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Od soboty przejazd ulicą ul. Karola Goduli jest możliwy tylko od Chebzia w stronę Bytomia. Wszystko
za sprawą długo wyczekiwanego remontu tej drogi. By móc cieszyć się nową nawierzchnią, kierowcy
muszą liczyć się z utrudnieniami drogowymi.

Objazdy w Rudzie Śląskiej

Prace przy ul. Karola Goduli potrwać mają około 3 miesięcy.

Dla osób jadących od strony Bytomia objazd został poprowadzony ul.
Joanny, Starą i Pawła, przy czym ulica Stara stała się jednokierunkowa.
– Będzie jechało się trochę dłużej, ale ta droga już od dawna wymagała odnowienia. Całe szczęście,

że zaczyna się już ten remont, miejmy nadzieję że szybko się też skończy – mówi pan Piotr, mieszkaniec
Goduli.
– Dobrze, że przynajmniej w jedną stronę ruch jest puszczony, więc
jakoś to pójdzie. Niech jak najszyb-
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ciej zakończą się roboty i wszyscy
będziemy się cieszyć z nowej drogi
– dodaje pani Janina z Orzegowa.
Ulica Goduli nie była remontowana od blisko 30 lat. W najgorszym stanie jest jej ok. 900-metrowy
odcinek od ulicy Pawła do ulicy

• Chwilówki do 25 tys.
• Kredyty bankowe do 150 tys.
• Nie pobieram żadnych
dodatkowych opłat
• Pożyczki z komornikiem

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Przedszkolnej. I to właśnie ten fragment ulicy będzie remontowany.
Prace potrwać mają około 3 miesięcy i kosztować będą ponad 2,1 mln
zł. W ramach prac całkowicie wymieniona zostanie konstrukcja
jezdni.
– W ten sposób dostosujemy ją
do obecnie obowiązujących norm
dla dróg szczególnie obciążonych
ruchem pojazdów wysokotonażowych – wyjaśnia Jacek Otrębski
z Wydziału Dróg i Mostów. – Ponadto wyregulowana zostanie wysokość studzienek teletechnicznych
i urządzeń infrastruktury oraz wymienione zostaną studzienki kanalizacyjne – wylicza.
W ramach zadania wyremontowany zostanie także chodnik, natomiast sama jezdnia będzie mieć nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe, a na przystanku tramwajowym przy ul. Pawła wykonany
zostanie peron.
Ulica Karola Goduli, która jest
fragmentem drogi wojewódzkiej nr
925 Bytom – Rybnik, to jedna z kluczowych dróg w mieście. W tym
roku na same projekty drogowe
miasto wyda prawie 37 mln zł, czyli
ponad połowę wszystkich środków
przeznaczonych na inwestycje.
Więcej o remontach na stronie 2.
Robert Połzoń
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Objazdy w Rudzie Śląskiej

Foto: MS

W Rudzie Śląskiej prowadzone są
także inne remonty dróg, z którymi
chcielibyśmy zapoznać Czytelników.
Pozwoli to wszystkim kierowcom uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
Na pierwszy objazd można traﬁć na
ulicy ks. Tunkla, w rejonie skrzyżowania z ul. Pordzika. Objazd prowadzi
przez wspomnianą ul. Pordzika, Korfantego i Pośpiecha. Prowadzone są
tam roboty budowlane, związane z likwidacją wiaduktu drogowego. Utrudnienia będą występowały do końca października. Przy ulicy Poniatowskiego
do końca roku trwać będzie rozbiórka
istniejącego mostu i budowa nowego.
Objazd powstał także przy ul. Kłodnickiej i ul. Zabrzańskiej, gdzie do końca
października trwać będzie budowa kanalizacji deszczowej. Natomiast utrudnienia związane z objazdem przy ul.
Piastowskiej, występowały tylko do 8
sierpnia. W tym miejscu remontowano
wiadukt kolejowy, a prace prowadzone
były przez PKP.
Magdalena Szewczyk

łeczne. Bon zatrudnieniowy daje pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego, w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30. roku życia.
Refundacja wynagrodzenia oraz składek
przysługuje pracodawcy na okres 12 miesięcy, jednak po upływie tego okresu pracodawca zobowiązany jest do dalszego
zatrudniania pracownika przez okres kolejnych 6 miesięcy.
W przypadku refundacji składki ubezpieczenia społecznego, rudzki Urząd Pracy na podstawie umowy zawartej z pracodawcą ma możliwość zrefundowania
kosztów poniesienia ww. składki. Refundacja obejmuje osoby do 30. roku życia,
podejmujące pracę po raz pierwszy, za-

trudniane na podstawie skierowania
z Urzędu Pracy. Zwrot kosztów ubezpieczenia przysługuje na okres do 12 miesięcy, w kwocie określonej w umowie
podpisywanej z Urzędem, jednak nie
wyższej niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Po
upływie okresu refundacji określonego
w umowie, pracodawca zobowiązany jest
do dalszego zatrudniania skierowanej
osoby bezrobotnej przez okres kolejnych
6 miesięcy.
– Wszystkich przedsiębiorców, chcących zatrudnić nowego pracownika, zachęcamy do zapoznania się z ofertą rudzkiego Urzędu Pracy, która niewątpliwie
pozwoli znacząco ograniczyć koszty
związane z przyjęciem do pracy nowej
osoby – podkreśla Beata Płaczek. – Zachęcam do jak najszybszego kontaktu
z pracownikiem tutejszego Urzędu Pracy,
dostępnym pod numerem telefonu: 32
771-59-11.
AS

Dokończenie ze str. 1

Objazd przy ulicy Tunkla będzie trwał do końca października.

Nowe możliwości dla
rudzkich przedsiębiorców
Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, która w życie
weszła w maju br., wprowadziła nowe formy wsparcia przedsiębiorców współpracujących z Urzędami Pracy. – Rudzki Urząd
Pracy jest bardzo zainteresowany zacieśnianiem współpracy z przedsiębiorcami,
korzystamy też z wszelkich możliwych sposobów wsparcia ich starań dla zatrudniania nowych pracowników – mówi Beata
Płaczek, zastępca dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej korzysta z możliwości zaoferowania
pracodawcom nowych form pomocy, pozyskując środki ﬁnansowe na realizację
m.in. bonów zatrudnieniowych oraz refundacji składek na ubezpieczenia spo-
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Istnieje 25 lat i prawie 8 lat temu zorganizowano tam ostatni remont. Jednak wspólny wysiłek umożliwił stworzenie nowego kąta, przyjaznego dla każdego. W środę (6.08.) koło terenowe nr 4 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Orzegowie świętowało rozpoczęcie nowego rozdziału w swojej działalności. Siedziba koła wymagała solidnej renowacji, dlatego członkowie postanowili zadbać
o dobrą organizację. Teraz mogą cieszyć się odświeżonym pomieszczeniem, które zachęca do cotygodniowych spotkań. Podczas zebrania, w obecności prezydent Grażyny Dziedzic, wyróżniono tych, którzy
szczególnie zaangażowali się w prace remontowe – nie tylko finansowo, ale także fizycznie.

Połączyli siły – teraz mogą cieszyć się każdym spotkaniem
Zakasali rękawy, mimo wszelkich
przeciwności. Pierwszą i najważniejszą były fundusze. Drugą – lokatorzy,
którzy notorycznie zalewali lokum.
– Funkcję skarbnika przejęłam
w marcu tego roku. W związku z tym,
że kiedyś pracowałam w banku, gdzie
zajmowałam się kadrami, organizacją
i administracją, w zakres moich obowiązków wchodziły między innymi remonty – jest to moje „skrzywienie za-

wodowe”. Dlatego gdy zaczęłam chodzić na spotkania z emerytami, zauważyłam, że te pomieszczenia nieco odbiegają od standardów jakie obecnie
są przyjęte. Wpadłam na pomysł, żeby
odświeżyć to miejsce – tłumaczyła Gizela Musioł, skarbnik koła terenowego
nr 4 PZERiI w Orzegowie.
– Odważyłam się zaapelować
o składkę. Początkowo myślałam
o symbolicznych kwotach, jednak hoj-

Dla seniorów środowe zebrania są rozrywką – umożliwiają organizowanie spotkań towarzyskich.
Foto: MS

ność seniorów przeszła moje wszelkie
oczekiwania. I tak się to wszystko zaczęło. Pomoc zaoferował radny Henryk Piórkowski, który dodał nam
wszystkim energii. Przez cały lipiec
pracował fizycznie, wykonywał różne
prace. Wsparł nas także finansowo.
Poza tym zebraliśmy 11-osobową ekipę, która na bieżąco wykonywała potrzebne zadania – opowiadała.
Łucja i Ginter Pyrskalowie, Halina
Siwczyk, Ludwika i Bernard Makoszowie, Elżbieta Ulbricht, Janina Gruner, Jadwiga Kwiska i Gizela Musioł
czynnie zajęli się remontem sali spotkań, w której m.in. przesunięto piec,
wymieniono i wyczyszczono płyty na
suficie, przemalowano ściany, zamontowano płyty OSB, czy powieszono
lustra i reflektory. Dodatkowo na ścianie zawisła nowa tablica, na której seniorzy mogą wieszać kronikę z różnych wydarzeń. Całe przedsięwzięcie
wsparł także oddział rejonowy PZERiI oraz sponsorzy, m.in. Zbigniew
Ostański, właściciel orzegowskiej cukierni.
Seniorzy nie chcą poprzestać na dotychczas wykonanej pracy i już planu-

Pani Gizela Musioł była iskierką, która zainicjowała całe przedsięwzięcie. 

ją remont zaplecza. Jednak to, co udało im się dokonać, już odmieniło ich
spotkania. Warunki sprzyjają teraz
długiemu przesiadywaniu w przytulnym lokum.
– Teraz jest bardzo ładnie – wszystko się zmieniło, nawet atmosfera –
mówiła Adelajda Wypiór, należąca do
orzegowskiego koła i dodała: – Te
spotkania to dla nas rozrywka. Mogę

Foto: arch.

wyjść z domu, fajnie się ubrać, pomalować. Możemy także spotkać się
wszyscy razem, pomimo tego, że mieszkamy w różnych dzielnicach.
– Nasza siedziba jest jak mieszkanie. Też należy od czasu do czasu coś
wyremontować, to normalne. Jednak
teraz zmiana jest radykalna – wtórowała seniorka Maria Bryś.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA
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Wyszkolone pupile

Pieski niezwykle szybko przyswajały nowe umiejętności.

Już po raz czwarty psy ze Schroniska dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej
wzięły udział w szkoleniu. We
wtorek (5.08.) trenerka Barbara
Klasik wraz z wolontariuszami ze
schroniska nauczyła ich wykonywania kilku podstawowych poleceń. – Te szkolenia mają na celu
pomóc w szukaniu psom nowych
domów. Dziś przyjechali tu wolontariusze i każdy z nich zajął się
jednym psiakiem ze schroniska.
Razem z trenerką ćwiczyliśmy proste polecenia typu „siad”, „waruj”
oraz chodzenie przy nodze – mówiła Monika Mazurkiewicz, wolonta-

Foto: RP

riuszka w schronisku a także organizatorka szkolenia. – Ludzie chętniej adoptują psy, które znają podstawowe komendy – dodała.
W tegorocznym szkoleniu wzięło udział dziesięć psiaków.
– Walczymy z przekonaniem, że
psy ze schroniska są niewarte zauważenia, głupie i niepotrzebne.
Chcemy pokazać, że pies schroniskowy również może być świetnym
przyjacielem człowieka. Takim pupilom trzeba dać po prostu szansę
– tłumaczyła Barbara Klasik
z Ośrodka Szkoleniowego „Wesoła
Łapka”.

Robert Połzoń
REKLAMA
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Śląskie obchody

Kolejna Biesiada Śląska
W sobotę, 9 sierpnia, odbyła się kolejna „Biesiada Śląska”, tym razem w Nowym Bytomiu, w ogrodach Miejskiego
Centrum Kultury. Podczas wydarzenia
wystąpili tacy artyści jak Janina Libera,
Arkadia Band, czy prowadzący Jerzy
Kiolbasa. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Prawo, Rodzina, Obywatel
w Rudzie Śląskiej.

Szrot Abfal Art

Podczas festynu mieszkańcy zobaczyli pokaz karate.

Cykl festynów rodzinnych w Rudzie Śląskiej nie ma końca. Kolejny
z nich odbył się w piątek (8.08.) na terenie fińskich domków w Bielszowicach. Tradycyjnie już muzyczne atrakcje rozpoczął zespół „Kameleon”.
W dalszej części imprezy na scenie
wystąpił zespół „Ścigani” oraz Beata
Żogała.
– Latem nie ma lepszej formy rozrywki niż festyn. W plenerze można
pogadać z sąsiadami, napić się, pojeść
i pośpiewać. Oby więcej takich inicjatyw docierało tu, na fińskie domki –
mówił pan Andrzej z Bielszowic. –

Foto: RP

Czekam już z niecierpliwością na kolejny festyn i dobrą zabawę – dodał.
Podczas festynu zaprezentował się
także Rudzki Klub Kyokusin Karate
oraz Klub Modelarski Gwarek Ruda
Śląska.
– To już tradycja, że na tych festynach prócz atrakcji muzycznych są też
elementy sportowe. Zaprezentowaliśmy pokaz karate w wykonaniu instruktorów naszego klubu. Pokazaliśmy to, co na co dzień wykonujemy na
treningach – opowiadał Roman Dymek, prezes Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate.
Robert Połzoń

Podczas spotkania mieszkańcy mogli też śpiewać śląskie piosenki.

Już po raz trzeci w Rudzie Śląskiej
zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej. „III
Dziyń Ślōnzoka” świętowano w piątek (8.08.) na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w filii nr 18 Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Podczas imprezy można było między innymi posłuchać śląskiej gawędy Norberta Klosy
oraz zapoznać się z tomikiem fraszek
„Jak chlyb codziynny” Bronisława
Wątroby.
– Chcemy rozwijać tę naszą śląskość, byśmy się ciągle czuli na tej ziemi jak u siebie, jak gospodarze tej zie-

Foto: RP

mi – podkreślał współorganizator
przedsięwzięcia Bronisław Wątroba.
Podczas imprezy odbył się także finał
konkursu śląskiej szpaski ekologicznej, organizowanego przez RTPD.
Wręczono także odznaki „Pszociel
Ślōnski Godki”.
– Śledzę na bieżąco te działania na
rzecz Śląska. Bardzo się cieszę, że są
takie imprezy organizowane. Pojawiłem się dziś tutaj, bo brałem udział
w konkursie śląskiej szpaski. Do konkursu trzeba było wysłać trzy takie
śląskie utwory – mówił pan Bernard,
uczestnik spotkania. Robert Połzoń

Sporym zainteresowaniem cieszyła
się wystawa sztuki użytkowej Rafała
Bryka, która odbyła się 9 i 10 sierpnia
w wieży wodnej w Nowym Bytomiu.
Wystawa została zorganizowana pod
hasłem Szrot Abfal Art. Tworzenie takich dzieł to zajęcie czasochłonne i wymagające nie tylko wytrwałości, ale
przede wszystkim kreatywności. Stare
rzeczy znalezione przez twórcę są odpowiednio przygotowane, zespolone
z innymi elementami i dodatkowo powinny spełniać funkcję użytkową,
głownie stanowiąc sprzęt domowy.

Krew darem życia
Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy KWK „Halemba” zorganizował akcję Honorowego Oddawania Krwi
pod hasłem: „Krew darem życia”. Wszyscy zainteresowani pomocą mogli 9 sierpnia oddać ją w hali MOSiR-u przy ulicy
Kłodnickiej w Halembie.
reklama
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POLECAMY...

Z roześmianą i pełną energii Natalią Strzałką, zapaśniczką Slavii a także
wicemistrzynią świata rozmawiamy o ostatnim sukcesie oraz o jej przygodzie z zapasami.

Srebrna wojowniczka

Weronika Wierzchowska

Szukaj mnie

Julia i Józia – dwie bliskie sobie kobiety, które dzieli przepaść 150 lat. Ta żyjąca dziś, Julia, nie zdaje sobie
sprawy, jak dalece zmieni się jej życie, gdy zacznie szukać
Józi, swojej praprababki.
Typowa singielka z wielkiego miasta trwoni życie na
monotonną pracę i wieczorne upijanie się winem w towarzystwie złośliwego kocura. Pewnego dnia w jej ręce
trafia list napisany przez niedawno zmarłą ciotkę, a wraz
z nim fragment starego pamiętnika. Rozpoczyna się gra.
Julia musi odnaleźć wszystko, co zostawiła po sobie Józia.
Czas płynie, a kolejne zagadki stają się coraz trudniejsze.
Zadanie, które początkowo wydawało się jedynie zabawą, zmienia się w pasjonującą podróż nie tylko w dawne
czasy, ale także w głąb siebie.
Losy Józi zaczynają wywierać coraz większy wpływ na
życie jej praprawnuczki. Oprócz kłopotów mogą przynieść jej coś, czego zupełnie się nie spodziewa – wskazać
cel w życiu i pozwolić odnaleźć szczęście.
Weronika Wierzchowska – z urodzenia mieszczka,
przez długie lata zatrudniona w wielkiej korporacji jako
chemiczka. Niedawno przerwała karierę, zrzuciła 30 kilogramów i wyprowadziła się na wieś. Obecnie zawodowo
związana z malutką firmą kosmetyczną. Chwile niezajęte
wymyślaniem i wytwarzaniem kremów, żeli i serum odmładzających poświęca córce, domowemu kucharzeniu
oraz grzebaniu w starych książkach, które bardzo kocha.
Zamiłowanie do dawnych historii i wymyślania własnych
próbuje połączyć, tworząc opowieści o życiu kobiet: tych
współczesnych i tych żyjących w dawnych czasach.

Marian Izaguirre

Tamte cudowne lata
Niezwykła historia o wielkiej mocy książek i prawdziwej miłości, porównywana do powieści Carlosa Ruiza
Zafóna.
„Tęsknię za czasem, kiedy byliśmy panami życia”, mówi,
krzątając się po kuchni, Lola. Jej dawna egzystencja, pełna marzeń, poświęcona była książkom i dyskusjom w kawiarniach, leniwym sjestom i snuciu wizji lepszej Hiszpanii, która w tamtym okresie powoli uczyła się demokracji.
Jednakże przyszedł rok 1936, rok wybuchu hiszpańskiej
wojny domowej, i życie zamieniło się w walkę. Teraz, po
piętnastu latach, Loli i jej mężowi Matíasowi pozostał jedynie mały antykwariat, na wpół ukryty w jednej ze starych madryckich dzielnic, i sprzedawanie przypadkowym
klientom romansów i zapomnianych klasyków. To tutaj,
w tej skromnej księgarence, pewnego popołudnia roku
1951 Lola pozna Alice, kobietę, która znalazła w literaturze sens istnienia. We dwie, czytając wspólnie jedną
książkę, zabiorą nas do Anglii początków XX wieku, gdzie
poznamy pewną dziewczynkę, dorastającą w nieświadomości, kim byli jej rodzice.
Powieść Marian Izaguirre to hołd złożony lekturze, ale
również opowieść o dwóch kobietach, które wiedzą o życiu zbyt dużo, by móc o tym mówić.

– Jak to się stało, że trenujesz zapasy?
– Wcześniej trenowałam taniec
i akrobatykę. Jednak w pewnym momencie osiadłam na laurach i nie mogłam już nic zrobić w tym kierunku.
Potem trochę przytyłam i wtedy usłyszałam propozycję, że może powinnam spróbować swoich sił w zapasach. Mój brat też trenował tę dyscyplinę.
– Czy początki były trudne?
– Na początku była obawa, bo nie
wiedziałam jak się odnajdę w tak
kontaktowym sporcie. Ale zmieniłam
zdanie już po pierwszym treningu.
Była to miłość od pierwszego wejrzenia.
– Jak najbliżsi podchodzą do tego, że trenujesz zapasy?

– Babcia i Mama nie były do końca
zadowolone, że trenuję taki sport. Bały się, że będę wyglądała jak Agata
Wróbel. Jednak już po pierwszych
sukcesach zmieniły zdanie.
– Długo przygotowywałaś się do
ostatnich mistrzostw?
– Zaczęłam już w kwietniu, po tym
jak dowiedziałam się, że będę reprezentantką na mistrzostwach Europy.
Wtedy treningi w klubie były już robione pode mnie.
– Droga do finału była ciężka?
– Miałam dobre losowanie i potrafiłam je wykorzystać. Po drodze do
finału miałam ciężką walkę z Bułgarką. Potem bardzo szybko wygrałam
starcie – wejście do finału z Białorusinką. Gdy wychodziłam po tej walce
z maty, wszyscy bili mi brawo i gratu-

lowali, a ja nie wierzyłam,
że już jestem w finale.
W tej ostatniej walce przegrałam z Niemką, której
też uległam na ostatnich
mistrzostwach
Europy.
Ona jest bardzo silna. Dawałam z siebie maksimum
podczas walki, ale nie zdołałam jej pokonać.
– Zdobycie wicemistrzostwa chyba daje
ogromną satysfakcję?
– Cieszę się ogromnie
z tego sukcesu i to zrozumiałe. Nie spodziewałam
się aż tak wysokiego wyniku. Na mistrzostwach
wspierali mnie moja trenerka i trener. Tak naprawdę to dzięki nim wychodziłam na walkę pewna. Wielu
ludzi wspierało mnie również w Rudzie.
Robert Połzoń

Foto: arch.

Górki Wielkie po raz kolejny były miejscem pobytu sportowców dwóch
rudzkich klubów – KPKS-u Halemba oraz SPR-u Grunwald Ruda Śląska. Tradycją tego obozu stały się festyny rodzinne, które przyciągają w to miejsce
całe rodziny z Rudy Śląskiej. Tegoroczny odbył się 9 sierpnia na terenie
gminnego ośrodka nad Brennicą. Spotkanie uświetniły swoją obecnością
prezydent Grażyna Dziedzic oraz wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Kolejny obóz w Beskidach
Festyn rodzinny rozpoczął się od
meczu piłki nożnej pomiędzy piłkarzami ręcznymi a ich rodzicami.
Przy doskwierającym upale padł remis 5:5. Równocześnie odbył się
turniej siatkówki plażowej, w którym z dobrej strony pokazały się
siatkarki
KPKS-u
„Halemba”. Pierwsze miejsce zdobyła para
z Chorzowa – Jacek i Mateusz Grycman, na drugim miejscu podium
uplasowały się Monika Skworc
i Oliwia Wilk z KPKS-u „Halemba”, natomiast trzecią lokatę zajęła
para Alicja Spodzieja i Mateusz Kaczyński. Niesamowite umiejętno-

ści, szlifowane podczas obozu, zaprezentowali również młodzi akrobaci i akrobatki. W trakcie festynu
uczestnicy oraz ich bliscy mieli okazję przejechać się po okolicy wozem
konnym, dzięki czemu mogli poznać mniej znane zakątki Górek
Wielkich.
W drugiej części spotkania rodzinnego królowała muzyka. Jako pierwsza na scenie pojawiła się
instruktorka zumby Martyna Wodarska, która wciągnęła do tańca
uczestników obozu oraz przybyłych
gości. Później swoje talenty prezentowali uczestnicy obozu. Były śpie-

Z kartą Qsim TRAVEL rozmowy z zagranicy są bardzo tanie. W stosunku
do zwykłych operatorów koszt połączeń jest niższy nawet o 80%.

Nie martw się o koszty połączeń

Rozwój sprawił, że rodzina rozjechała się po całym świecie. Często jednak pojawia się jeden problem – utrzymanie kontaktu z bliskimi. Bo o ile telefon komórkowy posiada prawie każdy, to ceny połączeń u niektórych operatorów są bardzo wysokie. By obniżyć
koszty zwiazane z rozmowami zagranicznymi warto zaopatrzyć się w kartę
sim – Qsim TRAVEL. Używanie startera pozwala zaoszczędzić na rozmowach
nawet 80%.
Naszym użytkownikom proponujemy najniższe koszty roamingu w Unii
Europejskiej. Za minutę rozmowy
z Niemiec, Holandii czy Wielkiej Brytanii pobieramy tylko 50 groszy. Inni

polscy operatorzy za tę samą usługę liczą 97 groszy. Tańsze mamy też rozmowy przychodzące – 15 groszy za minutę
(u innych operatorów trzeba zapłacić
25 groszy). Takich ceny do Unii Europejskiej nie znajdziecie.
Wystarczy na stronie internetowej
zamówić kartę sim i w przypadku wyjazdu zagranicznego wymienić ją z aktualnie używanym starterem. Można
też wysłać kartę wnukom i dzieciom,
żeby to oni mogli dzwonić częściej.
Kupując starter nie związujesz się umową. Wykorzystujesz tylko tyle środków
na ile został on załadowany (kwota
wyjściowa to 50 zł) i w dowolnym momencie możesz go doładować.

Uczestnicy mogli wziąć udział m.in. w zajęciach z zumby.

wy, tańce, recytacje wierszy, a także
układanie kostki Rubika na czas.
– Myślimy o kolejnym obozie oraz
kolejnym festynie rodzinnym. Wychowawcy prześcigają się w swoich
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śmiałych pomysłach i miejmy nadzieję, że będą mogli je zrealizować
– informuje Łukasz Wodarski, jeden
z organizatorów obozu.
MS

INTERWENCJE
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Grząskie błoto i dziury – to utrapienie mieszkańców Goduli, którzy muszą codziennie przejeżdżać
ulicą Szyb Zofii. Twierdzą, że ta nawierzchnia wymaga ciągłej naprawy.

Połatane utrapienie

skrzynki

Przejeżdżając ulicą Kędzierzyńską trudno nie zauważyć budynku,
który już z daleka straszy swoim wyglądem. Oprócz tego mieszkańcy zaniedbanego obiektu muszą każdego dnia borykać się z błotem,
które utrzymuje się na placu w okolicy domu.

Kamienica do remontu

została naprawa odcinka drogi gruntowej przy ul. Szyb Zofii. Naprawa polegała na uzupełnieniu lokalnych ubytków
w nawierzchni drogi frezem
asfaltowym – wyjaśnia Renata
Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Robert Połzoń

Prezydent Miasta Ruda Śląska

– Budynek przy ulicy Kędzierzyńskiej 6 jest w opłakanym
stanie. Trzeba jak najszybciej
wyremontować plac, który jest
cały z błota. Co więcej, sam budynek też nadaje się do odnowienia. Prawa ściana, a dokładnie jej stan, szpeci całą
okolicę – mówi pan Marcin
z dzielnicy Ruda. W sprawie
tego budynku napisaliśmy do
MGSM „Perspektywa”. – Informujemy, że w planie remontów MGSM „Perspektywa” na
rok 2014 nie są przewidziane
roboty drogowe ani elewacyjne
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w nieruchomości przy ul. Kędzierzyńskiej 4 i 6 – wyjaśnia
Aleksandra Wilk, zastępca prezesa ds. eksploatacji. – Potrzeby remontowe wszystkich budynków są nam znane, a ich
realizacja następuje zgodnie
z zatwierdzonymi planami
w oparciu o wysokość środków
finansowych zgromadzonych
na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości.
Zakres planu na rok 2015 będzie znany w IV kwartale br. –
dodaje.
Robert Połzoń

Foto: UM
OGŁOSZENIE

ogłasza, że w dniu 18 sierpnia 2014 r. o godzinie 18.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie
się publiczne losowanie kolejności zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2015, które zostaną umieszczone
na wykazie zadań, poddanych pod głosowanie mieszkańców Rudy Śląskiej.
Głosowanie odbędzie się w dniach od 21 sierpnia 2014 r. do 10 września 2014 r.
w następujących miejscach na terenie Miasta:
lp.

Nazwa punktu

Adres punktu

1.

Urząd Miasta

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

2.

Miejska Biblioteka Publiczna –
dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18

Godziny urzędowania
poniedziałek – środa:
od 8.00 do 16.00
czwartek: od 8.00 do 18.00
piątek: od 8.00 do 14.00
poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00

3.

Miejska Biblioteka Publiczna –
Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00

4.

Miejska Biblioteka Publiczna –
Filia nr 4

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00

Miejska Biblioteka Publiczna –
Filia nr 6
Miejska Biblioteka Publiczna –
Filia nr 8

Bielszowice
ul. Kokota 166
Halemba
ul. Kaczmarka 38

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00
poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 17.00

7.

Miejska Biblioteka Publiczna –
Filia nr 13

Godula
ul. Joanny 20/8

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00

8.

Miejska Biblioteka Publiczna –
Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4

poniedziałek: od 11.00 do 15.00
wtorek – piątek: od 11.00 do 18.00

9.

Miejska Biblioteka Publiczna –
Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00

Miejska Biblioteka Publiczna –
Filia nr 17
Miejska Biblioteka Publiczna –
Filia nr 18

Wirek
ul. Osiedlowa 1
Halemba
ul. 1 Maja 32

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00
poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00

Miejska Biblioteka Publiczna –
Filia nr 21

Bykowina
ul. Grzegorzka 8

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00

Centrum Inicjatyw Społecznych
Stara Bykowina
Centrum Inicjatyw Społecznych
Stary Orzegów

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a
Orzegów
ul. Zielińskiego 8
Chebzie
ul. Niedurnego 125

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00
poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00
poniedziałek – piątek:
od 8.00 do 16.00

5.
Wygląd budynku pozostawia wiele do życzenia.

Ulica Szyb Zofii jest utrapieniem dla kierowców.

6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zespół Szkół Nr 1

– „Bardzo dziwne wydarzenia miały miejsce w sobotę
(26.07.) na terenach zielonych
w okolicach ulicy Westerplatte. Policjanci bardzo skrupulatnie przeszukiwali ten teren.
Sprawa była dość ciekawa,
ponieważ odbywało się to
w godzinach rannych i w akcji
brała bardzo duża liczba funkcjonariuszy. Czy wiadomo
dlaczego była w tym miejscu
przeprowadzana taka akcja?”
– pisze do nas pan Stanisław
z Nowego Bytomia.
By rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tą sprawą, skontaktowaliśmy się
z Komendą Miejską Policji
w Rudzie Śląskiej.
– Sobotniej nocy (26.07.)
w tym rejonie mężczyzna napadł na kobietę i ukradł jej
portfel oraz telefon. Dyżurny
komisariatu II po otrzymaniu
informacji o przestępstwie, do
którego doszło w okolicy ulicy
Niedurnego, na miejsce wysłał partol prewencji za
sprawcą, którego rysopis został podany przez pokrzywdzoną. Po kilkuminutowym
przeszukiwaniu terenu funkcjonariusze
zlokalizowali
sprawcę w rejonie ul. Westerplatte, jednak nie miał on przy
sobie skradzionych rzeczy.
Najprawdopodobniej podczas
ucieczki mężczyzna zgubił
skradziony portfel i telefon.
Funkcjonariusze zatem musieli sprawdzić i dokładnie przeszukać miejsca, w których te
rzeczy mogły się znajdować –
informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Rudzie Śląskiej Arkadiusz
Ciozak.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

niec Goduli. – Czasami widać,
że ktoś tam starał się załatać te
dziury. Zastanawia mnie, kiedy
ostatnio podejmowane były jakieś działania, by ta droga była w stanie używalności – dodaje.
O odpowiedź w tej sprawie
zwróciliśmy się do Urzędu
Miasta: – W maju br. zlecona

REKLAMA

– Są takie dni, kiedy nie da
się tamtędy przejechać. W tej
nieutwardzonej części drogi
często ziemia zamienia się
w błoto. Wtedy ta droga jest
koszmarem. Tam gdzie są kocie łby jeszcze nie jest najgorzej ponieważ tam nawierzchnia jest bardziej utwardzona –
tłumaczy pan Marek, mieszka-

7
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62 osoby bezrobotne między 18. a 30. rokiem życia, bez doświadczenia lub
z doświadczeniem zawodowym nie dłuższym niż rok, mogą wziąć udział w kolejnym projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Dzięki współﬁnansowaniu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego urząd przystępuje do
realizacji kolejnego programu: „Na dobry początek”.

Na dobry początek

Projekt „Na dobry początek” będzie
składał się z kilku etapów. Po przeprowadzeniu naboru każda z zakwaliﬁkowanych osób, we współpracy z doradcą zawodowym, opracuje indywidualny plan działania, który pozwoli określić jej potrzeby i możliwości w zakresie rozwoju zawodowego. Będzie to
okazja do analizy posiadanych przez
osobę bezrobotną kwaliﬁkacji, umiejętności i dostosowania ich do wyma-

gań rynku pracy. Następnie osoby biorące udział w projekcie będą uczestniczyć w szkoleniu z zakresu komunikacji i pracy w zespole. Będą one pracować nad motywacją, odpowiednim
przygotowaniem do rozmów kwaliﬁkacyjnych, opracują także swoje dokumenty aplikacyjne. – Bardzo często
brak doświadczenia zawodowego jest
barierą w zdobyciu pracy, szczególnie
wśród osób młodych, dlatego właśnie

Wnoszenie opłat za pośrednictwem strony internetowej, korespondencja na
adres e-mail oraz głosowanie nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych drogą
elektroniczną – to nowe rozwiązania wprowadzone w systemie Internetowej Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie
Śląskiej.

MPGM rozwija Internetową
Obsługę Klienta
– To kolejny krok w kierunku doskonalenia naszych usług oraz usprawnienia komunikacji z mieszkańcami. Co
istotne, uwzględniliśmy sugestie wskazane w przez naszych lokatorów w badaniu zadowolenia klienta przeprowadzonym na początku tego roku – mówi Tomasz Rzeżucha, wiceprezes MPGM. –
Jednocześnie nie ograniczamy możliwości korzystania z usług w dotychczasowej
formie papierowej dla osób przyzwycza-

jonych do takiego rozwiązania – podkreśla.
Wnoszenie opłat za lokal możliwe jest
za pośrednictwem systemu Blue Cash.
MPGM zawarło w tym celu umowę z ﬁrmą Blue Media S.A. – Zasady dokonywania płatności, w tym wysokość prowizji
pobieranej przez dostawcę usługi, opisane są w regulaminie, ustalonym przez
Blue Media S.A. Przed dokonaniem przelewu należy zaakceptować ten regulamin

Ocieplenie budynku, wymiana okien i instalacji c.o., wymiana pokrycia dachowego, a także montaż oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją elektryczną –
to zakres najważniejszych prac związanych z termomodernizacją Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 4 w Rudzie Śląskiej. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg
na realizację tego wartego 2,1 mln zł zadania. Prace przy tej inwestycji mają potrwać 12 miesięcy.

Hoover będzie oszczędny

– Jesteśmy konsekwentni w termomodernizacji naszych placówek oświatowych,
bo te działania gwarantują oszczędność
energii, a to z kolei przekłada się na obniżenie rachunków za ogrzewanie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Nasze
placówki oświatowe, podobnie jak w innych polskich miastach, w większości były
budowane w czasach, gdy nie dbano zbytnio o jakość robót, a do ich wykonywania
używano materiałów o niskiej izolacyjności. Obecnie skutkuje to wysoką utratą ciepła przez ściany i dachy budynków oraz
słabo zaizolowane piwnice i okna, a to
podnosi koszty utrzymania budynków – dodaje.

Najważniejszym elementem robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Clarka
Hoovera będzie docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu. Jednak jak
zapewniają rudzcy urzędnicy, to nie
wszystkie prace, które zostały zaplanowane w ramach tej inwestycji. – Termomodernizacja jest pojęciem szerokim i nie
ogranicza się tylko i wyłącznie do ocieplenia budynku. To również wymiana okien
i instalacji ogrzewania, która w efekcie
ma zmniejszyć koszty utrzymania budynku,
dzięki niższemu zużyciu energii – wyjaśnia
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

z myślą o nich chcemy zrealizować ten
projekt – mówi Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy. – Mam nadzieję, że to umożliwi

uczestnikom podjęcie zatrudnienia –
dodaje.
Osoby, które po zakończeniu projektu nie podejmą zatrudnienia, będą

mogły liczyć na wsparcie w postaci
pośrednictwa pracy, koncentrującego
się na kojarzeniu uczestników projektu z pracodawcami oraz pozyskiwaniu
dla nich ofert pracy.
W lipcu 2014 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Rudzie Śląskiej wyniosła 3716. W czerwcu br.
stopa bezrobocia w mieście kształtowała się na poziomie 8,2%, co dało
wynik o 2% lepszy w porównaniu do
całego województwa. W roku bieżącym rudzki Urząd Pracy jako lider
realizuje 12 projektów, w tym 9
współﬁnansowanych ze środków Unii
Europejskiej na łączną kwotę 8,26
mln złotych.
AS

– tłumaczy Tomasz Rzeżucha. – Najważniejszą zaletą systemu jest natychmiastowe uwidocznienie wpłaty w kartotece rozliczeń po dokonaniu przelewu – dodaje.
Drugie udogodnienie dotyczy możliwości otrzymywania dokumentów, rozliczeń i zawiadomień drogą elektroniczną.
W tym celu należy wypełnić formularz
w zakładce: internetowa obsługa klienta
na stronie www.mpgm.com.pl lub wniosek w formie papierowej na druku EE-25
i dostarczyć go do MPGM Sp. z o.o. Korespondencja będzie przesyłana automatycznie na podany adres e-mail, natomiast
umowy, aneksy do umów itp., wymagające formy papierowej, będą nadal przekazywane w tradycyjny sposób.
Kolejną nowość stanowi możliwość
podejmowania uchwał przez właścicieli
lokali we wspólnotach mieszkaniowych

drogą elektroniczną, na co zezwala ustawa o własności lokali. – Ma to duże znaczenie, gdyż w sposób znaczący ułatwia
osobom, które z różnych powodów nie
mają możliwości złożenia głosu w sposób
tradycyjny czy to na zebraniu właścicieli,
czy też w trakcie indywidualnego zbierania głosów wśród mieszkańców – wyjaśnia Tomasz Rzeżucha. Wpłynie to pozytywnie na ilość zebranych głosów,
zwłaszcza w przypadku takich wspólnot
mieszkaniowych, gdzie często trudno jest
zebrać większość głosów. Szczególne
znaczenie ma to dla małych wspólnot (do
siedmiu lokali), gdzie uczestnictwo w głosowaniu wszystkich właścicieli jest wymagane dla prawomocności uchwał.
Możliwość głosowania drogą elektroniczną udostępniona zostanie z chwilą
podjęcia stosownej uchwały przez wspól-

noty mieszkaniowe na najbliższych zebraniach sprawozdawczych.
Aby uzyskać dostęp do internetowej
Obsługi Klienta MPGM należy założyć
konto poprzez formularz na stronie www.
mpgm.com.pl lub w wersji papierowej na
druku EE-25. IOK daje użytkownikom
możliwość sprawdzenia stanu kartoteki
ﬁnansowej, uzyskania informacji o rozliczeniach okresowych mediów, odczytach
liczników, śledzenia dokonanych wpłat
oraz wglądu do historii zmian właściwości umowy zajmowanego mieszkania.
Dostęp do systemu jest bezpłatny, a do
obsługi aplikacji wystarczy tylko przeglądarka internetowa. – Planujemy uruchomienie kolejnych funkcjonalności,
o czym będziemy na bieżąco informować
mieszkańców – zapowiada Tomasz Rzeżucha.
WG

W projekcie wezmą udział 62 osoby bezrobotne między 18. a 30. rokiem życia.

Jak wynika z zestawienia prac i materiałów, w ramach termomodernizacji budynku szkoły zamontowanych zostanie 319
grzejników oraz ponad 2,7 km rurociągów
grzewczych. Ponadto budynek szkoły
wzbogaci się o 218 nowych okien, które
wstawione zostaną w miejsce dotychczasowych, będących już w złym stanie technicznym. Istotnym elementem prac będzie
również wymiana pokrycia dachowego
wraz z remontem kominów. Ponadto zainstalowane zostaną nowe zadaszenia nad
wejściami, naprawione zostaną balkony,
podesty i schody zewnętrzne, a renowacji
poddane zostaną gzymsy. Dodatkowo zamontowane zostanie oświetlenie zewnętrzne wraz z odpowiednią instalacją.
Co warte podkreślenia, termomodernizacja przeprowadzona zostanie przy
współudziale funduszy Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które stanowić będą większą część środków potrzebnych na realizację inwestycji. – Będzie to pożyczka wraz

Tak po zakończonej termomodernizacji będzie się prezentowała elewacja wschodnia szkoły.

z dotacją. Konkretna kwota pomocy uzależniona będzie od ostatecznych kosztów
realizacji zadania – tłumaczy Piotr Janik.
W tym roku na termomodernizację placówek oświatowych zarezerwowano w budżecie miasta około 7 mln zł. Oprócz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 inwestycje tego typu zostaną wykonane
w Szkole Podstawowej nr 4, Miejskim
Przedszkolu nr 8 oraz Szkole Podstawowej
nr 3. Ponadto wykonana ma też zostać dokumentacja techniczna dotycząca termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. W zeszłym roku termomodernizacje pochłonęły z budżetu miasta
ponad 6 mln zł. Za te pieniądze zakończo-

no termomodernizację budynków Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespołu
Szkół Specjalnych nr 2, Gimnazjum nr 8
oraz Domu Pomocy Społecznej „Senior”.
Rozpoczęto też termomodernizację Miejskiego Przedszkola nr 47.
Oprócz tych inwestycji władze Rudy
Śląskiej zamierzają w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego dokonać termomodernizacji siedmiu placówek oświatowych
oraz oddać w zarządzanie energią pięć kolejnych. W tym celu rudzki magistrat ogłosił tzw. dialog konkurencyjny. Aktualnie
trwają negocjacje z ﬁrmami, które są zainteresowane realizacją takiego przedsięwzięcia.
TK
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Termomodernizacje budynków z Rudy Śląskiej z szansą na dopłaty! W rudzkim
magistracie trwa nabór zgłoszeń do programu ograniczania smogu. Dzięki temu
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły sięgnąć po pieniądze, które
Unia Europejska przeznaczyła na likwidację starych pieców wraz z podłączeniem
do sieci ciepłowniczej i ociepleniem budynków wielorodzinnych.

Likwidacja starych pieców
z dofinansowaniem

Przedostawanie się do atmosfery zanieczyszczeń z domowych pieców i lokalnych kotłowni to jeden z największych problemów, z jakimi muszą mierzyć się samorządy województwa śląskiego. Wciąż około 40 proc. zanieczyszczeń powietrza w całym kraju
koncentruje się właśnie na Śląsku i to
pomimo, że na programy ograniczania
niskiej emisji wydaje się setki milionów
złotych.
Szansą na rozbrojenie „ekologicznej
bomby” ma być „Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie
konurbacji śląsko-dąbrowskiej”, realizowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na ten cel otrzyma
on z unijnej kasy 3 mld zł. – Zdecydowaliśmy się zgłosić Rudę Śląską do programu dofinansowań, ponieważ daje on realne korzyści dla mieszkańców – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. –
Dzięki wymianie starych pieców oraz
termomodernizacji mieszkańcy zyskują
nie tylko perspektywę czystszego powie-

trza, ale także mniejsze rachunki za
ogrzewanie, atrakcyjny wygląd budynków, poprawę ich stanu technicznego
i podwyższenie komfortu mieszkań. Ponadto termomodernizacja wpływa na
wzrost wartości rynkowej nieruchomości – zauważa.
Program będzie realizowany do 2020
roku i będzie obejmował dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na nieemisyjne, przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej,
ograniczaniem ilości zużywanego paliwa, termomodernizacją obiektów, przyłączeniami budynków do sieci ciepłowniczej czy wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Aktualnie WFOŚiGW prowadzi rozeznanie, ile spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jest
zainteresowanych
dofinansowaniem
w tej formule. Dlatego też zarządcy nieruchomości wielorodzinnych z terenu
Rudy Śląskiej proszeni są o kontakt
z Wydziałem Rozwoju Miasta w rudzkim magistracie (tel. 32 244-90-00 wew.
3062, e-mail: fundusze@rudaslaska.pl).

Na Śląsku koncentruje się około 40 proc. zanieczyszczeń powietrza z całego kraju.

Dofinansowanie ma obejmować kompleksową termomodernizację budynków
użyteczności publicznej i budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z podłączeniem ich do sieci ciepłowniczych, budową lub przebudową wewnętrznych instalacji odbiorczych ciepła i likwidacją dotychczasowych indywidualnych przestarzałych źródeł ogrzewania: pieców i lokalnych kotłowni.
Dotację będzie można również uzyskać
na budowę budynków użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu
energii. Ponadto dofinansowywane mają
być inwestycje związane z budową, rozbudową lub modernizacją sieci ciepłow-

niczych oraz współpracujących z tymi
sieciami urządzeń lub instalacji służących do odbioru ciepła. Szczegółowy
wykaz zadań, do których będzie można
otrzymać dotację, dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Rudzkie spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe będą się mogły starać
o środki z Funduszu, m.in. dzięki opracowywanemu przez miasto Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej. – Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to
pierwszy krok do możliwości skorzystania z unijnego wsparcia w ramach nowej
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perspektywy finansowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 –
podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. – Gminy, które opracują i wdrożą
takie plany, są traktowane preferencyjnie w przypadku ubiegania się o dofinansowania na zadania z zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii – dodaje.
Potrzeby cieplne Rudy Śląskiej zaspokajane są w większości z systemów
ciepłowniczych, tj. w ok. 62,9%, jednakże znaczący udział mają również kotłownie lokalne i indywidualne zasilane
paliwem węglowym, tj. ok. 27,3%. Budownictwo mieszkaniowe w znaczący
sposób zaopatrywane jest przy wykorzystaniu ciepła sieciowego (ok. 51%
zapotrzebowania na moc cieplną budownictwa mieszkaniowego ogółem),
ale jednocześnie ponad 1/3 zapotrzebowania na ciepło jest zaspokajane jeszcze
przez spalanie węgla (41,4%). Odbiorcy
ciepła z terenu miasta zaopatrywani są
m.in. ze 134 zinwentaryzowanych kotłowni lokalnych (w tym 38 kotłowni
lokalnych należących do PEC) oraz szeregu kotłowni indywidualnych i indywidualnych ogrzewań piecami kaflowymi
lub grzejnikami zasilanymi energią elektryczną, a także innymi sposobami –
z wykorzystaniem pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy kominków.
KP

Przerwanie robót i niezapewnienie mieszkańcom komunikacji zastępczej – to
główne przyczyny zerwania przez miasto umowy z firmą, która miała wybudować nowy most przy ul. Poniatowskiego. – Niestety nie mieliśmy innego wyjścia.
Wykonawca z niezrozumiałych dla nas powodów przerwał prace i nie odpowiadał na nasze monity. W tej sytuacji musieliśmy podjąć zdecydowane działania –
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Nierzetelny wykonawca
Zły stan techniczny oraz niska nośność mostu przy ul. Poniatowskiego
były głównym powodem, dla którego
władze Rudy Śląskiej zdecydowały wybudować nowy obiekt. W ramach inwestycji w pierwszej kolejności został rozebrany istniejący most, potem wykonawca miał przystąpić do budowy nowego. Niestety do wykonania tego zakresu inwestycji już nie doszło, bo firma
opuściła front robót.
– Na budowie od sześciu tygodni
praktycznie nic się nie dzieje – mówi
oburzona prezydent Dziedzic. – Pomimo
naszych wezwań firma budowlana nie
przedstawiła harmonogramu prowadzenia dalszych prac, a jej prezes nie chce
się z nami spotkać. Brak jakiejkolwiek
reakcji ze strony wykonawcy sprawił,
że byliśmy zmuszeni wypowiedzieć umowę, inaczej budowa nowego mostu przeciągałaby się w nieskończoność – komentuje.
Z powodu nierzetelności firmy budowlanej już teraz cierpią okoliczni mieszkańcy, którzy zostali pozbawieni komu-

nikacji zastępczej. Jak wynika z przesłanej do Urzędu Miasta korespondencji,
wykonawca przestał płacić firmie, która
na czas robót zapewniała mieszkańcom
przejazd, wobec czego przerwała ona
wykonywanie usługi. – Robimy wszystko,
by komunikacja zastępcza została w tym
miejscu przywrócona jak najszybciej,
dlatego też staramy się maksymalnie
skrócić wszystkie procedury – podkreśla
Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów.
Miasto przygotowuje się też do ponownego przetargu, w którym wyłoni
nowego wykonawcę mostu. Właśnie
kończona jest inwentaryzacja zrealizowanych dotychczas robót. Jest ona niezbędna do opracowania dokumentacji
przetargowej. Jeżeli nie wystąpią jakieś
nieprzewidziane okoliczności, to wyboru wykonawcy będzie można dokonać
już na przełomie września i października. Szacuje się, że na ukończenie robót
potrzebne będą 3 miesiące, a to oznacza,
że most może być gotowy do użytkowania na przełomie roku.

Rudzki Informator Samorządowy

Most przy ul. Poniatowskiego był w złym stanie technicznym.

Przebudowa obiektów mostowych to
jeden z tegorocznych celów inwestycyjnych władz Rudy Śląskiej. W sumie na
przebudowę obiektów mostowych władze Rudy Śląskiej zamierzają w tym
roku wydać ponad 8,7 mln zł. – Tegoroczne inwestycje to konieczność. Nieremontowane przez lata wiadukty i mosty są w fatalnym stanie technicznym,
stąd tak duże nakłady finansowe na ten
cel. Oczywiście komfortem byłoby przeznaczyć te środki np. na budowę trasy

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

N-S, ale musimy myśleć o bezpieczeństwie kierowców, stąd taka a nie inna
decyzja – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.
Ze środków przeznaczonych na mosty i wiadukty obecnie trwają prace
związane z rozbiórką wiaduktu przy ul.
Tunkla, w pobliżu byłej kopalni „Nowy
Wirek”. Także przy ul. Tunkla w rejonie
ul. Przemysłowej rozebrany zostanie
kolejny most. Następna inwestycja dotyczyć będzie przebudowy mostu przy

ul. Piastowskiej nad Bytomką. Oprócz
miejskich inwestycji w tym zakresie
KWK Halemba-Wirek rozebrała już
wiadukt przy ul. Katowickiej w rejonie
ul. Siekiela.
W Rudzie Śląskiej już w 2012 roku
zlikwidowane zostały dwa niewykorzystywane wiadukty nad liniami kolejowymi, które znajdowały się w złym stanie technicznym. Miasto na ten cel wydało 3,1 mln zł.
KP
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Lena Wierzbowska
córka Moniki i Krzysztofa
ur. 3.08. (3200 g i 56 cm)

Maria Schmidt
córka Małgorzaty i Lecha
ur. 2.08. (2040 g i 46 cm)

Martyna Rota
córka Agnieszki i Krystiana
ur. 2.08. (3150 g i 50 cm)

Hanna Czyż
córka Sylwii i Łukasza
ur. 1.08. (2420 g i 54 cm)

Jan Matyszowski
syn Magdaleny i Michała
ur. 3.08. (3670 g i 56 cm)

Szymon Klocek
syn Justyny i Wojciecha
ur. 2.08. (2950 g i 52 cm)

Marcelina Łyczba
córka Anny i Szymona
ur. 3.08. (3550 g i 53 cm)

Dominik Oleksy
syn Justyny i Kamila
ur. 6.08. (3300 g i 55 cm)

Tomasz Solich
syn Eugenii i Andrzeja
ur. 6.08. (2940 g i 55 cm)

Marta Popławska
córka Barbary i Tomasza
ur. 5.08. (3020 g i 52 cm)

Alicja Ciurzyńska
córka Katarzyny i Krzysztofa
ur. 5.08. (3450 g i 53 cm)

Alicja Ploszke
córka Katarzyny i Mariusza
ur. 5.08. (3350 g i 54 cm)

Hanna Górniok
córka Magdy i Pawła
ur. 3.08. (3200 g i 52,5 cm)

Kamil Strachanowski
syn Aleksandry
ur. 4.08. (3620 g i 54 cm)

Mateusz Grubski
syn Agnieszki i Bogdana
ur. 5.08. (3100 g i 50 cm)

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA w Rudzie Śląskiej
przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
informuje
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionego mieszkania,
na zasadzie umowy najmu, którego stawka czynszowa wynosi:
adres, struktura, piętro
pow. użytkowa wyposażenie
stawka
czynszowa*
w Rudzie Śl.-Bielszowicach:
ul. Maksymiliana Chroboka 26/3 66,00 m2
bez c.o. i gazu 11,00 zł/m2
2 p. + k., parter
*
oprócz czynszu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj.
za energię cieplną (c.o.),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.
Wnioski dot. ww. mieszkania należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12 wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty kaucji w wys. 2.000,- zł. O przyjęciu wniosku
decyduje data i godzina jego złożenia.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny
koszt łącznie z ewentualną wymianą okien.
Wpłacone wadium zostanie przelane na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty
czynszowe.
Wnioskodawca traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty uzyskania zgody na objęcie mieszkania nie podpisze umowy najmu i nie uzupełni kaucji do
wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o ww. stawkę.
Przedmiotowa umowa może zostać zawarta jedynie na czas określony do 5
lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia nie dłużej niż na kolejne 5 lat.
Osobie, która zawrze umowę najmu, przysługuje prawo pierwokupu zajmowanego lokalu po cenach rynkowych bez konieczności prowadzenia postępowania
przetargowego.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni
tel. 32 248-24-11 wew. 209 lub 290.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Na Piaski z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego są niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Na Piaski, obejmujące stanowiące całość gospodarczą
działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
• 4881/247 KW GL1S/00028007/9 i 4886/248 KW GL1S/00028241/1 o łącznej powierzchni 620 m2,
• 4880/247 KW GL1S/00028007/9 i 4885/248 KW GL1S/00028241/1 o łącznej powierzchni 653 m2,
• 5098/253 KW nr GL1S/00005632/2 o powierzchni 162 m2
pod drogę dojazdową
• 4888/248 KW GL1S/00028241/1 i 3544/247 GL1S/00028007/9 o łącznej powierzchni 780 m2
zapisane na k.m.3, obręb Bielszowice.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła (symbol planu MNU1).
Zbywane nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i terenów niezabudowanych, teren jest zatrawiony, płaski, porośnięty drzewami i krzewami, opadający do ulicy Na
Piaski. Działki inwestycyjne posiadają dostęp do drogi publicznej ulicy Na Piaski poprzez działki nr 4888/248 i nr
3544/247, stanowiące drogę wewnętrzną, w związku z czym każda z nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową
zostanie sprzedana wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części ww. działek.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu – dla każdej z nw. działek łącznie z udziałem wynoszącym 1/6 część
działek drogi wewnętrznej oraz wadium wynoszą:
– 4881/247 i 4886/248 – 46.000,00 zł, 
(wadium – 2.300,00 zł)
– 4880/247 i 4885/248 – 50.000,00 zł, 
(wadium – 2.500,00 zł)
– 5098/253 – 14.000,00 zł 
(wadium – 700,00 zł)
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży nieruchomości (aktualna stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 16.09.2014 r. dokonają wpłaty wadium w ww. wysokościach z dopiskiem
„wadium – ul. Na Piaski działki nr ..............” przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach:
poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy
wszystkich osób przystępujących do przetargu) i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane
dokumenty i oświadczenia. Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane
ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu,
pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy
ulicy Józefa Piłsudskiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne
z staleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 288 m2 położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ulicy Józefa Piłsudskiego obejmująca, tworzące całość gospodarczą, działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 3308/170 o powierzchni 247 m2 KW Nr
GL1S/00005857/5 i 3314/170 o powierzchni 41 m2 GL1S/00032349/9, zapisane
na karcie mapy 2 obręb Kochłowice. Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej są wolne od wpisów.
Działki nr 3308/170 i 3314/170 stanowią przedmiot umowy dzierżawy zawartej
na okres do dnia 31.12.2014 r. Nabywca nieruchomości w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży gruntu wejdzie w prawa i w obowiązki wydzierżawiającego.
Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska (poza prawem dzierżawcy)
jest wolna od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do
rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34
ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
upłynął w dniu 30.07.2014 r.
Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic działek na gruncie.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki
figurują jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość jest płaska, niezabudowana, nieogrodzona, pokryta dziko
rosnącą roślinnością, posiada regularny kształt wydłużonego wielokąta. Najbliższe
otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 38.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć
osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.
pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia
15.09.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.900,00 zł przelewem na
konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. J. Piłsudskiego”
(za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00
oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu.
Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji
na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.

OGŁOSZENIA

 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508-127072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.
ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 59 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 95 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Kochłowice, nowy dom, 138 m2, 570 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Bykowina, jednopokojowe, 38 m2, 75 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Godula, dwupokojowe, 50 m2, 120 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od 255 tys.
w Kochłowicach i Kłodnicy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 691-523-055.
 Orzegów –SUPER OKAZJA – sprzedam, 38
m2, 35 tys., c.o., łazienka. GABRIEL, tel. 607-706692.

 Nowy Bytom OKAZJA! Sprzedam 37 m2, 85 tys.,
I piętro, blok, meble. GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 39 m2,
wieżowce, Czarny Las. tel. 502-670-830.
 Odstąpię dzierżawę działki rekreacyjnej w rejonie ul. Panewnickiej. Tel. 502-670-830.
 Sprzedam kawalerkę 37 m2, Kochłowice, po
remoncie. Tel. 506-066-860.
 Do wynajęcia mieszkanie w Rudzie 1. Tel. 512352-132.
 Do wynajęcia PUB (lub inna działalność), 80
m2, Wirek, Kubiny. Tel. 883-401-000.
 Orzesze Gardawice 7000 m2 budowlane 70 zł/
m2. Tel. 501-361-504.
 Działki budowlane Orzesze Zawada 750 m2 –
60 tys. Tel. 501-361-504.
 Do wynajęcia mieszkanie 66 m2 Bykowina.
Tel. 784-924-530.
 Okazyjnie odstapię PUB – Ruda 1, tel. 508396-323.
 Sprzedam mieszkanie z garażem. Tel. 787-733087.
 Do wynajęcia kawalerka w Goduli. Tel. 509147-563.

 Nowy dom szeregowy Okazja! 255 tys.
zł., pogranicze Bykowiny i Kochłowic. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Do wynajęcia dwupokojowe 50 m2, nowe budownictwo, Nowy Bytom. Tel. grzecznościowy
607-576-177.

 Bykowina – dom wolnostojący, 270 m2, działka 600 m2, cena 515 tys. GABRIEL, tel. 691-523055.

 Sprzedam mieszkanie 64 m2 z garażem. Tel.
501-018-217.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śl. (oprócz 4.
piętra) 731-765-095

 Do wynajęcia kawalerka – Czarny Las. Tel.
510-852-719, 535-396-793.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

 Jednopokojowe, 30 m2, 57 tys. Wirek, LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie w Goduli. Tel. 601-875-010.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 784-699-569.

 Jednopokojowe, 37 m2, 49 tys., Kochłowice.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-83-5581.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel.
605-109-517.

 Pranie tapicerki, wykładzin, dywanów
– solidnie i fachowo. Tel. 509-985-012.
 DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, TANIO!
WOLNE TERMINY. Tel. 602-461-615.
 Kompleksowe remonty mieszkań, profesjonalnie i solidnie. Tel. 602-445-909, repostor@poczta.fm.
 Pożyczka w domu. Tel. 780-116-672.

A masz pilne wydatki? Gotówka do
25.000.-zł, tel. 728-874-276, 668-681-880.
 Gotówka na dowolny cel zadzwoń, tel. 32
230-39-27, 516-663-600.

Ale szybka i elastyczna pożyczka do
25.000.-zł. Tel. 698-959-501, 517-457-077.

 Dwupokojowe, 52 m2, 119 tys.,Kochłowice.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 48 m2, 110 tys., Halemba. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 50 m2, 70 m2, Ruda 1. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 56 m2, 112 tys., Wirek. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 50 m2, 89 tys., Ruda 1. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 56 m2, 113 tys. Kochłowice.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 CODZIENNIE NOWE OFERTY TANICH
MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

Serdeczne podziękowanie
za okazane wyrazy współczucia, kwiaty, wieńce
i udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Aldony Orzechowskiej
składa
rodzina

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo, Corsę,
Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-625.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do
wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup
samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865808.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-669630.

 Restauracja i Pizzeria „Kuźnia Smaku” poszukuje pracowników na stanowisko: kucharz, kelner.
Wymagania: doświadczenie w branży gastronomicznej, umiejętność pracy w zespole, aktualna
książeczka sanepidowska, samodzielność. Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę, możliwość
elastycznych godzin pracy. CV (wraz ze zdjęciem)
i list motywacyjny prosimy składać drogą mailową
na poczta@kuznia-smaku.pl lub osobiście do lokalu. W razie pytań proszę dzwonić pod numer: 666054-579, 601-730-400.
 ZATRUDNIĘ (z doświadczeniem) TOKARZA i
FREZERA – rekrutacja@bro-mar.pl.
 ZATRUDNIĘ (praca ﬁzyczna) OPERATORA
PRAS I WYTŁACZARKI – rekrutacja@fholimpia.pl.
 Chcesz zostać opiekunką osób starszych
w Niemczech? Oferujemy: legalne zatrudnienie
(niemiecka umowa o pracę, karta AOK), wynagrodzenie max. 1500 euro netto/ miesięcznie, bezpłatny dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie. Zgłoś
się do nas! Tel: 71 707-26-69, biuro@pﬂegeengel24std.com, www.pl.pﬂegeengel24std.com
 Firma Euro-Locks z Rudy Śląskiej poszukuje
pracowników o specjalności technik mechanik.
Mile widziana znajomość obróbki plastycznej na
zimno. Proszę wysyłać CV na adres: personel@
euro-locks.pl.

PRACOWNIK BIUROWY PAKOWACZ.
Podstawowa znajomość obsługi komputera. Okolice Kochłowic. Mirek Grodecki, tel. 601-321-101,
ruda@egrami.pl.
 P.P.H.U. AND Sp. z o. o. poszukuje tynkarzy
zaznajomionych z obsługą agregatów tynkarskich
(np. Wagner), dbających o powierzone mienie,
czystość na stanowisku pracy, sumiennych oraz
punktualnych. Tel. 605-570-471.
 P.P.H.U. AND Sp. z o. o. poszukuje pracowników ﬁzycznych do pracy przy linii produkcyjnej,
sumiennych, punktualnych, dbających o powierzone mienie. Tel. 605-570-471.
 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), instalatorów wod.-kan. i c.o., elektryków z
uprawnieniami. Prawo jazdy mile widziane. Nawiążemy również współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi. Kontakt tel. 696-099-922, 604-908-300.
 ELEKTRYKA zatrudnię. Tel. 608-041-834.
 PAKOWACZ – PRACOWNIK BIUROWY – ¾ ETATU. MĘŻCZYZNA 40-50 LAT.
Podstawowa znajomość komputera. Okolice
Kochłowic. Mirosław Grodecki tel. 601-321101 ruda@egrami.pl.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul.
Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
 Spotkajmy się w miłej atmosferze w przytulnym
prywatnym mieszkaniu. Tel. 790-543-125.
 Antikpol, skup antyków, tel. 883-792-678.
 TANIUŚKO! Odstąpię prawie nową wersalkę, witrynkę, kino domowe. Tel. 532-543-717.

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 g
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
r
za kg
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny

DZIAŁKI DOMY

OKAZJA bliźniak
Posiadłość dochodowa
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
Świętochłowice
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!)
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Godula (bez prowizji!!!)
M-3 Ruda Śl.-Ruda
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-4 Ruda Śl.-Ruda
M-4 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Wirek
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Ruda
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
M-2 Mikołów-centrum
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Bykowina
Bytom Karb/Konstytucji
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl. - Ruda
Ruda Śl. - Wirek
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż
wynajem
Zabrze Makoszowy

75 m2
149 000 zł
207/1881 m2 800 000 zł
252/680
780 000 zł
250/682
460 000 zł
3174 m2
165 zł/m2
pow. od 814 m2 65 000 zł
2
pow. od 956 m 75 000 zł
2
37 m
85 tys. zł
35 m2
75 tys. zł
35 m2
95 tys. zł
38 m2
95 tys. zł
40 m2
135 tys. zł
2
43 m
65 tys. zł
2
43 m
99 tys. zł
43 m2
159 tys. zł
45 m2
112 tys. zł
48 m2
109 tys. zł
50 m2
140 tys. zł
51 m2
119 tys. zł
52 m2
147 tys. zł
2
55 m
85 tys. zł
57 m2
140 tys. zł
55 m2
135 tys. zł
76 m2
195 tys. zł
70 m2
199 tys. zł
78 m2
205 tys. zł
95 m2
198 tys. zł
113 m2
69 tys. zł
38 m2
110 tys. zł
39 m2
1000 zł/m-c
2
38 m
1100 zł/m-c
42 m2
1000 zł/m-c
39 m2
950 zł/m-c
200 m2
55 tys. zł
167 m2
260 tys. zł
137 m2
275 tys. zł
2
60 m
183 tys. zł
51 m2
149 tys.
180 m2
5900 zł/m-c
137 m2
2800 zł/m-c
80 m2
2200 zł/m-c
37 m2
600 zł/mc
2010 m2
600 tys. zł
2010 m2
10 tys. zł/mc
2
1022 m
120 tys. zł

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Bykowina, M-3, 75 tys. VestraLocum.pl 600445-053.

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

REKLAMA

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul.
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

 Wirek M-4, 60 m2, 120 tys. VestraLocum.pl
600-445-053

 PPHIU BEDAMEX, ul. Halembska 113, Ruda
Śląska, zatrudni pracowników: murarz- tynkarz,
pracownik w specjalności ogólnobudowlanej na
samodzielne stanowisko. Tel. 32 242-24-11, od
7.30 do 14.30.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych.
Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Ruda 1, M-3, 41 m2, 94 tys. VestraLocum.pl,
tel. 600-445-053.

WYNAJEM

 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp.
Tel. 501-718-240.

 Pomoc prawna przy zakładaniu wspólnot
mieszkaniowych. CONSENSIO, Ruda Śląska.
Tel. 32 244-30-79, kom. 601-934-091.

LOKAL

USŁUGI

PRACA
 Zatrudnię: kierowcę kat C., operatora koparkoładowarki i operatora dźwigu z doświadczeniem.
Praca na terenie woj.śląskiego. Tel. 601-512-389.

DZIAŁKI. KOM.

 www.nieruchomoscigabriel.pl poszukujemy
mieszkań, domów, parcel. Tel. 607-706-692.

OGŁOSZENIA DROBNE
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Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860
Katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie
odrębnej własności nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami
przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 20 położony w Rudzie Śląskiej
przy ul. KAMIENNEJ 34
– cena wywoławcza: 44 500 zł,
wadium: 4 450 zł,
postąpienie: 500 zł
– powierzchnia lokalu: 28,16 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc,
przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne
ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,07 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0118
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 3
2. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej
przy ul. KAMIENNEJ 40a
– cena wywoławcza: 56 000 zł,
wadium: 5 600 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 36,23 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc,
przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne
ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,70 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0108
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: parter
Termin i miejsce przetargu:
4 września 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej
w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 13
sierpnia 2014 r. do 4 września 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Działem Obsługi Nieruchomości Administracji „ŚLĄSK”
przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. 32 342-34-75, która
udzieli również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 2 września
2014 r. (wtorek) – decyduje data wpływu kwoty wadium na konto
Spółki: ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010
0201 2175.
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną
przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru
oferty.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników
przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. -Wadium złożone przez
Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników,
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające
z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od
wpłaty wylicytowanej należności, we wskazanej przez Spółkę
Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym
imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem
lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania
oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać
odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków
przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia
przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.
Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu
organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:
www.sdsm.pl

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

14

SPORT

Wiadomości Rudzkie 13.08.2014

Rugby

Kadra na Burlochu
W piątek (8.08.) na „Burloch Arenie” emocje sięgały zenitu. Wszystko
za sprawą starcia rudzkich rugbistów
z najlepszymi zawodnikami w Polsce.
Po pasjonującym meczu reprezentacja kraju prowadzona przez trenera
Marka Płonkę odniosła wysokie zwycięstwo 102:12. Licznie zgromadzeni
kibice zobaczyli kawał dobrego rugby w najlepszym wydaniu.
– Ten mecz był otwarciem części
przygotowawczej do sezonu, ale również niepowtarzalną dla nas okazją.
Każdy z zawodników chciał pokazać
się z jak najlepszej strony. Oczywiście

droga z drugiej ligi do reprezentacji
narodowej jest odległa, jednak od
czegoś trzeba zacząć – podsumował
mecz Dawid Mańkowski, kapitan
rudzkich Gryfów.
Reprezentacja mogła na zakończenie swojego zgrupowania przećwiczyć na boisku wypracowane elementy gry, zawodnicy rudzkiego klubu
mieli okazję zmierzyć się z najlepszymi rugbistami w kraju, uczyć się od
nich taktyki gry, podpatrywać technikę indywidualną i przygotowanie fizyczne. Była to dla nich niezapomniana lekcja rugby.

Zawodnicy zrobili sobie przed meczem wspólne zdjęcie.

– Rugbyści z Rudy Śląskiej są dużymi i mocnymi zawodnikami. Poprzeczka została przez nich postawiona wysoko. Nie mają się czego wstydzić. W wyższej lidze są zespoły, które
grają na niższym poziomie niż IGLOO
Rugby Ruda Śląska – mówił trener
kadry Marek Płonka.
Rugbistów z Rudy w tym meczu
wsparli koledzy z Juvenii Kraków,
RC
Czętochowa
i
Rugby
Wrocław. Spotkanie Gryfów poprowadził będący na co dzień trenerem
ekstra ligowej Juvenii Roy Jenks.
K.S. IGLOO RUGBY Ruda Śląska
12:102 (7:52) – Reprezentacja Polski
RUGBY Ruda Śląska: Tomasz
Wojnowski, Krzysztof Jopert, Patryk Frątczak, Jakub Mańkowski,

Zawodnicy z Rudy Śląskiej grali na 100%.

Michał Krzypkowski, Patryk Maniecki, Dawid Mańkowski, Marcin
Grzesiak, Mateusz Nowak, Krzysztof Tokarski (1 podwyższenie – 2
pkt), Paweł Siwula, Michał Jurczyński, Marcin Mucha, Arkadiusz
Kuboń, Patryk Kołodziej, Adam
Grabski (1 przyłożenie – 5 pkt),
Maciej Dorywalski, Artur Fursenko, Piotr Zemła, Jakub Jakubczak,
Czesław Rogowski, Marcin Greinert, Rafał Hadelka, Jan Muc,
Adam Mazella, Przemysław Żuławnik, Marcel Januszkiewicz (1 przyłożenie – 5 pkt), Damian Dyjas.
Trener: Roy Jenks
REKLAMA
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W skrócie

Piłka nożna – III liga

Zielona fala
Grunwald w minionym tygodniu
zanotował dwa imponujące zwycięstwa. W środę (6.08.) na wyjeździe
pokonał drużynę Górnika Wesoła,
a w sobotę (9.08.) wygrał aż 4:1
z GKS-em 1962 Jastrzębie.
Jedyną bolączką „zielonych” są początki spotkań. W obu meczach rudzianie tracili gola już w pierwszych
minutach. W środowym meczu z Górnikiem okazja do odrobienia strat pojawiła się w 28. minucie. Po faulu na
Zalewskim sędzia podyktował rzut
karny. Jedenastkę pewnie wykorzystał
Szpoton. Rudzianie długo szukali kolejnej bramki. Pod koniec meczu
szczęście uśmiechnęło się do Brzozowskiego, który na gola zamienił dobre podanie Kota. Minutę później było
już 1:3. „Zieloni” przeprowadzili
świetny kontratak, który skutecznie
zakończył Ciołek. W spotkaniu z GKS

Mistrzowskie zapaśniczki
-em Jastrzębie szybka strata bramki
również była dobrym bodźcem do lepszej gry. W 22. minucie do wyrównania doprowadził Stanisławski, a piętnaście minut przed przerwą było już
2:1 po celnym trafieniu Ciołka. W drugiej połowie to drużyna GKS-u Jastrzębie częściej utrzymywała się przy
piłce, jednak to Grunwald zdobył jeszcze dwa gole. Autorami dwóch ostatnich bramek byli Ciołek i Kowalski. –
Mecz tak się ułożył, że na początku dość
niemrawo zaczęliśmy. Straciliśmy
bramkę i od tego momentu zespół się
obudził. Dziś chciałem pochwalić chłopaków za realizację założeń i konsekwentną grą w defensywie – mówił po
meczu Jacek Bratek, trener Grunwaldu.
(6.08.) Górnik Wesoła 1:3 (1:1) –
Grunwald Ruda Śląska
(9.08.) Grunwald Ruda Śląska –
4:1 (2:1) GKS 1962 Jastrzębie

Inauguracja za punkt

Piłka nożna – IV liga

Na dobry początek
Slavia na początek rozgrywek pokonała mocnego rywala jakim jest zespół Górnika Piaski. Za sprawą goli
Moritza i Maciaszczyka rudzianie
w sobotę (9.08.) wygrali 1:2. Slavia
straciła gola już w 13. minucie meczu.
Radość gospodarzy nie trwała jednak
długo. Gra rudzian była lepiej poukładana i już siedem minut później po
golu Moritza doprowadzili oni do wyrównania. Drugi gol dla podopiecznych trenera Piotrowicza padł w 46.

W drugiej połowie zawodnicy Wawelu poprawili swoją grę.

szej gry zawodników Wawelu wynik
meczu już się nie zmienił. – Było za dużo niedokładności w pierwszej połowie.
Z biegiem czasu było coraz lepiej, ale
wynik remisowy uważam za sprawiedliwy. Jestem zadowolony z naszej gry
w drugiej połowie – mówił po meczu
trener Wawelu.
GKS Wawel Wirek 1:1 (0:1) –
LKS Nędza
Wawel: Gawlik – Wawrzyniak, Pyc,
Grzywa (46’ Maciejok), K. Kałużny Aleksa (60’ Niemira), Piętoń, G. Kałużny, Appel (83’ Zajdel), D. Majnusz
– Lux.
Trener: Jarosław Zajdel

W dniach 6-8.08. w Zagrzebiu
rozegrane zostały Mistrzostwa
Świata Juniorek w zapasach kobiet.
W zawodach tych uczestniczyły
dwie zawodniczki ZKS-u Slavia
Ruda Śląska: Justyna Respondek
startowała w kategorii 51 kg, a Natalia Kubaty w kategorii 55 kg. Justyna Respondek zakończyła swój
udział w Mistrzostwach Świata Juniorek na 9. pozycji wygrywając
dwa pojedynki. Jak na debiut w imprezie tej rangi to bardzo dobry wynik. Natomiast Natalia Kubaty
uplasowała się na miejscu 12., przegrywając nieznacznie z późniejszą
brązową medalistką – Azerką Solmaz Hashimzade.
– Obie dziewczyny zaprezentowały się dobrze, podejmując rywalizację z najlepszymi zawodniczkami świata. Doświadczenie, którego
nabyły, z pewnością zaprocentuje
w przyszłości – skomentował Tomasz Garczyński, trener ZKS-u
Slavia Ruda Śląska.

Po czterech kolejkach rudzianie zajmują pierwsze miejsce w tabeli.

Piłka nożna – liga okręgowa

Wawel Wirek rozpoczął rozgrywki
od wyrównanego spotkania z drużyną
LKS-u Nędza. Po fatalnej pierwszej
połowie, zawodnicy z Wirku zdołali
uporządkować swoją grę i zremisowali mecz 1:1.
W sobotę (9.08.) pierwsi gola strzelili
goście. W 29. minucie po dobrej akcji
lewą stroną, jeden z zawodników zdołał
przechytrzyć Gawlika i zdobył bramkę.
Gra rudzian do końca pierwszej połowy
dalej pozostawiała wiele do życzenia.
Wyrównanie nastąpiło zaraz po rozpoczęciu drugiej części gry. Wspaniałą indywidualną akcję przeprowadził Lux
i zanotował ładne trafienie. Mimo lep-
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Sparingowe zwycięstwo

minucie. Górnik mógł wyrównać
w 62. minucie, gdy sędzia podyktował
dla gospodarzy rzut karny. Na wysokości zadania stanął jednak bramkarz
rudzian – Strąk.
Górnik Piaski 1:2(1:1) –
Slavia Ruda Śląska
Slavia: Strąk – Puschhaus, Met,
Skorupski, Moritz – Lach, M. Rejmanowski, Korban, D. Maciaszczyk
– Pożoga, Szaton
Trener: Marek Piotrowicz

Piłka nożna – liga okręgowa

Punkt w Toszku
Podopiecznym Stanisława Mikusza w sobotę (9.08.) udało się wywalczyć punkt w meczu z Zamkowcem Toszek. Po słabym meczu żadnej z drużyn nie udało się strzelić
gola.
Początek meczu był dobry w wykonaniu podopiecznych trenera Mikusza. Pierwsza dobra sytuacja w
spotkaniu to 3. minuta gry, kiedy to
Stawowy posłał „strzał-wrzutkę” i
piłka obiła poprzeczkę bramki Zamkowca. Z minuty na minutę jednak

Sportowy rozkład jazdy
rudzianie tracili werwę. W drugiej
połowie to Urania częściej gościła
pod polem karnym Zamkowca, jednak nie udało się im odnieść zwycięstwa.
Zamkowiec Toszek 0:0 –
Urania Ruda Śląska
Urania: Koperwas, Hejdysz, Koniorczyk, Szymański, R. Grzesik,
Bocian (‘75 Kamieński), Gabryś,
Mzyk, Kornas (‘60 Piecha), Żak (‘88
Zawisza), Stawowy
Trener: Stanisław Mikusz
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju
236) wykazu lokalu użytkowego – garażu mieszczącego się w Rudzie Śląskiej przy ul. Piastowskiej 35/1, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie
umowy najmu zawartej na okres 3 lat na rzecz użytkownika.

W piątek (8.08.) drużyna Gwiazdy odniosła zwycięstwo w sparingowym meczu z Clearexem Chorzów.
Po dwóch bramkach Łuszczka i trafieniach Siadula i Szachnitowskiego
rudzianie wygrali 2:4. Trener Tomasz Klimas po meczu był zadowolony z postawy swoich graczy i podkreślił, że z czasem jego drużyna
grać będzie jeszcze lepiej.
Clearex Chorzów 2:4 (1:3) –
Gwiazda Ruda Śląska
Gwiazda: Waszka, Lubczyński,
Łuszczek, Bubec, Hewlik, Działach, Siadul, Pękala, Szachnitowski, Martyn, Grudzień.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
informuje
o ogłoszeniu pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego
na sprzedaż samochodu marki Renault Trafic rocznik 2004.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać
pod numerem telefonu 32 240-90-07, na stronie internetowej:
biuletyn.abip.pl/opdir-r-sl
lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
przy ul. Plebiscytowej 12, Ruda Śląska-Bykowina.

Piłka nożna – III liga
16 sierpnia (sobota), godz. 17.00
LKS Czaniec
– Grunwald Ruda Śląska
Piłka nożna – IV liga – grupa I
16 sierpnia (sobota), godz. 11.00
Slavia Ruda Śląska
– Ruch Radzionków
Piłka nożna – liga okręgowa
– grupa II
16 sierpnia (sobota), godz. 11.00
Urania Ruda Śląska –Wilki Wilcza
16 sierpnia (sobota), godz. 17.00
ŁTS Łabędy – Wawel Wirek
Piłka nożna – Puchar Polski
19 sierpnia (wtorek), godz. 17.30
Kamionka Mikołów
– Urania Ruda Śląska
19 sierpnia (wtorek), godz. 17.30
Naprzód Lipiny – Slavia Ruda Śląska

Kolumnę sportową zredagował
Robert Połzoń
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Honoratka
Świętochłowice-Centrum, ul.Katowicka 30a, tel/fax 32 245-14-00, kom. 609-194-722
www.meblekochlik.pl, sklep@meblekochlik.pl, czynne pn.-pt. 10-18, sob. 9.00-14.00

Salon prowadzi również sprzedaż mebli wykonywanych na indywidualne
zamówienie we własnym zakładzie stolarskim. Firma „Meble Kochlik” posiada
profesjonalne maszyny i urządzenia do produkcji mebli, pozwalające na stworzenie
kuchni do zabudowy, szaf, sypialni, garderób odpowiadających wymaganiom
każdego Klienta. Elastyczność produkcji pozwala na uzyskanie urozmaiconego
wzornictwa mebli i ich bogatej kolorystyki, które towarzyszą doskonałym
materiałom, z których są wykonywane.
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