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KREDYTY
15 tys. na oświadczenie• 
fi rmowe do 30 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

Przemek Wieczorek ma 25 lat 
i choruje na stwardnienie rozsiane. 
O chorobie dowiedział się dwa ty-
godnie po swoich 18. urodzinach. 
Wiktoria Markowicz z Rudy Ślą-
skiej ma 13 lat, jest chora na raka 
kości. Mają wspólnego znajomego 
z wielkim sercem – Mariusza Kacz-
marczyka, który wyrusza w podróż 
po Europie, aby zdobyć dla nich 
pieniądze na kosztowne leczenie. 

– Wszystko zaczęło się 7 lat temu, 
kiedy Przemek zachorował. Nie 
mogliśmy go wtedy zostawić. Zna-
my się od zawsze, z podwórka, 
z meczów – opowiada Mariusz. 
Najpierw była zbiórka nakrętek, 
w którą zaangażowała się spora 
liczba osób. Później licytacja ko-
szulek i gadżetów związanych ze 
sportem, aby przeznaczyć dochód 
na rehabilitację, zakup sprzętu i le-
czenie. Z czasem udało się również 
zorganizować spotkania z ludźmi 
ze świata sportu i rozrywki. Dzięki 
takiemu wsparciu przyjaciół Prze-

mek ma dzisiaj nie tylko wózek do 
samodzielnego poruszania się czy 
własny kącik rehabilitacyjny, ale 
przede wszystkim świadomość, że 
ma na kogo liczyć. Pomoc, którą 
otrzymuje, daje mu taką siłę, że 
sam, mimo swojej choroby, chce 
pomagać innym. 

Przemek nawiązał kontakt 
z 13-letnią Wiktorią Markowicz 
z Rudy Śląskiej, aby dodać jej otu-
chy oraz pomóc fi nansowo w walce 
z chorobą. Wiktoria to bardzo zdol-
na i dzielna uczennica Gimnazjum 
nr 7, która choruje na raka kości. 

Mariusz, aby pomóc Przemkowi 
i Wiktorii, postanowił wyruszyć 
w miesięczną podróż po europej-
skich klubach piłkarskich. – Chcę 
zdobyć jeszcze więcej koszulek, pi-
łek z podpisami i innych cennych 
gadżetów, abyśmy mieli co licyto-
wać – tłumaczy. Trasa jest już zapla-
nowana i uzgodniona ze wszystkimi 
klubami. Mariusz, wraz z dwójką 
pomocników, odwiedzi takie kluby 

jak: Banik Ostrava, Austria Wiedeń, 
Rapid Wiedeń, Bayern Monachium, 
Hajduk Split, Inter Mediolan, AS 
Roma, Lazio Rzym, Juventus Turyn, 
Fc Barcelona, Real Madryt, Paris 
Saint-Germain, Anderlecht Brukse-
la, Ajax Amsterdam, Borussia Dort-
mund i FC Köln. Wyruszają na po-

7 500 km, 9 krajów, 16 klubów i wielkie serce. Tak można opisać to, co 
chce zrobić Mariusz Kaczmarczyk, aby pomóc dwójce młodych ludzi do-
tkniętych poważną chorobą.

Droga po życie

SZYBKIE POŻYCZKI

CHWILÓWKI 
do 3 tys.

akceptujemy • 
zajęcia komornicze
nie sprawdzamy • 
zadłużeń

tel. 602-295-870

Ruda Śl. Nowy Bytom pl. Jana Pawła II 4/2

REKLAMA

czątku października. W tej chwili 
dopracowują ostatnie szczegóły do-
tyczące pojazdu, który ma się im 
przysłużyć w podróży. Teraz potrze-
bują przede wszystkim funduszy na 
paliwo. Szczegóły podróży można 
śledzić na ich stronie na Facebooku 
pod hasłem „Droga po życie”.
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BYKOWINA

REALIZUJEMY BONY  ŻYWIENIOWE  

SZYNKA 
DELIKATESOWA
Z KURCZĄT 
DROBINEX

SZYNKA 
DELIKATESOWA
Z KURCZĄT 
DROBINEX 13

KIEŁBASA BYKOWIŃSKA
WYRABIANA I WĘDZONA 
W SKLEPIE

Oferta ważna od środy 10.09. do środy 17.09.

TRAMWAJ NR 9

KOCHŁOWICE

BIELSZOWICE

Są pełni wiary, że się uda, a ich 
podróż będzie mieć uzdrowicielską 
moc dla Przemka i Wiktorii. 

Jesteśmy pełni podziwu dla bo-
haterskiej inicjatywy i mocno trzy-
mamy kciuki za powodzenie wy-
prawy. 

Renata Łukasiewicz

Mariusz Kaczmarczyk (w środku) z Wiktorią i Przemkiem. Foto: arch.



Rozbój i śmiertelne pobicie
Do tragicznego w skutkach zda-

rzenia doszło podczas libacji alko-
holowej. Jak ustalili policjanci, 
63-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej 
najpierw został napadnięty i okra-
dziony, a następnie dotkliwie pobity 
i wyniesiony na klatkę schodową. 
Mężczyzna trafił do szpitala, ale nie 
udało się go uratować. Sprawca to 
39-latek, który usłyszał już zarzuty. 
Zdaniem policjantów zatrzymanie 
współsprawcy to kwestia czasu.

Ukradł ponad tonę złomu

Dzięki anonimowej informacji 
i szybkiej reakcji policjantów za-
trzymano sprawcę kradzieży złomu 
z terenu kopalni w Halembie. Łu-
pem 26-latka padło 1340 kg złomu 
stalowego, który z terenu zakładu 
wywiózł swoim samochodem. Męż-
czyźnie grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Kolizja z promilami

Do kolizji doszło w poniedziałek 
(8.09.) na ulicy Tunkla. 65-latka 
kierująca daewoo nexia wjechała 
na odcinek drogi dostępny wyłącz-
nie dla autobusów. W momencie 
gdy z naprzeciwka nadjechał auto-
bus, kobieta rozpoczęła manewr 
cofania i najechała na stojącego na 
poboczu fiata, powodując jego 
uszkodzenie. Jak się okazało, ko-
bieta miała prawie 1,2 promila al-
koholu we krwi.

Szukamy świadków

Śledczy z rudzkiej komendy szu-
kają świadków znieważenia i użycia 
przemocy wobec obywatela Gambii, 
której mieli dopuścić się kontrolerzy 
biletów w autobusie linii 39. Osoby 
będące świadkami lub mające jaką-
kolwiek wiedzę na temat sprawy, 
proszone są o kontakt telefoniczny – 
tel. 32 244-92-35.
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KRONIKA TYGODNIA

Strzeż się przed nierzetelnymi sprzedawcami drzwi. Foto: Joanna Oreł

Metoda „na wnuczka”, oferta wy-
miany liczników na wodę lub gaz, czy 
też stosowana od niedawna propozy-
cja wymiany drzwi to szereg „chwy-
tów” panujący wśród rudzkich „wyłu-
dzaczy” pieniędzy. Osobami najbar-
dziej zagrożonymi są starsi rudzianie, 
zwłaszcza samotni. Z wpływających 
do nas zgłoszeń wynika, że nowy spo-
sób na zawłaszczanie cudzych pienię-
dzy polega na wizycie akwizytorów, 
podających się za pracowników firmy 
wymieniającej drzwi, proponowanie 
przez nich zastąpienia starych drzwi 
nowymi, za „korzystną” cenę, która 
w rzeczywistości wcale taka nie jest. 
Fałszywi przedstawiciele oferują za-
warcie umowy, będącej niejednokrot-
nie wstępem do długich finansowych 
zobowiązań. Jak zatem ustrzec się od 
takiej sytuacji? – Przede wszystkim 
w chwili nieproszonej wizyty powinni-

Nie daj się oszukać
śmy zachować szczególną ostrożność, 
przybrać postawę asertywną. Gdy ma-
my jakiekolwiek wątpliwości co do 
osoby, która się u nas pojawiła, nie 
należy jej w ogóle wpuszczać do do-
mu, a jeśli to już uczynimy, nie odstę-
pujmy petenta na krok. W przypadku 
kiedy nieproszonych gości jest więcej, 
a mieszkamy samotnie, poprośmy o to-
warzyszenie któregoś z sąsiadów pod-
czas takiej wizyty. Wówczas poczuje-
my się bezpieczniej i z pewnością ła-
twiej unikniemy ewentualnych kra-
dzieży. Jeśli jesteśmy naprawdę zain-
teresowani przedstawioną przez han-
dlowca ofertą wymiany drzwi, 
sprawdźmy dokładnie jego tożsamość, 
chociażby poprzez poproszenie o wi-
zytówkę i zadzwonienie pod wskazany 
na niej numer, w celu upewnienia się 
czy osoba, za którą się podaje, pracu-
je w danej firmie. Nie mamy jednak 

Piesi z odblaskami są widoczni na-
wet z odległości 150 metrów. Dzięki 
temu kierowcy mają czas, by zahamo-
wać i uniknąć tragedii. Od września 
noszenie elementów odblaskowych po 
zmroku jest obowiązkowe. To obowią-
zek, który może uratować nam życie.

W ubiegłym roku na rudzkich dro-
gach w wyniku potrącenia zginęły 
dwie piesze osoby. Do jednego z wy-
padków doszło w godzinach wieczor-
nych przy skrzyżowaniu ulic Szyb 
Powietrzny i Wolności. Pod kołami 
astry zginęła 36-letnia kobieta. Wła-
śnie z powodu takich tragedii w zno-
welizowanej ustawie Prawo o ruchu 
drogowym wprowadzono obowiązek 
noszenia odblasków.

– Dotychczas dotyczyło to jedynie 
dzieci do 15. roku życia. Teraz każdy, 
kto porusza się po zmroku w terenie 
niezabudowanym, powinien nosić ele-
menty odblaskowe – zaznacza Ma-
riusz Kurek, naczelnik Wydziału Ru-
chu Drogowego rudzkiej policji.

Odblask, który uratuje życie
Znowelizowana ustawa wprawdzie 

nie reguluje, jakiego kształtu powinien 
być odblask. Jak jednak podkreśla Ma-
riusz Kurek – najważniejsze, by był on 
widoczny. – Dzięki temu kierowcy za-
uważą pieszego już z odległości 150 
metrów, podczas gdy osobę bez ele-
mentów odblaskowych widać dopiero 
z 30 metrów – mówi naczelnik.

Policja odblaski rozdaje podczas 
prewencyjnych akcji. Na własną rękę 
można je nabyć m.in. w sklepach ro-
werowych. Popularne są zawieszki na 
kurtki i plecaki, opaski uciskowe, 
bransoletki, czy kamizelki odblasko-
we.

– Najbardziej komfortowe i najpo-
pularniejsze są zaciskowe opaski od-
blaskowe, zawijane na rękę, bagaż lub 
ramę roweru – radzi Marcin Kamiński 
ze sklepu rowerowego Activia.

Ceny odblasków wahają się od kil-
ku do kilkudziesięciu złotych. Jedno-
razowy koszt pomoże nam nie tylko 
uniknąć mandatu w wysokości od 20 

do 500 zł, ale co najważniejsze – ura-
tować życie. 

Mamy do rozdania 20 odblasków. 
Jak dostać jeden z nich? Wystarczy 
wysłać SMS-a o treści: wiad.odblask 

+ imię i nazwisko na numer 71100 
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% vat tj. 
1,23 brutto). Na SMS-y czekamy od 
środy 10 września do wtorku 16 
września do godz. 12.00. JO

gwarancji, że rozmówca nas nie okła-
mie, warto więc osobiście udać się do 
firmy. Pamiętajmy, że w takiej sytu-
acji bardzo ważna jest pomoc zaufa-
nego człowieka: kogoś z rodziny lub 

po prostu sąsiada – wyjaśnia Arka-
diusz Ciozak, rzecznik prasowy Ko-
mendy Miejskiej Policji w Rudzie 
Śląskiej.

Dominika Kubizna 

Najpopularniejsze są opaski uciskowe oraz kamizelki odblaskowe. Foto: Joanna Oreł
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www.kanclerz.com.pl
Kanclerz Sp. z o.o.
Ruda Śląska, ul. Obrońców Westerplatte 26, 41-710 Ruda Śląska, tel. 32 760 40 20
Przyszowice k/Gliwic, ul. Gliwicka 9, 44-178 Przyszowice, tel 32 301 99 99 

Pierwszym etapem prac nad progra-
mem w ramach projektu „Zintegrowa-
ne podejście do problemów obszarów 
funkcjonalnych na przykładzie Cho-
rzowa, Rudy Śląskiej i Świętochło-
wic” były ankiety wśród mieszkań-
ców. Do 31 sierpnia rudzianie mogli 
zgłaszać, które miejsca – ich zdaniem 
– powinny się zmienić w kolejnych 
latach.

– Rewitalizacja to proces wielo-
aspektowy. Z jednej strony dotyczy on 
spraw budowlanych, czyli renowacji 
i  adaptacji  budynków.  Równocześnie 
jest  to  także  rewitalizacja  społeczna, 
czyli ożywianie środowisk lokalnych – 
mówi Michał Pierończyk, wiceprezy-
dent Rudy Śląskiej. 

Dalsze prace nad przygotowaniem 
lokalnego programu rewitalizacji pod-
jęto w ramach warsztatów. Podczas 
spotkania na początku tygodnia przed-
stawiono, które obszary w Rudzie Ślą-
skiej powinny znaleźć się w dokumen-

cie oraz w jaki sposób należałoby je 
zmienić. 

W przypadku Rudy chodzi m.in. 
o okolice ulicy Szczęść Boże, wzdłuż 
linii kolejowej oraz w północnej czę-
ści dzielnicy. Z kolei w Goduli należy 
zadbać o tereny mieszkalne wokół 
Placu Niepodległości. W Bykowinie 
teren, który będzie rewitalizowany, 
wyznaczono w Starej Bykowinie. Po-
dobne obszary wytyczono dla innych 
dzielnic.

– Zarówno z wizyty studyjnej, jak 
i  ankiet  przeprowadzonych  wśród 
mieszkańców wynika,  że Wirek pod 
względem  urbanistycznym  w  ciągu 
kilkunastu  lat  bardzo  się  zmienił – 
podkreślał Adam Polko z Fundacji 
Edukacji Przedsiębiorczości pod-
czas poniedziałkowych warsztatów. 
– Część budynków uległa rozbiórce, 
a  do  tego  mamy  niewykorzystaną 
przestrzeń,  która  wymaga  zadba-
nia.

Warsztaty były także okazją do 
przedstawienia konkretnych pomy-
słów na zmiany w dzielnicach. – Przej-
ście pomiędzy ulicą Hallera a Czarno-
leśną, do boiska Pogoni, to trakt, gdzie 
bardzo dużo osób biega i spaceruje – 
zgłaszała Joanna Sochacka, prezes 
Rudzkiego Inkubatora Przedsiębior-
czości. – Tereny te wymagają jedynie 
uporządkowania, by zagospodarować 
je na cele sportowo-rekreacyjne. 

Z kolei Krystian Gałuszka, dyrektor 
MBP zwrócił uwagę na zły stan budyn-
ków przy ul. Wyzwolenia w Kochłowi-
cach, w tym kościoła, a także zaniedba-
nych terenów zielonych w dzielnicy. 

Władze miasta również mają w za-
nadrzu kilka projektów. Jeden z nich 
dotyczy – wzorem sąsiedniego Zabrza 
– rewitalizacji doliny rzeki Bytomki.
–  Chcielibyśmy  też  wyselekcjono-

wać ulice, przy których w budynkach 
na parterze  realizowane byłyby  funk-
cje usługowe, a na górze – mieszkaliby 

ludzie. Tak, by stworzyć miejsca, gdzie 
ludzie  chcieliby  spacerować,  czy  jeź-
dzić  na  rowerach – tłumaczy Michał 
Pierończyk.  

Wśród priorytetów na najbliższe la-
ta jest także utworzenie centrum prze-
siadkowego w Chebziu, uporządko-
wanie i zagospodarowanie terenów po 
koksowni w Orzegowie, a także rewi-
talizacja szybu Mikołaj.

Program rewitalizacji ma stanowić do-
precyzowanie strategii rozwoju miasta na 
lata 2014-2030. Na realizację pomysłów 
zawartych w tych dokumentach, władze 
Rudy Śląskiej mają zamiar starać się  
o dofinansowanie z Unii Europejskiej. 
Chcą też wygospodarować pieniądze  
z budżetu miejskiego. Gdy program bę-
dzie gotowy, ostatecznie głosować będzie 
nad nim Rada Miasta. Joanna Oreł

Utworzenie centrum przesiadkowego w Chebziu, adaptacja szybu Mikołaj w Rudzie oraz rekultywacja terenów po byłej 
koksowni Orzegów i utworzenie tzw. traktu rudzkiego to jedne z pierwszych założeń „Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Ruda Śląska do roku 2030”. Rozpoczęły się warsztaty, w ramach których władze miasta, przedstawiciele rudzkich 
instytucji i stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy opracują dokładną koncepcję.

Ruda wypięknieje do 2030 roku

Warsztaty są kolejnym etapem prac nad programem rewitalizacji. Foto: JO
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Bliżej z Wincentym Janasem 

W czwartek (4.09.) miłośnicy 
historii mieli okazję uczestni-
czyć w spotkaniu z autorami 
książki poświęconej rudzkiemu 
poloniście Wincentemu Janaso-
wi. Promocja odbyła się w Mu-
zeum Miejskim im. Maksymi-
liana Chroboka. Zjawili się na 

niej zarówno starsi jak i młodsi 
rudzianie. Przy publikacji książ-
ki pracowały aż cztery osoby: 
Adam i Barbara Podgórscy, lice-
alista Jakub Roter oraz informa-
tyk i pasjonat historii Sebastian 
Brudys. Pomysłodawcą przed-
sięwzięcia był Jakub. – Najpierw 

wydałem ośmiostronicową bro-
szurkę, po czym pomyślałem, że 
warto by tę pracę rozszerzyć, 
więc zwróciłem się do pana Pod-
górskiego z propozycją publika-
cji wnikliwszej biografi i Janasa 
– wyjaśniał. Książka, która po-
wstała w wyniku tej współpracy, 
przybliża postać rudzkiego polo-
nisty, o którym, z powodu małej 
liczby zachowanych materiałów 
źródłowych, niewiele dziś wia-
domo. – Trudno dokładnie po-
wiedzieć, czym zasłużył się dla 
Rudy Wincenty Janas. Krążyły 
plotki, że w trakcie zatrzymania 
miał przy sobie trzy chorągiewki, 
symbolizujące polskie barwy na-
rodowe. Nie jest to jednak po-
twierdzone, moim zdaniem męż-
czyzna miał po prostu pecha, 
znajdując się w nieodpowiednim 
miejscu o nieodpowiednim cza-
sie – mówił Adam Podgórski.

Dominika Kubizna  

Autorzy książki o Wincentym Janasie. Foto: DK

Harcerskie czuwaj!

Harcerskie czuwaj można było 
usłyszeć podczas piątkowej (5.09.)
imprezy w Ośrodku Adaptacyj-
nym dla Dzieci Niepełnospraw-
nych w Bykowinie.

– To już trzecie takie spotkanie, 
które, podobnie jak wcześniejsze, 
cieszy się dużym powodzeniem. 

Idea zrodziła się na podstawie 
wspomnień z młodości – opowia-
dał Arkadiusz Staisz, dyrektor 
Ośrodka. 

Młodsi, niczym zuchy, mogli 
uczestniczyć w pieczeniu kiełba-
sek, tańcach oraz licznych konkur-
sach. Wychowawcy dzieci razem 

ze Stowarzyszeniem „Jaskółka” 
przygotowali dla uczestników nie 
lada niespodziankę w postaci 
przedstawień pt. „Trzy Dorotki” 
oraz „Ptasie radio”. Kolejną atrak-
cją był pokaz zapaśników KS 
„Slavia”, którzy wprawili zebra-
nych w zachwyt. – Chcemy po-
przez takie imprezy przybliżyć 
podopiecznym wszelkie aspekty 
życia młodzieży. Bycie w harcer-
stwie jest dla nich często niedo-
stępne, więc pragniemy w ten spo-
sób umożliwić im obcowanie z tym 
środowiskiem – tłumaczyła Kata-
rzyna Czech pracująca w placów-
ce. Chętni mieli możliwość prze-
nocowania w ośrodku, by praw-
dziwie przeżyć „harcerską noc”. 
– Obecnie w ośrodku jest rehabili-
towanych 88 osób, więc takie „no-
ce” mają służyć ich integracji 
z nauczycielami oraz rodzicami –  
podsumowali wychowawcy. 

Dominika Kubizna 

Pracownicy ośrodka podczas występu. Foto: DK

Spotkanie po szychcie

– Od lat 80. organizujemy 
dla górników festyn rodzinny, 
który umożliwia integrację 
górniczej braci. Po raz drugi 
zorganizowaliśmy imprezę 
w ogrodzie MCK im. Henryka 
Bisty, gdyż podoba nam się 
kameralność tego miejsca – 

mówił Grzegorz Umywalnik, 
prezes Związku Zawodowego 
Górników przy KWK „Po-
kój”. Związek liczy ok. 700 
członków, oprócz tego zapro-
siliśmy emerytów i rodziny 
pracowników, co daje ok. 2000 
osób – opowiadał prezes. Na 

uczestników czekały liczne 
atrakcje. Największym powo-
dzeniem cieszyła się Loteria 
Fantowa, gdyż każdy zgłoszo-
ny do niej los wygrywał na-
grodę. O oprawę muzyczną 
zadbała ekipa Pro Music, ze-
spół „Karpowicz Family” oraz 
Orkiestra Dęta przy KWK 
„Pokój”. Organizatorzy za-
pewnili również rozrywkę naj-
młodszym, przygotowując 
wiele konkurencji. Dzieci mo-
gły skorzystać m.in. z dmu-
chanego zamku, trampolin, 
mogły też rywalizować 
w strzale do bramki czy rzucie 
do celu. – Bardzo lubimy takie 
imprezy, to szansa na spotka-
nie się poza pracą ze swymi 
rodzinami oraz zapewnienie 
atrakcyjnego dnia dzieciom – 
zgodnie komentowali związ-
kowcy. 

Dominika Kubizna 

Dzięki Loterii Fantowej każdy zabrał do domu jakiś upominek. Foto: DK

By uczcić urodziny miasta… 

Ostatnim przystankiem świę-
towania 55. urodzin miasta Ruda 
Śląska był festyn rodzinny 
w dzielnicy Halemba. Impreza 
zakończyła również cykl biegów 
„Rodzina na sportowo”. – Mam 
nadzieję, że uczestnicy będą 
kontynuowali swą przygodę 

z bieganiem, co zaowocuje wy-
soką frekwencją w Biegach Nie-
podległości 11 listopada – mó-
wił August Jakubik, prowa-
dzący biegi. Dla tych mniej ak-
tywnych sportowo zagrali „Ści-
gani” w wersji akustycznej, Piotr 
Herdzina oraz zespół „Kamele-

on”. Podczas festynu zbierano 
również  pieniądze na leczenie 
Andżeliki.

– To już kolejny taki festyn, 
poświęcony naszej małej boha-
terce, która dzięki fi nansowemu 
wsparciu rudzian mogła rozpo-
cząć swe leczenie w USA – pod-
kreślała Aleksandra Poloczek, 
prowadząca festyn. Na zabawie 
nie mogło zabraknąć Krzysztofa 
Wątroby, który razem ze swoim 
psem Mozartem podejmuje się 
różnych inicjatyw charytatyw-
nych: – Jestem emerytowanym 
strażakiem, a więc pomaganie 
mam we krwi. Cieszy mnie fakt, 
że rudzianie aktywnie angażują 
się w sprawę Andżeliki – mówił. 
Dla tych, którzy wsparli fi nan-
sowo leczenie dziewczynki, or-
ganizatorzy przygotowali pre-
zenty w postaci obrazów, malo-
wanych przez artystów w Woź-
nikach.  Dominika Kubizna 

Zwycięzcy halembskiego biegu dorosłych: w środku Damian Połeć (1.miejsce), z lewej 
Adrian Połeć (2.miejsce, zwycięzca cyklu biegów „Rodzina na sportowo”), z prawej 
Jarosław Prokop (3.miejsce). Foto: DK

– 30%
do 31.10.2014 r. 

Wyprzedaż 
okularów 

przeciwsłonecznych! 
Taniej nawet 

o 40% 



WOKÓŁ NAS

Stara, dobra grupa
Na scenie Miejskiego Centrum 

Kultury już w najbliższym czasie 
pojawi się znana polska grupa mu-
zyczna wykonująca poezję śpiewa-
ną, czyli Stare Dobre Małżeństwo. 
Koncert odbędzie się 4 październi-
ka o godzinie 18.00. Bilety można 
zakupić w cenie 45 i 50 zł lub otrzy-
mać od nas jedno podwójne zapro-
szenie. Wystarczy wysłać SMS-a 
o treści wiad.sdm + imię i nazwi-
sko pod numer 71100. Na SMS-y 
czekamy od 11.09. od godz. 10.00 
do 26.09.14 r. do godz. 12.00 
(koszt SMS-a to 1 zł + VAT, 
tj. 1,23 zł).

Rudzianie na fotografi i
Muzeum Miejskie im. Maksy-

miliana Chroboka zaprasza 11 
września (godz. 17.00) na uroczy-
ste otwarcie wystawy pt. „Rudzia-
nie na dawnej fotografi i”. Wysta-
wa skupia fotografi e przedstawia-
jące zarówno sceny z życia co-
dziennego, jak i przełomowe wy-
darzenia w życiu każdego czło-
wieka, tj. śluby czy chrzciny. 
Ekspozycja będzie dostępna do 
17 października.

Zbadaj się!
Do Rudy Śląskiej przyjedzie 

mammobus Centrum Onkologii 
z Gliwic. Panie w wieku 50-69 lat, 
które w ciągu ostatnich dwóch lat 
nie wykonywały mammografi i, 
będą mogły skorzystać z bezpłat-
nych badań w dniach 19 (godz. 
8.30-15.30) i 22-23 (godz. 10.00-
17.00) września przy rudzkim 
Urzędzie Miasta. Mammobus 
z Centrum Onkologii jest wypo-
sażony w najnowszej generacji cy-
frowy mammograf Mammomat 
Inspiration, umożliwiający uzy-
skanie najwyższej jakości obrazu 
przy bardzo niskiej dawce promie-
niowania.

W SKRÓCIE
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Z opanowaną i pełną energii Celiną Pawlik rozmawialiśmy o jej pasji – strze-
lectwie. Rudzka zawodniczka opowiedziała nam co to jest za sport i jak zaczęła 
się jej przygoda z bronią.

– Jak się zaczęła Pani przygoda 
ze strzelectwem?

– Zaczęła się od zabawy, czyli Air-
softu. Jest to gra podobna do paintbal-
la, w której używa się małych kulek 
plastikowych. Ta gra symuluje zaba-
wy wojskowe. Później było parę wy-
jazdów na strzelnicę, a teraz strzelam 
już sportowo.

– Był jakiś konkretny moment, 
kiedy pomyślała Pani, że chce się 
tym zająć na poważnie?

– W 2005 roku cały czas pracowa-
łam nie myśląc o sobie. Obudziłam 
się pewnego dnia i stwierdziłam, że 
trzeba to zmienić. To forma sportu, 
podczas której człowiek może na 
chwilę zapomnieć o codzienności, 
odreagować, zadbać o siebie.

– Jak wyglądają rozgrywki?
– Rozgrywki wyglądają w ten sposób, 

że buduje się tory, na których odwzoro-

wywane są sytuacje strzeleckie. Na za-
wodach jest od 6 do 18 torów, które 
strzela się po kolei. Każdy tor trzeba 
ostrzelać w jak najkrótszym czasie i naj-
celniej. Ostateczny zsumowany wynik 
porównuje się z innymi zawodnikami.

– Skoro w grę wchodzi czas, musi 
Pani dbać o swoją kondycję?

– Od poniedziałku do piątku o szó-
stej rano chodzę na siłownię. Upra-
wiam trening siłowy, kondycyjny 
i szybkościowy.

– Temat broni palnej jest dość  
kontrowersyjny. Jak Pani go ocenia?

– W Polsce broń jest ciężkim te-
matem. Dopiero teraz, gdy gdzieś 
wisi nad nami groźba konfl iktu, lu-
dzie zdają sobie sprawę, że jesteśmy 
rozbrojeni. Daliśmy sobie wmówić 
jako cywile, że broń jest czymś nie-
bezpiecznym i złym. Przed drugą 
wojną światową dostęp do broni był 

normalną rzeczą. Zawsze, gdy mó-
wię komuś o swojej pasji, jest to dla 
drugiej osoby szokiem. A trzeba pa-
miętać, że osoby, które mają pozwo-
lenie na broń, są na świeczniku. Nie 
możemy nawet popełnić wykrocze-
nia drogowego, bo istnieje groźba 
odebrania pozwolenia na broń.

Przed rudzką zawodniczką jeszcze wiele sportowych startów. Foto: arch.

– Z której ze zdobytych nagród 
jest Pani najbardziej dumna?

– Każdy występ mnie czegoś na-
uczył. Trudno mi teraz to generalizo-
wać, bo każde z tych trofeów przybli-
żyło mnie do czegoś większego.

– Dziękuję za rozmowę.
Robert Połzoń
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www.fl orex-sa.pl

Florex S.A.
ul. Metalowców 5

41-600 Świętochłowice
Dział sprzedaży: 

tel. 32 786-40-70 wew. 71, 72, 79
kom. 603-196-775, fax 32 770-60-61

e-mail: sprzedaz@fl orex-sa.pl
e-mail: marketi ng@fl orex-sa.pl

BLACHODACHÓWKI• 
BLACHY TRAPEZOWE• 
OBRÓBKI BLACHARSKIE• 

Zapewniamy: 

fachowe doradztwo, dostawę 

wysokiej jakości produktów 

w konkurencyjnych cenach.

REKLAMA

– Nasza płyta będzie nosić nazwę 
„90”. Na tym albumie jestem odpo-
wiedzialny w całości za warstwę mu-
zyczną, natomiast teksty będą autor-
stwa mojego i Kelusia. Materiał  to 
kulminacja różnych stylów hip-
hopowych, więc każdy znajdzie coś 
dla siebie. Na płycie będzie parę go-
ścinnych zwrotek czy też refrenów, ale 
w głównej mierze to my wiedziemy na 
niej prym – tłumaczy Drumbasstiano. 
– Nazwa „90” to pewien znak tego, że 
mamy wspólny przekaz.  Jarają nas 
podobne rzeczy, które będzie można 
usłyszeć na krążku. Na płycie znajdą 
się dość oryginalne brzmienia, któ-
rych przyznam szczerze, jeszcze 
w Rudzie Śląskiej nie słyszałem – dodaje.

Już w najbliższym czasie ukaże się 
najnowszy teledysk dwóch rudzkich 
raperów.  Na płycie wśród gości poja-
wią się Andrzej Papa-Gonzo oraz ra-
per Tas.

– W szybkich postępach nad płytą 
często przeszkadzają nam nasze co-
dzienne obowiązki. Wielu ludzi zaan-
gażowanych jest w ten projekt, więc 
czasami ciężko jest nam się zgrać. 
Jednak jesteśmy zdeterminowani i ca-
ły czas widzimy postępy prac – mówi 
rudzki raper. – Ja już z rapem mam do 
czynienia kilka lat i widzę, że wszyst-
kie te działania idą w dobrą stronę. 
Ci, którzy usłyszą nową płytę i porów-
nają ją ze starymi kawałkami, zoba-
czą różnicę. W Rudzie Śląskiej od 

pewnego czasu stanęła produkcja ta-
kiej muzyki. Już od dawna praktycz-
nie nic się nie nagrywa. Jesteśmy chy-

Od pewnego czasu na rudzkiej scenie hip-hopowej nie dzieje się zbyt wiele.  
Są jednak twórcy, którzy chcą to zmienić. Jeszcze w tym roku  ma ukazać się 
nowy krążek raperów Drumbassti ano i Kelusia.

O rudzkim hip-hopie

ba teraz jedynymi twórcami, którzy 
przygotowują materiał – dodaje.

Robert Połzoń

Jeszcze w tym roku ma się ukazać płyta „90”.  Foto: materiały prasowe

Naładowana pasją
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– „Od kilku lat przy wyjeździe z pętli tramwa-
jowej w dzielnicy Chebzie w kierunku Bytomia 
i Zabrza jest ustawiony znak  „STOP – bez-
względny nakaz zatrzymania się”. Jest to sytu-
acja kuriozalna, ponieważ gdy tramwaj dojeżdża 
na wysokość tego znaku drogowego, dla samo-
chodów jest już zapalone czerwone światło, które 
wymusza zatrzymanie się pojazdu. Krótko mó-
wiąc, stoją samochody i tramwaj zatrzymuje się, 
a później rusza” – pisze do nas pan Łukasz.

– „Takie rozwiązanie zmniejsza przepustowość 
skrzyżowania. Proszę o możliwość zamontowa-
nia sygnału świetlnego dla tramwajów o takim 
samym charakterze jak przy przejeździe od stro-

Niepotrzebny „Stop”

ny dzielnicy Godula, jednocześnie likwidując  
znak B-20”– dodaje.

Głos w sprawie zabrał rudzki magistrat: – 
Wskazywana sygnalizacja świetlna na przecięciu 
drogi z torami tramwajowymi na Rondzie Unii 
Europejskiej zarządzana jest przez spółkę Tram-
waje Śląskie S.A.  Informujemy jednocześnie, że 
już w 2011 r. Wydział Dróg i Mostów w specjal-
nym piśmie wnioskował do Spółki  o odtworzenie 
brakującego sygnalizatora świetlnego. Pomimo 
tego, ponownie wystąpimy do Spółki z wnioskiem 
o dostosowanie wskazywanej sygnalizacji świetl-
nej do obowiązujących przepisów – informuje 
Adam Nowak, rzecznik prasowy UM. MS

Rondo w Chebziu wywołuje wiele kontrowersji. Foto: MS

Ostatnio coraz częściej zaskakują nas ulewne 
deszcze, przez które w wielu miejscach noto-
rycznie tworzą się zalewiska. W tej sprawie napi-
sała do nas mieszkanka Goduli: – „W czasie na-
głego, gwałtownego deszczu tak właśnie wygląda 
ulica W. Lipa” – skarży się pani Dominika, która 
wysłała do redakcji zdjęcia, pokazujące podto-
pione miejsca. – „Okoliczne studzienki są zanie-
czyszczone, więc nie zbierają wody” – dodaje.

W sprawie wypowiedział się Urząd Miasta: – 
Wpusty uliczne w tym rejonie są drożne, nato-
miast tworzące się zalewiska są skutkiem nawal-
nych opadów atmosferycznych powodujących 

przeciążenie hydrauliczne sieci kanalizacyjnej, 
będącej odbiornikiem wpustów ulicznych usytu-
owanych w ulicy Wincentego Lipa oraz małej 
przepustowości betonowych krat wpustowych – 
informuje Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik 
Wydziału Dróg i Mostów.

– W związku z powyższym,w celu poprawy od-
wodnienia pasa drogowego, istniejące betono-
we kraty wpustowe zostaną wymienione na że-
liwne, przy czym w przypadku notorycznych 
kradzieży żeliwnych krat wpustowych nie wyklu-
cza się ponownego montażu krat betonowych – 
dodaje. Magdalena Szewczyk

Walka z wielką wodą

Zdjęcia zrobione zostały pod koniec sierpnia. Foto: nadesłane przez Czytelniczkę
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– „Zwracam się o pomoc w imieniu 
swojej rodziny, jak i wielu rodzin 
mieszkających przy ul. Modrzejew-
skiej. Nie ma tu możliwości, by wy-
spać się w nocy, bo po godzinie 22.00 
w krzakach na terenie Burlocha, za-
czynają się alkoholowe libacje i jest 
to naprawdę  nie do zniesienia” – pi-
sze do nas jeden z mieszkańców ul. 
H. Modrzejewskiej. 

– „Wychodzący z pobliskiego pubu 
podpici młodzi ludzie udają się wła-
śnie w te tereny, a my musimy do rana 
wysłuchiwać śmiechów, ryków, prze-
kleństw. Mamy małe dzieci, pracuje-
my, a jesteśmy zmuszeni do rana słu-
chać tych hałasów. Jak długo mamy 
to wytrzymywać? Straż Miejska przy-
jeżdża po 2 godzinach albo w ogóle, 
bo mają inne interwencje” – dodaje.

– Od 20 czerwca do 3 lipca 2014 r. 
odnotowano cztery przypadki zakłó-
cania porządku publicznego, spoży-

Hałasów ciąg dalszy
wania alkoholu lub niezachowania 
należytej ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia. W stosunku do ujawnio-
nych sprawców czynów karalnych za-
stosowano środki przewidziane w pra-
wie wykroczeń. (…)Teren ten objęto 
wzmożoną kontrolą służb patrolowo-
interwencyjnych Straży Miejskiej. 
Istotne jest to, iż na samym obiekcie 
funkcjonują dwie kamery monitorin-
gu miejskiego, z których obraz prze-
syłany jest do stanowiska kierowania 
tutejszej jednostki Straży Miejskiej. 
Po ujawnieniu zdarzenia naruszają-
cego przepisy bądź regulamin obiek-
tu, na miejsce niezwłocznie wysyłany 
jest patrol – informuje Marek Partuś, 
zastępca komendanta Straży Miej-
skiej w Rudzie Śląskiej.

– Trzeba tutaj zaznaczyć, że za po-
mocą monitoringu miejskiego przesy-
łany jest wyłącznie obraz, bez dźwię-
ku. W przypadku, gdy osoby zachowu-

ją się w sposób, który mógłby zakłó-
cać ciszę nocną, funkcjonariusz nie 
jest w stanie określić, czy poziom lub 
rodzaj dźwięku przekracza przyjęte 
normy. Należy wziąć pod uwagę rów-
nież fakt, iż samo korzystanie z obiek-
tu po godzinie 22.00 nie wyczerpuje 
wszystkich znamion wykroczenia. 
W przypadku ujawnienia zdarzenia 
polegającego na korzystaniu z obiek-

Pomimo poprzednich interwencji mieszkańcy nadal skarżą sie na hałasy przy Burlochu. Foto: arch.

tu niezgodnie z przyjętymi normami, 
możliwe jest wyciągnięcie wobec 
sprawcy konsekwencji określonych 
w prawie wykroczeń, ale podstawę do 
podjęcia czynności daje dopiero skar-
ga osoby pokrzywdzonej. Zgłoszenie 
takie można kierować pod czynne ca-
łodobowo numery telefonów 986 lub 
32 248-67-02 – wyjaśnia.

MS

– Nie wiem, czy tak powinno być, 
ale widzę, że w innych miastach tego 
nie ma. Ronda w Wirku czy w Halem-
bie mają usypane górki. Naprawdę 
nie wiem po co to jest, według mnie to 
tylko hamuje ruch, a wcale nie zwięk-
sza bezpieczeństwa – mówi pan Jerzy 
z Nowego Bytomia.

– Gdy mamy takie wzniesienie na 
rondzie, ruch nie jest płynny. Co wię-
cej, nie widzę kto nadjeżdża, dopiero 
w momencie zakrętu. Wydaje mi się, 
że zwiększenie widoczności poprawi-
łoby bezpieczeństwo i szybkość jazdy. 
Auto nie musiałoby się niepotrzebnie 
zatrzymywać widząc, że rondo jest 
puste – tłumaczy pan Zdzisław z Wir-
ku.

Z tego typu rondami mamy do czy-
nienia w Rudzie Śląskiej między in-
nymi w Wirku i Halembie. Zadaliśmy 
pytanie rudzkiemu Urzędowi Miasta, 
dlaczego tak to wygląda.

– Ronda zostały zaprojektowane 
i wykonane zgodnie z „Wytycznymi 
projektowania skrzyżowań drogo-
wych. Cz. II”. W publikacji tej czyta-
my m.in., że przy projektowaniu ma-
łych rond (o średnicy do 45 m), z któ-
rymi spotykamy się w Rudzie Śląskiej 
za wyjątkiem ronda turbinowego, 
należy „dążyć do uzyskania efektu 
„nieprzejrzystości” ronda dla kie-
rowców samochodów osobowych. 
Oznacza to w praktyce, że kierowcy 
samochodów osobowych nie powin-

ni widzieć wylotu jezdni na wprost 
skrzyżowania. Nieprzejrzystość uzy-
skuje się przez wyniesienie części 
wyspy na wysokość ok. 1,2 m ponad 

Prawo rondowe

Kierowcy narzekają na widoczność przy rondach. Foto: RP

Mieszkaniec Rudy Śląskiej 
zwrócił się do nas w sprawie 
budowy chodnika przy ul. Ja-
snej w Bielszowicach: – Na spo-
tkaniu z Panią Prezydent 15.04. 
obiecano naprawę nawierzchni 
asfaltowej oraz wygospodaro-
wanie chodnika na tym odcin-
ku. W rzeczywistości wybudowa-
no chodnik tylko we fragmen-
tach, tzn. od strony ul. Sportow-
ców do ul. ks. Niedzieli. Wyko-
nano ok. 20 m trotuaru, który 
jest potem kontynuowany po 
drugiej stronie ulicy, na wyso-
kości ul. Kowaczka nie ma go 
wcale. Stwarza to dalsze utrud-
nienia w ruchu pieszych. Chciał-
bym dowiedzieć się jak dokład-
nie został zaprojektowany ten 
chodnik i czy został już w pełni 
ukończony – mówił mieszka-
niec. 

O odpowiedź zwróciliśmy się 
do rzecznika prasowego Urzędu 
Miasta: – W sprawie chodnika na 
ul. Jasnej pragnę poinformować, 
że w lipcu br. w ramach remon-
tów bieżących został zlecony 
i wykonany przez Miasto chodnik 
na odcinku od ul. Kowaczka do 
ul. Basenowej oraz na odcinku 
od ul. ks. Niedzieli do istniejące-
go ogrodzenia działki pozostają-
cej w dzierżawie, która to działka 
znajduje się na granicy pasa dro-
gowego. Dodam, iż zadanie pod 
nazwą „Budowa chodnika przy 
ul. Jasnej od ul. Sportowców do 
ul. ks. Niedzieli” zgłoszone do 
Budżetu Obywatelskiego na rok 
2015 obejmuje tylko fragment 
chodnika, który nie mógł wejść 
w zakres robót wykonanych 
w lipcu bieżącego roku z powodu 
nieuregulowanego stanu praw-
nego działek – wyjaśnia rzecznik 
prasowy UM w Rudzie Śląskiej 
Adam Nowak. 

*  Z redakcyjnej 
 skrzynki

jezdnię – informuje Barbara Mikoła-
jek-Wałach, naczelnik Wydziału 
Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda 
Śląska. Robert Połzoń

Wiele rond w Rudzie Śląskiej posiada charakterystyczne wzniesienie.  Niektórzy 
kierowcy w naszym mieście  twierdzą, że taki stan rzeczy tworzy niebezpieczeń-
stwo i hamuje ruch. Postanowiliśmy sprawdzić dlaczego te ronda tak wyglądają.

Po serii telefonów i maili po raz kolejny wracamy do tematu hałasów przy ul. 
H. Modrzejewskiej. Podejmowano już czynności mające na celu uspokojenie sy-
tuacji, jednak to wszystko przypomina walkę z wiatrakami. 
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Ruda Śląska – Nowy Bytom 
ul. Pokoju 14

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, 
niedz. nieczynne

REALIZUJEMY 
BONY ŻYWIENIOWE

 KWK HALEMBA-WIREK, 
KWK POKÓJ 

I KWK BIELSZOWICE 
ORAZ BONY SODEXO 

I CHEQUE 
DEJEUNER-SUBIEKT.

Ruda Śląska – Wirek, 
ul. Obr. Westerplatte 7

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, 
niedz. 10.00-20.00

SER GOUDA  15,59 zł/kg

PIWO OKOCIM HARNAŚ BUTELK. 1,75 zł/szt.

KAWA PRIMA FINEZJA 100 g 2,79 zł/szt.

MLEKO 3.2 LEWIATAN 2,19 zł/szt.

SZYNKA KONSERWOWA  13,99 zł/szt.

PRZYPRAWA LEWIATAN 200 g  1,29 zł/szt.

OGÓRKI KONSER. LEWIATAN 870 g 3,59 zł/szt.

BLACK NAPÓJ 250 ml 1,99 zł/szt.

JABŁKA 

1,45 kg

UDKO Z KURCZAKA 4,09 kg

ŁOPATKA B/K

10,69 kg

FILET Z KURCZAKA 12,99 kg 

JABŁKA ŁOPATKA B/K

Oferta ważna do wyczerpania 
lub do 16.09.2014 r.

Pan Janusz Urbański mierzy się z coraz więk-
szymi wyzwaniami. Po budowie z zapałek gli-
wickiej radiostacji przyszła pora na obiekt więk-
szego kalibru. Rudzki konstruktor stworzył frag-
ment Wielkiego Muru Chińskiego, który jest 
jednym z tzw. siedmiu nowych cudów świata.

– Na budowę tego Muru zużyłem prawie 150 
tys. zapałek. Technika, którą wykonywałem tę 
budowlę była podobna jak w poprzednich – łą-
czyłem sześć zapałek w małe segmenty, które po-
tem zespalałem w duże fragmenty budowli – tłu-
maczy  Janusz Urbański.

Zapałkowy model Muru Chińskiego ma dłu-
gość ponad dwóch metrów i wysokość 80 centy-
metrów. Jego budowa trwała prawie siedem mie-
sięcy.

– Najgorzej było załatwić deskę, która jest 
podstawą całej konstrukcji. Ściany są 
wzmacniane od środka specjalnym stelażem.  
Gdybym tworzył niektóre elementy z samych 
zapałek, mogłyby się one niestety zniekształ-
cić – mówi rudzki modelarz. – Byłem w Chi-
nach i widziałem Mur Chiński. Mam książkę, 
którą stamtąd przywiozłem. Są w niej ilu-
stracje, na których też się wzorowałem – do-
daje.

Rudzianin już zabiera się za kolejną budowlę. 
Kilka dni po zakończeniu prac nad Murem, na 
stole pana Janusza zaczęły już powstawać frag-
menty modelu stadionu Górnika Zabrze. Jak 
twierdzi, chciałby go ukończyć pod koniec roku.
 Robert Połzoń

Zapałkowy cud świata

Kolejne budowle pana Janusza zaczynają nie mieścić się już w jego mieszkaniu. Foto: RP

Koncerty, wystawy militariów i motocykli 
oraz spotkania z ciekawymi ludźmi to atrakcje, 
z których mogli skorzystać uczestnicy Festiwalu 
Życia. Przyciągnął on gości z całego kraju. Nie 
zabrakło wśród nich rudzian.

Podczas sobotniej imprezy w Parku Śląskim 
wystąpili m.in. chór Trzecia Godzina Dnia, Nata-
lia Niemien, Majka Jeżowska i Grzegorz Kloc. 

– Widok dzieci z domów dziecka, świetlic śro-
dowiskowych i całych rodzin – ich radość, poczu-
cie, że są dla nas ważni, sprawił, że przygodę z 
drugą edycją festiwalu rozpoczęliśmy ze zdwojo-
ną siłą – podkreślał Marcin Bochenek, krajowy 
koordynator Festiwalu Życia. 

 Na Śląsk przyjechało ok. 130 autokarów 
z uczestnikami. – Wśród nich sporo było rodzin 
z osiedla Kaufhaus, które tego potrzebują. To dla 
nich alternatywny sposób na spędzanie wolnego 
czasu – mówiła Edyta Matkowska z Kościoła 
Bożego w Rudzie Śląskiej.

Prócz koncertów, odwiedzający mogli zoba-
czyć m.in. wystawę motocykli i militariów a tak-
że pokaz rycerski. Festiwal Życia był też okazją 
do spotkania się z Anną Bałchan, prezes stowa-
rzyszenia Po MOC dla Kobiet i Dzieci.

 Festiwal Życia organizowany jest w krajach 
zachodnich, a także m.in w Gruzji, Armenii, Izra-
elu i na Ukrainie.  JO, DK

By każdy czuł się ważny

 W koncertach i zabawach wzięli udział goście z całego kraju. Foto: DK
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Znalazłeś pracę poza miastem, a do-
jazdy z Rudy Śląskiej stały się uciążli-
we? Skorzystaj ze wsparcia Powiato-
wego Urzędu Pracy, dzięki któremu 
można uzyskać 7 tys. zł na przeprowa-
dzenie się i urządzenie w nowym miej-
scu. 

To kolejna forma aktywizacji bezro-
botnych, którą wprowadzono w naszym 
mieście. Projekt adresowany jest do 
osób, którym udało się znaleźć zatrud-
nienie i w związku z tym chciałyby się 
przeprowadzić.

– O bon na zasiedlenie, przyznawany 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Ru-
dzie Śląskiej, ubiegać się mogą osoby, 
które są zarejestrowane w naszym urzę-
dzie, lecz chcą podjąć zatrudnienie po-
za naszym miastem, spełniając jedno-
cześnie warunek wynagrodzenia, odle-
głości, bądź też czasu dojazdu do miej-
sca zatrudnienia – tłumaczy Beata Pła-
czek, zastępca dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy. 

O bon w wysokości 7 tys. zł na zasie-
dlenie się w związku ze zmianą miejsca 
zamieszkania mogą starać się osoby do 
30. roku życia. Trzeba jednak spełnić 
kilka warunków. Pierwszym z nich jest 
podjęcie zatrudnienia lub założenie 
działalności gospodarczej w innym 
mieście. Ponadto zainteresowani w no-
wej pracy powinni otrzymywać co naj-
mniej minimalne wynagrodzenie brutto 
(przy równoczesnym opłacaniu ubez-
pieczenia społecznego). Praca musi 
mieć także charakter długofalowy, czyli 
co najmniej 6 miesięcy. 

Dodatkowym wymogiem jest także 
odległość od Rudy Śląskiej do miejsco-
wości, w której osoba bezrobotna za-
mieszka. Powinna ona wynosić co naj-
mniej 80 km. Dotyczy to także sytuacji, 
w których czas dojazdu i powrotu ko-
munikacją publiczną do dotychczaso-

wego miejsca zamieszkania wynosił-
by trzy godziny dziennie.

Pieniądze otrzymane w ramach bo-
nu powinny zostać przeznaczone na 
pokrycie kosztów zamieszkania w no-
wym miejscu. Aby skorzystać z fi nan-
sowej zachęty do poszukiwania pracy, 
trzeba dopełnić kilku formalności. 
Osoby, które otrzymają bon, mają 
obowiązek do 30 dni dostarczyć do 
Powiatowego Urzędu Pracy dokument 
z potwierdzeniem zatrudnienia lub 
prowadzenia działalności gospodar-
czej, a także oświadczenie o spełnie-
niu warunku odległości lub czasu do-
jazdu. 

Na tym jednak nie koniec. – Bezro-
botny, który otrzymał bon na zasiedle-
nie, jest obowiązany w terminie do 8 
miesięcy od dnia otrzymania bonu na 
zasiedlenie udokumentować pozosta-

wanie w zatrudnieniu, wykonywanie in-
nej pracy zarobkowej lub prowadzenie 
działalności gospodarczej przez okres 6 
miesięcy – mówi Beata Płaczek.

Możliwość przyznania bonu na zasie-
dlenie się wynika ze znowelizowanej 
w maju Ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytutach rynku pracy. Toteż fi nanso-
we wsparcie mieszkańców Rudy Śląskiej, 
którzy poszukują pracy, będzie miało 
charakter długofalowy. Warto dodać, że 
także osoby z innych miast, które znajdą 
pracę u nas i tutaj zechcą się przeprowa-
dzić, mają szansę na przyznanie bonu po 
spełnieniu warunków urzędu pracy w do-
tychczasowym miejscu zamieszkania.

Osoby, które są zainteresowane otrzy-
maniem bonu, mogą kontaktować się 
w tej sprawie z Powiatowym Urzędem 
Pracy pod nr tel. 32 771-59-15.

Joanna Oreł

7 tys. zł na dobry start

AUTORYZOWANY SALON I SERWIS

 Łaziska Górne, ul. Leśna 1  
Tel. salon: 32 324 46 01 

www.etrans.kia.pl

Klimatyzacja gratis
Preferencyjny system finansowania
Kredyt 50/50 oraz 3x33

PUP wprowadza kolejne formy aktywizacji bezrobotnych. foto: MS
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Pomimo że generalnie wydatki na 
administrację wśród polskich samo-
rządów są z roku na rok coraz mniej-
sze, to wśród gmin na prawach powia-
tu jedynie co czwarte miasto odnoto-
wało spadek takich wydatków. Nato-
miast wśród 18 gmin na pra-
wach powiatu z województwa 
śląskiego objętych badaniem, 
obok Rudy Śląskiej takiej sztuki 
dokonały jedynie Siemianowice 
Śląskie, Piekary Śląskie i By-
tom, ale to Ruda Śląska dokona-
ła największej redukcji wydat-
ków na funkcjonowanie admi-
nistracji.

W 2013 r. koszty na admini-
strację w przeliczeniu na jedne-

Ruda Śląska jeszcze tańszym samorządem!

Ruda Śląska po raz kolejny wśród samorządów, które znacząco ograniczyły koszty utrzymania administracji. W opublikowanym przez dwutygodnik samorządowy 
„Wspólnota” rankingu przedstawiającym wydatki samorządów na administrację, miasto znalazło się na 27. miejscu wśród powiatów grodzkich. Jeszcze dwa lata 
wcześniej Ruda Śląska była w piątej dziesiątce. Jak wynika z raportu, Ruda Śląska obok Przemyśla dokonała największych cięć wydatków na administrację w przelicze-
niu na jednego mieszkańca w stosunku rok do roku.

go mieszkańca wyniosły 281,75 zł. 
Tymczasem rok wcześniej było to 
294,72 zł, a w 2011 r. – 324,09 zł. To 
oznacza, że w ciągu dwóch lat Ruda 
Śląska prawie o 14 proc. zredukowała 
wydatki na administrację. – Wyniki te 

są potwierdzeniem tego, o czym mówi-
liśmy od dawna. Skutecznie ograniczy-
liśmy oraz nadal ograniczamy nasze 
wydatki – podkreśla prezydent Graży-
na Dziedzic. – Od początku kadencji 
wraz z moimi współpracownikami 

zwracamy bowiem uwagę na po-
szukiwanie oszczędności tam, 
gdzie jest to możliwe. Cały czas 
szukamy też kolejnych rozwiązań, 
by o ile to możliwe, ograniczać 
koszty utrzymania administracji 
– dodaje.

Spośród miast na prawach po-
wiatu z województwa śląskiego 
najwyżej w rankingu „Wspólno-
ty”, na 5. miejscu, znalazł się So-
snowiec, ale w porównaniu 

Wydatki na administrację 
publiczną obejmują m.in. 

wynagrodzenia pracowników 
Urzędu Miasta i straży miejskiej, 

koszty funkcjonowania Rady 
Miasta i Urzędu Miasta oraz 

wydatki na promocję miasta.

Pozycja 
w rankingu
w 2010 r.

Pozycja 
w rankingu
w 2014 r.

Miasto

Wydatki bieżące 
na administrację 

publiczną 
w przeliczeniu 

na jednego 
mieszkańca w zł.

1 1 Grudziądz 201,25
4 5 Sosnowiec 217,71

10 8 Rybnik 226,32
13 10 Bytom 233,55
22 22 Zabrze 277,86
41 27 Ruda Śląska 281,75
6 29 Świętochłowice 283,40

23 32 Gliwice 292,99
39 38 Mysłowice 318,96
42 40 Siemianowice Śląskie 335,78
44 44 Dąbrowa Górnicza 400,08
47 48 Sopot 524,38

Taneczny casti ng

Ruszyły zapisy na warsztaty taneczne organizowane w ramach kampanii „Roz-
tańczona Ruda”. Każdy, kto lubi tańczyć i chce rozwijać swoją pasję, może to zro-
bić w Rudzie Śląskiej. Wystarczy wysłać maila na adres: media@rudaslaska.pl lub 
zgłosić chęć udziału w akcji na profi lu Rudy Śląskiej na portalu Facebook. Termin 
zgłoszeń mija 14 września br. 

Najpierw była „Atrakcyjna Ruda”, po-
tem „Modna Ruda”, a teraz czas na nową 
kampanię promocyjną Rudy Śląskiej – 
„Roztańczoną Rudę!”. – Zapraszam 
wszystkich do udziału w warsztatach ta-
necznych. Będzie możliwość spróbowania 
swoich sił w różnych rodzajach tańców, 
a warsztaty poprowadzą utalentowani 
i utytułowani instruktorzy – mówi Renata 
Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komu-
nikacji Społecznej i Promocji Miasta. To 
kolejna kampania promocyjna, która ma 
zachęcić do innego spojrzenia na miasto 
i odkrywania jego potencjału. – Od kilku 
lat obserwujemy ogromny wzrost zaintere-
sowania tańcem. Na Śląsku również wielu 
młodych ludzi pasjonujących się tą dzie-
dziną chce rozwijać swój talent w tym kie-
runku, dlatego wychodzimy im naprzeciw, 
zapraszamy do udziału w wydarzeniach, 
które będziemy organizować w paździer-
niku – wyjaśnia Renata Młynarczuk.

Wszyscy zainteresowani tańcem mogą 
wziąć udział w warsztatach. Planowane są 
zajęcia: 

4 i 5 października od godz. 11.00 do 
16.00 – hip-hop, locking, popping, new 
style/new age, breakdance, tribal/belly 
dance oraz afro,

11 i 12 października od godz. 11.00 do 
16.00 – taniec klasyczny, ludowy i charak-
terystyczny,

18 października od godz. 10.00 do 
15.00 oraz 19 października od godz. 
11.00 do 16.00 – taniec klasyczny, ludowy 
i charakterystyczny.

Warsztaty będą się odbywać w Studio 
Energia, Szkole Muzycznej I i II stopnia 
oraz w budynku dawnego domu towaro-
wego Kaufhaus. Od zainteresowanych nie 
jest wymagane żadne przygotowanie, je-
dynie pozytywne nastawienie, dobra ener-
gia oraz niekrępujący strój i sportowe 
obuwie. Po poznaniu podstaw technicz-
nych różnych rodzajów tańca Ewa Blaut, 
ambasadorka kampanii i doświadczona 
choreografka, przygotuje wraz z uczestni-
kami warsztatów układ taneczny. Próba 
generalna odbędzie się 24 października, 
a gala z fi nałowym występem – 26 paź-
dziernika w Miejskim Centrum Kultury 
w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. 
Udział w warsztatach jest całkowicie bez-
płatny, a chętni mogą pochodzić spoza 
Rudy Śląskiej. Można także zapisywać się 
na więcej niż jeden warsztat. 

15 września o godzinie 17.00 w Kau-
fhausie odbędzie się spotkanie wszystkich 
uczestników. Będzie to okazja do weryfi -
kacji zgłoszeń i dopełnienia formalności, 
np. podpisania karty zgłoszenia, a także 
poznania ambasadorki kampanii – Ewy 
Blaut – absolwentki Ogólnokształcącej 
Szkoły Baletowej w Bytomiu. Ewa Blaut 
przez osiem lat pracowała w zespole bale-
towym Opery Śląskiej, gdzie zatańczyła  
m.in. solową partię Dzikiej w „Korsarzu”, 
a także jako instruktor tańca w ruchu ama-
torskim młodzieży. Od wielu lat jest in-
scenizatorem, reżyserem koncertów i or-
ganizatorem wydarzeń kulturalnych. Ma-
jąc bogate doświadczenie w prowadzeniu 

biznesu włączyła się w działalność samo-
rządową. Działała w Stowarzyszeniu In-
westorów Krajowych i Zagranicznych, 
była Prezesem Bytomskiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej. Od 2004 r. jest Preze-
sem Fundacji Opera Silesia, a przy Operze 
Śląskiej zorganizowała Klub Melomana, 
gdzie młodzież pobiera lekcje edukacyjne 
dotyczące sztuki. Jest pomysłodawczynią 
i kierownikiem pierwszej w Polsce Aka-
demii Weekendowej dla artystów amato-
rów przy Akademii Sztuk Pięknych w Ka-
towicach. Akademia ta daje ludziom moż-
liwość rozwinięcia swoich zdolności arty-
stycznych, a  przede wszystkim własnej 
osobowości pod kierunkiem profesorów 
z ASP. Od 15 lat prowadzi również Art 
Blaut Academy, w której organizuje ple-
nery malarskie, fotografi czne, ceramiczne 
oraz kulinarne. Została nagrodzona m.in. 
tytułem Mecenasa Roku Opery Śląskiej. 

Ze Studia Energia zajęcia poprowa-
dzą: Sylwia Krysta i Mirek „Mrozik” 
Mroziński. Sylwia, która poprowadzi 
new style/new age, trenuje taniec od 2007 
roku. Kształciła się w zakresie tańca kla-
sycznego, współczesnego, a także jazzu 
i house’u oraz new style i hip-hopu. To 
właśnie te dwa ostatnie style stały się dla 
niej idealnym sposobem wyrażania siebie, 
jak i nieodłącznym elementem jej życia. 
W 2013 roku Sylwia Krysta została in-
struktorką w Studio Tańca Iskra Ruda Ślą-
ska, z którym zdobyła Wicemistrza Polski 
HIP-HOP 2014 (grupa młodsza) i Mi-

strzostwo Polski HIP-HOP 2014 (grupa 
starsza) w X Ogólnopolskich Mistrzo-
stwach ST Iskra. Mirek „Mrozik” Mro-
ziński, który poprowadzi warsztaty break-
dance, zaczął swoją przygodę z tańcem 
w 2004 roku. Jego pierwszą ekipą był 
„W.P.U. Squad”, z którym osiągnął swoje 
pierwsze sukcesy. W 2013 roku Mrozik 
został instruktorem w Studio Tańca  Iskra  
Ruda Śląska, z którym zdobył Mistrzo-
stwo Polski w breakdance 2014  w X 
Ogólnopolskich  Mistrzostwach  ST 
Iskra. 

Taniec klasyczny, ludowy i charaktery-
styczny poprowadzą soliści Opery Ślą-
skiej i pedagodzy Szkoły Baletowej w By-
tomiu: Grzegorz Pajdzik, Aleksandra 
Piotrowska i Anna Urbacz. Aleksandra 
Piotrowska jest absolwentką Ogólno-
kształcącej Szkoły Baletowej im. L. Ró-
życkiego w Bytomiu oraz Uniwersytetu 
Muzycznego im. F. Chopina w Warsza-
wie. Brała udział w krajowych i między-
narodowych konkursach baletowych. Była 
dwukrotną stypendystką Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz National 
Balet School w Toronto. Tańczyła w Te-
atrze Wielkim w Poznaniu, była solistką 
Opery Wrocławskiej, a obecnie jest solist-
ką Opery Śląskiej w Bytomiu. Grzegorz 
Pajdzik jest również absolwentem Ogól-
nokształcącej Szkoły Baletowej w Byto-
miu, a od 23 lat solistą baletu Opery Ślą-
skiej. Uczestniczył w wielu tournee, m.in. 
po Stanach Zjednoczonych, Japonii czy 
Hiszpanii. Współpracował z Teatrem 
Wielkim w Poznaniu, Teatrem Rozrywki 
w Chorzowie, Teatrem Muzycznym w Gli-
wicach, Filharmonią Śląską oraz Filhar-
monią Zabrzańską.

Milena Karpińska „Milen” będzie 
prowadziła grupę hip-hopu, locking i pop-
ping. Swoją przygodę z tańcem ta młoda 

artystka rozpoczęła w wieku 12 lat. 
Tańczyła disco i cheer dance, new style, 
baltimore i wacking. Wkraczając w doro-
słe życie zrozumiała, że jej miejsce jest 
w kulturze hip-hopu, bo to nie tylko ta-
niec, ale styl życia. Na co dzień tańczy 
hip-hop, dance i locking, uczy również 
podstaw b-boyingu. Milena jest student-
ką wydziału tańca w Wyższej Szkole 
Umiejętności Społecznych w Poznaniu 
i często wykorzystuje swoje umiejętności 
w spektaklach m.in. Teatru Bezpańskiego, 
jak również w pracy z młodymi tancerza-
mi. Dominika Leśniowska „Domi” 
pierwszy kontakt z tańcem miała w wieku 
7 lat. Zaczynała od tańca towarzyskiego 
przez cheerleaders, taniec nowoczesny aż 
po hip hop. Stara się poznawać różne style 
taneczne, co daje możliwość kreowania 
własnego stylu. Bierze udział w różnych 
hip-hopowych zawodach, gdzie wraz 
z ekipą Ygrek odnosi sukcesy. Oprócz hip
-hopu i styli streetdance’owych Dominikę 
pochłonęła technika tańca współczesnego. 
Od niespełna dwóch lat jest tancerką Te-
atru Bezpańskiego oraz studentką Wyż-
szej Szkoły Umiejętności Społecznych 
na kierunku taniec. Zajęcia z tribal belly 
dance i afro dance  poprowadzi Anna 
„Lares” Sztuba z Teatru Ognia Nam-
Tara. Tancerka od lat z pasją i zamiło-
waniem trenuje taniec z ogniem, afro 
dance oraz tribal belly dance.  Jej 
ogromne doświadczenie oraz kreatyw-
ność pozwalają na tworzenie nietypo-
wego i magicznego show, którym potra-
fi  zachwycić widza. Na scenie poprzez 
taniec opowiada widzom o uczuciach i mi-
łości do tego co robi. Na zajęciach tribal 
belly dance kursanci poznają przede 
wszystkim magię i wszechstronność te-
go stylu. 

 AS



Rudzki senior

Dna moczanowa?
Ból kręgosłupa?

Choroby stawów?
Stosuj w domu VITAFON
Przekonaj się o jego skuteczności
w ciągu 6 tygodni.

Jeżeli nie spełni Twoich 
oczekiwań możesz go zwrócić, 
a my oddamy 100% ceny.

tel. 508-259-638
32 720-25-28
www.skuteczne-leczenie.pl

zajęciach ruchowo-zdrowotnych prowadzonych • 
przez trenera-fi zjoterapetę,
cotygodniowych spotkaniach Klubu Seniora, • 
kursie komputerowym, • 

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej 
realizuje projekt „Razem raźniej! Program integracji i aktywizacji międzypokoleniowej”. 

Jest on skierowany do osób 60+, mieszkających w Rudzie Śląskiej, które nie pracują, 
ale zaplanowano także współpracę międzypokoleniową osób 60+ z dziećmi i młodzieżą 

uczęszczającymi do placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, przy realizacji 
wspólnych inicjatyw. Seniorzy 60+ mogą uczestniczyć między innymi w bezpłatnych:

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc.
Informacje można uzyskać pod numerem tel. 502-021-865

Projekt współfi nansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Taniec weselny
Taniec użytkowy
Bachata Lati no Mix
a także Dancehall, Reggae, 
Reggaeton, Hause, Lati no Hause Jazz

tel. 517-961-016 ul. Kokota 170 (Dom Kultury)
41-711 Ruda Śląska havanagliwice@gmail.com

Taniec z Pasją

Całodobowa opieka
nad osobami niepełnosprawnymi,
przewlekle chorymi i osobami
w podeszłym wieku
• pobyt dzienny
• opieka długoterminowa

– 5 posiłków dziennie (własna kuchnia)
– terapia zajęciowa
– gabinet kosmetyczny
– fryzjer
– grill (własny ogród)

Wpis do rejestru wojewody śląskiego: PSII.9420.1.4.2014

41-710 Ruda Śląska, ul. Słowackiego 22, tel. 32 340-40-20
www.cateringroma-net.pl

DOM OPIEKI
PENSJONAT SENIOR

PROMOCJA!
Pobyt krótkoterminowy dla seniora 

10 zł/godz. z wyżywieniem!!!

www.pensjonat-senior.pl
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Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 4, 
tel. 32 248-74-59, 32 248-60-38;

 kierownik  
– Agnieszka Szymiec-Spyra,

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41-711 Ruda Śląska,  
ul. ks. Niedzieli 51,  
tel. 32 242-03-84;  

kierownik – Jolanta Lorek,
Przychodnia Rejonowa SPZOZ

41-705 Ruda Śląska, 
ul. Siekiela 13, tel. 32 242-74-50  

32 240-90-95; 
kierownik  

– Ewa Sawalach-Tomanik,
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

41-700 Ruda Śląska,  
ul. Gierałtowskiego 29, 

tel. 32 248-14-85;  
kierownik 

– Marzanna Iwińska-Mielniczuk,
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

41-706 Ruda Śląska, 
ul. Makuszyńskiego 7,

tel. 32 243-11-15, 32 243-29-98; 
kierownik – Elżbieta Cyprys,

Poradnia Medycyny  
Szkolnej SP ZOZ

41-707 Ruda Śląska,  
ul. Radoszowska 163,  

tel. 32 243-14-02; 
kierownik – Adam Walkus,

Ośrodek Terapii Uzależnień  
i Pomocy Psychologicznej  

SP ZOZ
41-700 Ruda Śląska,  
ul. Ballestremów 16,  

tel. 32 771-26-44;
 kierownik – Mieczysław Pawłowski,
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

41-705 Ruda Śląska,  
ul. Sztolniowa 6,  

tel. 32 242-75-51 32 242-75-50; 
kierownik – Dariusz Dworak,

Zdrowie na 
wyciągnięcie 
ręki
Nie od dziś wiadomo, 
że z wiekiem 
przybywa problemów 
zdrowotnych. Życie 
niesie ze sobą 
przykre 
niespodzianki, 
których czasem 
można uniknąć. 
Dlatego tak ważna 
jest profilaktyka 
i częste wizyty 
u lekarza, które mogą 
zapobiec niektórym 
schorzeniom. Ruda 
Śląska, dbając 
o zdrowie 
mieszkańców, 
wychodzi naprzeciw 
także wszystkim 
seniorom. Miasto, 
poza wypełnianiem 
statutowych zadań 
z zakresu opieki 
zdrowotnej, analizuje 
również stan zdrowia 
mieszkańców, 
prowadzi działania 
z zakresu profilaktyki 
i promocji zdrowia, 
nadzoruje działalność 
stowarzyszeń 
związanych ze 
zdrowiem, czy 
aktywizuje osoby 
starsze. Ponadto 
każda dzielnica 
dysponuje różnego 
rodzaju 
przychodniami 
ogólnymi i 
specjalistycznymi, co 
ułatwia seniorom 
dostęp do tego 
rodzaju placówek.  
Bo zdrowie to 
najcenniejszy skarb!

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41-703 Ruda Śląska, ul. Lipa 3, 
tel. 32 248-27-55 32 342-33-02; 

kierownik – Mariusz Hadaś,
Przychodnia Specjalistyczna 

SP ZOZ
41-709 Ruda Śląska,  
ul. Niedurnego 50d,  

tel. 32 340-35-00, 32 340-35-20; 
kierownik – Alicja Gałuszka-

Bilińska,
SZPAKMED SP. z o. o. 

41-705 Ruda Śląska, ul. Szpaków 33, 
tel. 32 242-09-54, 32 242-34-70, 

32 340-39-80, 32 242-33-51
NZOZ Poradnia Medycyny 
Rodzinnej „Tegramed” 

41-704 Ruda Śląska,  
ul. Piaseczna 10,  tel. 32 248-22-31, 
Przychodnia Lekarska s.c. NZOZ 
41-700 Ruda Śląska,ul. Wawelska 7, 

tel. 32 248-24-64,
NZOZ „BUM – MED.” sp z o.o

ul Radoszowska 163,  
41-707 Ruda Śląska,  

tel. 32 242-88-40,
NZOZ „Lux-med.” Sp z o.o  

– Przychodnia Wirecka 
41-710 Ruda Śląska,  
ul. Jankowskiego 6,  
tel. 32 242-07-88,

NZOZ Panaceum sp z o.o 
41-706 Ruda Śląska  
ul. Solidarności 12,  
tel. 32 242-62-19,

Zespół Poradni Lekarskich 
„DAMAR” 

41-703 Ruda Śląska  
ul. Przedszkolna 6,  
tel. 32 248-03-59, 

32 248-30-38,

Jakóbiec Wanda, 
Specjalistyczna praktyka 

stomatologiczna 
41-700 Ruda Śląska ul. Wawelska 7, 

tel. 32 243-56-50,
Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Silesia”
41-700 Ruda Śląska ul. Wolności 99, 

tel. 32 243-01-40,
Prywatna Przychodnia  

Lekarsko-Stomatologiczna s.c.  
Jawi-Med

41-709 Ruda Śląska ul. Pokoju 8a, 
tel. 32 244-20-24,

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Uni-Med.” s.c.

41-706 Ruda Śląska  
ul. Solidarności 9, tel. 32 242-69-77,

Niepubliczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej Przychodnia  

Specjalistyczna
Andrzej Wittek, Henryk Rudzki s.c.

41-709 Ruda Śląska  
ul. Piotra Niedurnego 50d,  

tel. 244-23-00,
Górniczy Zespół Lecznictwa  
Ambulatoryjnego Fundacji  

„Unia Bracka”
41-711 Ruda Śląska ul. Kokota 172,

 tel. 32 240-21-22,
Niepubliczny Specjalistyczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Ochrony Zdrowia  

Psychicznego s.c.  
Tomasz Warakomski,  

Mariusz Skowron
41-709 Ruda Śląska ul. Piotra 

Niedurnego 50d, tel. 32 244-37-77,
NZOZ Centrum Leczenia 

Zimnem
41-709 Ruda Śląska  

ul. Piotra Niedurnego 50d,  
tel. 32 244-34-37,

NZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

41-707 Ruda Śląska  
ul. Cegielniana 7, tel. 32 340-19-62,

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Med.-Dental” s.c.
41-706 Ruda Śląska ul. Harcerska 3, 

tel. 32 240-85-79,
Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Hospicjum  
Domowe im. Jana Pawła II  

41-709 Ruda Śląska  
ul. Jadwigi Markowej 4,  

tel. 32 248-61-56, 

Poradnie, do których można 
udać się bez skierowania: 

poradnia onkologiczna, poradnia 
dermatologiczna, poradnia zdrowia 

psychicznego, poradnia 
dentystyczna, poradnia dla kobiet, 

poradnia okulistyczna. Z dniem 
1.01.2015 roku skierowania będą 

wymagane do poradni okulistycznej 
i dermatologicznej.

Kto nie potrzebuje 
skierowania?

Skierowania nie muszą także 
przedstawiać następujące osoby 

korzystające z poradni 
specjalistycznej: inwalidzi wojenni, 
osoby represjonowane, kombatanci, 
weterani, osoby niewidome, cywilne 
ofiary działań wojennych, chorzy na 

gruźlicę, zakażeni wirusem HIV, 
uprawnieni (żołnierze lub 

pracownicy)  
– w zakresie leczenia urazów. 
Szpital Miejski w Rudzie 

Śląskiej Sp. z o.o. 
ul. Wincentego Lipa 2, Ruda Śląska,
tel. 32 344-07-24; fax 32 779-59-12.
Lista telefonów do oddziałów  

i poradni:
Oddział Kardiologiczny 

z Pododdziałem Intensywnego 
Nadzoru Kardiologicznego  

tel. 32 344-07-67,
Oddział Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej tel. 32 344-07-62,
Oddział Chirurgii Ogólnej 

i Naczyniowej tel. 32 344-07-35,
Oddział Ginekologiczno-Położniczy:

Patologia Ciąży tel. 32 344-07-45
Ginekologia tel. 32 344-07-39
Położnictwo tel. 32 344-07-47, 

Oddział Neonatologiczny  
tel. 32 344-07-49,

Oddział Psychiatryczny Ogólny  
tel. 32 344-08-50

Oddział Psychiatrii Dziennej  
tel. 32 344-08-68,

Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem 
Chemioterapii tel. 32 344-08-35

Oddział Gastroenterologii i Chorób 
Wewnętrznych tel. 32 344-07-82
Oddział I Chorób Wewnętrznych 
i Reumatologii tel. 32 344-08-48
Oddział II Chorób Wewnętrznych 
i Diabetologii tel. 32 344-08-53

Oddział Neurologiczny  
tel. 32 779-59-24

Oddział Okulistyczny tel. 
 32 779-59-36

Oddział Otolaryngologiczny  
tel. 32 344-07-54

Oddział Pediatryczny  
tel. 32 344-08-27

Placówki udzielające świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie 
nocnej i świątecznej opieki:

Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ 
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 50d,  
tel. 32 340-35-00, 32 340-35-20. 

Górniczy Zespół Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Rudzie Śląskiej, 

Fundacja „Unia Bracka”,  
ul. OMP 14, tel. 32 242-80-31.
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Polski Związek Wędkarski  
Koło 92 KWK Halemba, 

ul. Kłodnicka 97,  
tel. 32 242-50-93, 695-032-926
Stowarzyszenie Wędkarskie 

„Lin”
ul. Gościnna 3  

tel. 501-619-093 tel. 32 244-82-42
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów  
i Inwalidów/Oddział Ruda Śląska

ul. Jadwigi Markowej 22/5,  
tel. 32 244-24-13, 606-447-111

Stowarzyszenie Zwykłe  
Wędkarskie „Zdebel”

ul. Gołębi 3 /13, 
tel. 509-769-990

Stowarzyszenie Wędkarskie 
„Hutnik”

ul. Gen.Hallera 16,  
zarzad@swhutnik.slask.pl 

tel. 32 340-47-82, 509-205-862
Stowarzyszenie Wędkarskie 

„Karp”
ul. Księżycowa 2a, 
tel. 697-557-259

Śląski Związek Pszczelarzy, 
Koło Pszczelarzy  
w Rudzie Śląskiej 

ul. Bytomska 41/3, tel. 696-092-366 
Rudzki Uniwersytet Trzeciego 

Wieku
ul. Lwa Tołstoja 13, 

tel. 32 244-20-80, 603-928-105,  
utw/rudasl@tlen.pl 

Towarzystwo Miłośników  
Orzegowa

ul. Witolda Czapli 4/2 
www.tmo-orzegow.pl 

tel. 604-127-820
Polski Związek Hodowców 

Gołębi Pocztowych I Oddział 
Ruda Śląska,

ul. Jaskółcza, tel. 608-691-419
Polski Związek Hodowców 

Gołębi Pocztowych  
II/oddz. Ruda

ul. Orzegowska 19,  
tel. 32 243-58-83, 696-602-852

Rudzkie Stowarzyszenie 
Pomocy Humanitarnej  

„NIE JESTEŚ SAM”
ul. Jana Matejki 2b, tel. 660-793-

504, 32 797-42-750
Polski Związek Filatelistów 

Okręg Śląsko-Dąbrowski

Zorganizowane 
życie seniora

Nie trzeba mieć wielkich 
funduszy, by emeryckie 

życie poświęcić na swoje 
zainteresowania, 

rozwijanie talentów czy 
aktywność społeczną. 

Rudzkie organizacje 
pozarządowe spełniają 

wiele zadań, w tym 
również organizują czas 

naszym seniorom, 
wchodzącym w trzeci 
wiek. Wiele marzeń, 

pasji, zainteresowań, 
których nie można było 

realizować wcześniej, 
tylko czeka na 

odkurzenie i dojrzałe 
rozwijanie. – Trzeba 
cieszyć się każdym 
dniem, brać udział 

w życiu społecznym, 
dopóki jest taka 

możliwość. Bezsensowne 
jest przesiadywanie 

przed telewizorem 
i zastanawianie się, ile 
w życiu nas ominęło. To 

wciąż jest możliwe do 
zrealizowania – mówi 

jeden z emerytów, 
zrzeszony w organizacji. 

Stopień zadowolenia 
z życia jest bardzo 

zależny od aktywności, 
dlatego seniorów 

zachęcamy do zadania 
sobie pytania: „Co chcę 

zrobić dla siebie?”. 
Realizację tych 

zamierzeń umożliwia 
czynny udział 
w działalności 

organizacji 
pozarządowych. Bo 
seniorskie życie to 

ciekawe życie!

Zarząd Oddziału w Rudzie Śląskiej, 
ul.  Ignacego Paderewskiego 1b, 

zfruda@pzfruda.silesia.pl  
tel. 502-393-377

Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół 
Drzew

ul. Wolności 6. www.rtpd.eu, 
akp1951@gmail.com

tel. 608-853-821
Śląskie Stowarzyszenie 

Diabetyków
ul. Jadwigi Markowej 22, 

tel. 32 248-68-59, 788-259-555
Śląski Związek Chórów  
i Orkiestr Okręg Rudzki

szchio@sikman.net.pl,  
ul.  Piotra Niedurnego 69, 

tel. 600-714-900.
Polski Związek Niewidomych/

Okręg Śląski
Koło w Rudzie Śląskiej,  

ul. Chorzowska 9,  
pznrudaslaska@gmail.com, 

tel. 535-516-804
Stowarzyszenie Opieki 

Hospicyjnej i Paliatywnej  
im. Jana Pawła II

ul. Jadwigi Markowej 4, 
hospicjumruda@poczta.fm,  

tel. 32 248-61-56, 501-985-463
Polski Związek Hodowców 

Gołębi Pocztowych  
II/oddz. Ruda

ul. Orzegowska 19,  
tel. 32 243-58-83, 696-602-852

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami „FAUNA”

ul. Wiktora Bujoczka,  
schronisko@fauna.rsl.pl,  

tel. 32 248-03-62
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń 

w Rudzie Śląskiej ul. Wojciecha 
Korfantego 32, 

stowarzyszeniepomdl@interia.pl
tel. 515-305-730

Stowarzyszenie Wspierania 
Ekonomii Etycznej „Pro-Ethica”

ul. 11 Listopada 15a  
(Centrum Inicjatyw Społecznych), 

biuro@proethica.pl
tel. 32 707-43-03 wew.105

Stowarzyszenie  
św. Filipa Nereusza

 ul. Leśna 37,
nereusz@wp.pl, www.nereusz.pl, 
tel. 32 244-56-29, 608-695-682

Organizacje, które czekają na aktywnych seniorów:
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Profesjonalna opieka, szacunek 
i poczucie bezpieczeństwa

Rudzki Ośrodek Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” zamknął 
swoją placówkę w Orzegowie. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy swoją działal-
ność rozpoczął w zacisznym miejscu w Kochłowicach, przy ulicy Cegielnianej 7.

– Naszą działalność rozpoczęłyśmy 
w 1996 roku, kiedy to Ośrodek Pielęgniar-
stwa podpisał umowę na świadczenie 
usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych 
w środowisku zamieszkania pacjenta 
z Miejskim Ośrodkiem Opieki Społecznej. 
Był to czas kiedy opiekowałyśmy się dzien-
nie około 400 pacjentami. Jest mnóstwo 
pielęgniarek i opiekunek, które są z nami 
od początku – mówi Anna Kuczera-Du-
dek, wiceprezes zarządu Ośrodka.

– Przede wszystkim nasza działalność 
jest skupiona na osobach starszych oraz 
chorych i niepełnosprawnych. W tej chwi-

li tempo życia sprzyja wypadkom, urazom. 
My wychodzimy naprzeciw rodzinom, któ-
re nie są w stanie zorganizować domowej 
opieki. Trafiają do nas także pacjenci po 
leczeniu szpitalnym, z zaleceniami do 
opieki długoterminowej, w ramach której 
jesteśmy w stanie zaopatrzyć pacjentów 
w całodobową opiekę medyczną, m.in. in-
ternistyczną, kardiologiczną, neurologicz-
ną, anestezjologiczną, czy psychiatryczną. 
Opiekujemy się również osobami w sta-
nach bardzo ciężkich, zwanych apaliczny-
mi. Mamy doświadczone pielęgniarki, te-
rapeutę zajęciowego, fizjoterapeutki, 

opiekunów medycznych i lekarzy. Nasi 
pracownicy są bardzo związani z pod-
opiecznymi – dodaje Małgorzata Stępień, 
dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opie-
kuńczego.

Dyrektor Zakładu podkreśla, że naj-
pierw liczą się relacje personelu z pa-
cjentem, dopiero potem dyplomy. Waż-
ne jest także dobrze dobrane wyposaże-
nie, które w tym wypadku zakupione 
zostało na bazie 20-letniego doświad-
czenia zawodowego: – Mamy wspania-
le wyposażoną salę rehabilitacyjną 
z pięknym widokiem, zakupiłyśmy rów-
nież łóżko – wannę, która pozwala na 
kąpiel pacjentów leżących, będących 
w ciężkim stanie. Z takim sprzętem bez-
piecznie czuje się zarówno pacjent, jak 
i pielęgniarki. Nasze doświadczenia 
umożliwiły nam rozeznanie, co jest naj-
ważniejsze dla osób objętych opieką i wy-
posażyliśmy Zakład w wiele nowych 

sprzętów i udogodnień – informuje 
Małgorzata Stępień.

Pierwsze piętro – lawendowe – dedy-
kowane jest pacjentom leżącym, na któ-
rym znajdują się m.in. sale intensywnego 
nadzoru pielęgniarskiego. Drugie piętro – 
błękitno-miętowe – z kolei jest dla pa-
cjentów mogących się poruszać. Tam 
znajduje się również sala pobytu dzienne-
go, stanowiąca rodzaj świetlicy, gdzie 
może odbywać się terapia zajęciowa bądź 
wizyty członków rodziny. Natomiast te-
ren otaczający Zakład będzie umożliwiał 
spędzanie czasu na świeżym powietrzu. 
Organizowany jest ogród pomiędzy drze-
wami i leszczynami, gdzie przychodzą 
wiewiórki.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
przeznaczony jest dla 72 osób, posiada 
umowę z Narodowym Funduszem Zdro-
wia na 53 łóżka, został wzbogacony o do-
datkowe 19 łóżek. Te refundowane cieszą 

się sporym zainteresowaniem, dlatego 
najczęściej tworzą się do nich kolejki. Za-
kład w takiej sytuacji proponuje przyjęcie 
komercyjne. Są też pacjenci, których stan 
zdrowia nie spełnia kryteriów przyjęcia – 
tym osobom także oferuje się pobyt w for-
mie komercyjnej. 

– Możemy także zaproponować pobyty 
krótkoterminowe związane z kuracją po-
szpitalną, czy wyjazdem rodziny opiekują-
cej się osobą starszą bądź chorą. Dostoso-
wujemy się do potrzeb rodzin oraz pod-
opiecznych – podkreśla Anna Kuczera-Du-
dek i dodaje: – Pracujemy coraz dłużej, 
mamy coraz więcej obowiązków, co ograni-
cza nam opiekę nad chorym bądź seniorem. 
A podopieczny naszej placówki, oprócz 
opieki, ma również zapewnione towarzy-
stwo ze strony pracowników oraz współpa-
cjentów. Osobie chorej i starszej należy się 
szacunek, profesjonalna opieka, poczucie 
bezpieczeństwa oraz zrozumienie.

29 sierpnia w Ośrodku Święta Elżbieta w Rudzie odbyła się uroczystość złotych godów. Tego dnia wyróżnienia z rąk prezydent Grażyny Dziedzic 
odebrało 18 par. Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z kolejnych lat życia spędzonych razem.Złote gody

Agnieszka i Erwin Maczuchowie.

Irena i Walenty Włoszczykowie.

Łucja i Alojzy Opicowie.

Mieczysław Knap wraz z prezydent Grażyną 
Dziedzic.

Anna i Waldemar Kaczmarkowie. Assunta i Józef Palusowie.

Jadwiga i Leon Drosdzolowie.

Magdalena i Antoni Widerowie.

Urszula i Adolf Hadaschikowie.

Józef Porada wraz z prezydent Grażyną 
Dziedzic.

Maria i Franciszek Sobiesiekowie.

Urszula i Antoni Lipichowie.

Elżbieta i Franciszek Kaczmarczykowie.

Krystyna i Jerzy Mucowie.

Marianna i Alojzy Płociniakowie.

Zofia i Kazimierz Urbańczykowie.

Brygida i Henryk Waleszczykowie.

Kazimiera i Józef Balcerzakowie.

Maria i Stanisław Porajowie.

Zenona i Klaudiusz Keilowie.
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KOSZTY UTRZYMANIA ADMINISTRACJI W LATACH

z ubiegłorocznym rankingiem stolica 
Zagłębia, podobnie jak większość ślą-
skich miast na prawach powiatu, zwięk-
szyła wydatki na administrację. Naj-
większy wzrost wydatków odnotowały 
Żory, Świętochłowice oraz Mysłowice. 

Gdzie władze Rudy Śląskiej szukają 
oszczędności? Przede wszystkim w ra-
chunkach za dostawę mediów. Dzięki 
poniesionym wcześniej inwestycjom 
możliwe było ograniczenie wydatków 
na ten cel. – Widać to m.in. na przykła-

dzie termomodernizacji budynku straży 
miejskiej i centrum zarządzania kryzy-
sowego, zmiany ogrzewania olejowego 
na gazowe w tym budynku oraz zasto-
sowania monitoringu ciepła w budynku 
głównym Urzędu Miasta – wylicza 

skarbnik miasta Ewa Guziel. Kolejne 
oszczędności możliwe były dzięki 
wspólnemu przetargowi na zakup ener-
gii elektrycznej – tu korzyści odczuły 
również budżety innych miejskich jed-
nostek czy spółek, które uczestniczyły 
w tym zakupie. Ponadto miasto zaosz-
czędziło również na zmianie operatora 
usług telefonicznych w urzędzie.

Wydatki na administrację mogłyby 
być jeszcze mniejsze, gdyby nie kolej-
ne zadania nakładane na samorządy 
przez stronę rządową. Tylko wprowa-
dzenie w życie nowych przepisów 
ustawy śmieciowej spowodowało po-
trzebę zatrudnienia do realizacji tegoż 
zadania 20 pracowników magistratu.  – 
Do pracy zaangażowaliśmy osoby do-
tychczas zatrudnione w innych wydzia-
łach Urzędu Miasta, jak również no-
wych pracowników, wyłonionych 
w drodze naboru otwartego – podkre-
śla prezydent. – Jak widać, ogranicza-
nie wydatków na administrację to nie 
jest łatwa sprawa. W tych warunkach 
każda zaoszczędzona złotówka jest  
sukcesem – dodaje. 

Autorzy rankingu pod lupę wzięli 
wydatki samorządów na administrację 

publiczną w 2013 r., za wyjątkiem re-
montów bieżących. Zestawienie obej-
muje poniesione wydatki w 2013 r.  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Jak 
wynika z lektury rankingu, najbardziej 
oszczędnym miastem wojewódzkim 
jest Toruń, z wydatkami na administra-
cję w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca na poziomie 203,42 zł. Z kolei 
miastem na prawach powiatu, które 
przeznacza na tego typu wydatki naj-
mniej środków jest Grudziądz, który 
w zeszłym roku wydał 201,25 zł na 
jednego mieszkańca.

W 2010 r. na wydatki bieżące na ad-
ministrację publiczną (z pominięciem 
remontów), Ruda Śląska przeznaczyła 
46 mln zł. W 2012 r. kwota ta wyniosła 
41,9 mln zł, a w zeszłym już tylko 40,1 
mln zł. Wydatki na administrację pu-
bliczną obejmują m.in. wynagrodzenia 
pracowników Urzędu Miasta i straży 
miejskiej, koszty funkcjonowania Ra-
dy Miasta i Urzędu Miasta oraz wydat-
ki na promocję miasta.

Obecnie w Polsce jest 66 miast, któ-
re mają status miasta na prawach po-
wiatu. Rankingiem „Wspólnoty” zo-
stało objętych 48 z nich. TK

Centralne obchody Narodowego Czy-
tania odbyły się w Miejskim Centrum 
Kultury im. Henryka Bisty. Organizato-
rem imprezy była Miejska Biblioteka 
Publiczna. – Idea spotkania była prosta: 
improwizacja Trylogii naszego noblisty 
Henryka Sienkiewicza – podkreślał Kry-
stian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. – Wątki zawarte 
 w utworach Sienkiewicza są cały czas 
aktualne. Ich kontekst i prezentowane 
wartości można odnaleźć w czasach 
nam współczesnych – dodaje.

„Ogniem i Mieczem”, „Potop” oraz „Pan Wołodyjowski” – rudzianie przypo-
mnieli sobie niezapomniane sceny z tych trzech ponadczasowych powieści. 
A wszystko z powodu sobotniej akcji „Narodowe Czytanie”. Ruda Śląska przyłą-
czyła się do ogólnopolskiego czytania  dzieł Henryka Sienkiewicza, polskiego no-
welisty, powieściopisarza oraz publicysty – laureata Nagrody Nobla.

Sienkiewicz w Rudzie Śląskiej

O artystyczną oprawę imprezy zadba-
li członkowie Teatru Amatorskiego Sce-
ny Muzycznej I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Adama Mickiewicza, prze-
brani w stroje nawiązujące do czasów 
XVII wieku – Tematy, które wybraliśmy 
nie mają nic wspólnego z batalistycznym 
przedstawieniem świata. Skupiliśmy się 
na wątkach miłosnych – tłumaczyła Ka-
rolina Kaliska-Skrabania. 

– Jak każda kobieta lubię fragmenty 
miłosne. Ponadto bardzo się cieszę, że 
panie Karolina Kaliska-Skrabania i Bo-

żena Bismor wybrały mój ulubiony frag-
ment z „Pana Wołodyjowskiego” – mó-
wiła prezydent miasta Grażyna Dzie-
dzic, uczestnicząca w czytaniu Trylogii. 
– Jest wielu polskich autorów wartych 
zaprezentowania. Może w przyszłym ro-
ku bohaterem czytania będzie np. 
Bunsch, ukazujący w swych dziełach 
piękne sceny batalistyczne, polską histo-
rię, odwagę rycerzy oraz narodu pol-
skiego. Wszystko jednak zależy od prezy-
denta Bronisława Komorowskiego. 
Bunsch jest moim ulubionym autorem, 
dlatego szczególnie go polecam – pod-
sumowała.

Wśród osób czytających fragmenty 
Trylogii znaleźli się także: wiceprezydent 
Anna Krzysteczko, proboszcz parafii św. 
Michała Archanioła w Orzegowie – ks. 

Ryszard Nowak, dyrektor MBP Krystian 
Gałuszka, naczelnik Wydziału Kultury 
i Kultury Fizycznej UM Andrzej Trzciń-
ski oraz lokalny działacz społeczny Ma-
rek Wacław Judycki. – Są dwa dzieła, 
które czytam co roku. Na Wielkanoc frag-
menty Pana Tadeusza, zaś w pierwszy 
dzień świąt Bożego Narodzenia, którąś 
część Trylogii Sienkiewicza. Tak jest od 
siódmego roku życia, a żyję już siedem-
dziesiąt jeden lat. To mój coroczny rytuał 
– mówił Judycki.

Akcja zainicjowana 3 lata temu przez 
prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego ma na celu popularyzowanie czy-
telnictwa wśród Polaków oraz propago-
wanie dziedzictwa polskiej literatury. 
Pierwszą edycję wspólnego czytania  
w 2012 roku zainaugurowała lektura „Pa-
na Tadeusza”. W ubiegłym roku Polacy 
czytali dzieła Aleksandra Fredry. DR

Młodzież z I LO w Rudzie Śląskiej zadbała o artystyczną oprawę imprezy.

Główne obchody akcji odbyły się w Miejskim Centrum Kultury. Sienkiewicza czytano także w  filiach 
MBP w Wirku  i Halembie oraz w Centrach Inicjatyw Społecznych w Bykowinie i  Orzegowie.

Publiczne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza odbyło  się w całej Polsce, w tym samym czasie.
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POLECAMY...

Ewa Charitonow, Stanisław Ciosek, Jan Osiecki

Wspomnienia 
(niekoniecznie) dyplomatyczne
Stanisław Ciosek – urodzony gawędziarz – zdradza kulisy 

decyzji władz PRL-u, upadku systemu i powstania rządu Tade-
usza Mazowieckiego. Opowiada również o naszym wschod-
nim sąsiedzie, o transformacji Związku Radzieckiego w Rosję 
i o przyczynach takiej a nie innej mentalności jej obywateli.

Polityczny życiorys narratora sprawił, że podczas misji 
w Moskwie Ciosek nie narzekał na brak kontaktów, nawet 
z najważniejszymi osobami na Kremlu. Przychodzono doń, 
by pomówić po duszam o tamtejszej specyfi ce i poznać do-
świadczenia polskich przemian.

Jako jedyny dyplomata poznał w 1991 roku, na kilka ty-
godni przed tak zwanym puczem Janajewa, szczegóły prze-
wrotu od jego… organizatora. Mocno niedysponowany wi-
ceprezydent ZSRR nie zadawał siebie sprawy, że rozmawia 
nie z dawnym towarzyszem z organizacji młodzieżowej lecz 
z ambasadorem niezależnego kraju. Do Warszawy dotarło 
ostrzeżenie.

Niniejsza książka to nie tylko analiza bardziej i mniej po-
ważnych szeroko rozumianych spraw wschodnich, ale rów-
nież błyskotliwe anegdoty i mało znane kulisy wydarzeń. 
Czytelnik po raz pierwszy będzie miał okazję dowiedzieć się, 
między innymi, kto spowodował słynną niedyspozycję „go-
leni prawej” Aleksandra Kwaśniewskiego podczas obchodów 
59. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Zuzanna Mamis
córka Katarzyny i Artura

ur. 19.08. (2720 g i 51 cm)

Oliwia Gąsior
córka Agnieszki i Tomasza
ur. 21.08. (3270 g i 56 cm)

Przemysław Domagała
syn Katarzyny i Mariusza

ur. 19.08. (3800 g i 57 cm)

Lena Sadowska 
córka Angeliki i Macieja 

ur. 8.08. (3180 g i 55 cm)

Seweryn Konieczny
syn Justyny i Rafała

ur. 24.08. (3610 g i 55 cm)

Alan Abramczuk
syn Barbary i Michała

ur. 24.08. (3850 g i 58 cm)

Dominik Pochopień
syn Agnieszki i Mariusza

ur. 23.08. (2750 g i 51 cm)

Alicja Stasiak
córka Katarzyny i Adama

ur. 24.08. (3010 g i 53 cm)

Mateusz Błaszkiewicz
syn Ewy i Stanisława

ur. 22.08. (2628 g i 50 cm)

Olga Muszer
córka Justyny i Marka

ur. 22.08. (3290 g i 53 cm)

Julia Zych
córka Justyny i Tomasza

ur. 24.08. (3350 g i 55 cm)

Kinga Krzysteczko
córka Moniki i Andrzeja

ur. 22.08. (3140 g i 52 cm)

WITAMY 
W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ

Antoni Kaliński-Sikora
syn Katarzyny i Marcela

ur. 14.08. (2384 g i 50 cm)

Franciszek Kaliński-Sikora
syn Katarzyny i Marcela

ur. 14.08. (2304 g i 48 cm)

Kacper Pawlak 
syn Marceliny i Tomasza

ur. 19.08. (3090 g i 54 cm)

Zuzia Czapiewska
córka Katarzyny i Pawła

ur. 18.08. (1400 g i 42 cm)

Emilia Grzelak
córka Moniki i Marcina 

ur. 26.08. (3900 g i 59 cm)
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Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA WRZESIEŃ
„ Język nie ma kości, 

ale kości łamie”

przysłowie ludowe

ADMINISTRACJA NR 1 
– zasoby w dzielnicach Godula, Orzegów

Lp  Nazwa obiektu  Zakres rzeczowy  Wykonanie
         adres
1. Zasoby A-1 wymiana okien 109.574,83
 w lokalach mieszkalnych
2.	 Zasoby	A-1	 refundacje	za	wymianę	okien		 12.640,00
3. Modrzejewskiej 8 wymiana okien piwnicznych 3.900,81
4.	 Modrzejewskiej	14	 	242,06
5. Fabryczna 2  287,80
6.	 Joanny	28		 roboty	dodatkowe	 454.753,32
 przy dociepleniu
7. Hlonda 1  330.295,58
8.	 Bogusławskiego	5	 	 282.697,14
9.	 Kr.	Jadwigi	6	 wymiana	pieca	Żar	 	379,53
10.	Fabryczna	6	 docieplenie	stropodachu	 15.357,18
11.	Przedszkolna	5	 malowanie	klatek	schodowych		 	31.907,20
12.	Podlas	12a,	d,	f,	h	 wymiana	rozdzielnic		 26.990,44
	 głównych,administracyjnych
	 oraz	piętrowych	na	parterach	klatek	schodowych
13.	Podlas	12g,	h,	i	 wymiana	wlz,	tablic		 27.395,61
	 piętrowych	i	administracyjnych	
14.	Podlas	20f	 remont	instalacji	domofonowej	 	1.879,20
15.	Hlonda	1	 3.164,40
16.	Hlonda	7	 wymiana	pionu	wod.-kan.	w	wc	 3.190,71
17.	Joanny	9	 wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 	5.184,13
18.	Tiałowskiego	9b	 wymiana	pionu	wod.-kan.w	kuchni		 4.875,70
19 Podlas 12b wymiana pionu wod.-kan.w kuchni  4.933,95
20.	Tiałowskiego	9b	 wymiana	pionu	wod.-kan.w	kuchni	 	5.158,91
21.	Hlonda	7	 wymiana	pionu	wod.-kan.w	łazience	 7.417,54
22.	Joanny	28b	 wymiana	pionu	wod.-kan.w	łazience	 7.674,06
23.	Modrzejewskiej	1c	 wymiana	odcinka	 1.644,84
	 	 pionu	instalacji	wod.-kan.
24. Modrzejewskiej 20 wymiana pionu 5.313,44
	 	 wod.-kan.w	łazience
25.	Podlas	12c	 wym.	pionu	wod.-kan.w	łazience	 6.848,03
26.	Podlas	24	 wym.	pionu	wod-kan.	w	łazience	 6.993,37
27. Podlas 22b wymiana pionu zimnej wody 3.451,10
28.	Podlas	6	 wymiana	poziomów	kanalizacji		 7.389,35
	 	 wewnętrznej	w	piwnicy	
29. Podlas 4 wymiana pionu wod.-kan. w kuchni 10.524,73
30.	Czereśniowa	7a	 wymiana	pionu	zimnej	wody	w	łazience	 4.095,51
31.	Podlas	26		 wym.	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 8.882,61
32.	Modrzejewskiej		 wymiana	poziomów	 8.532,83
	 14a,	b	 instalacji	gazowej
33.	Czereśniowa	3b	 5.687,90
34.	Czereśniowa	5b	 5.673,95
35.	Podlas	6	 wymiana	zaworów	gazowych		 6.516,99
	 	 pod	pionami	instalacji	gazowej	w	piwnicy
36.	Podlas	26		 opracowanie	projektu		 5.289,00
  budowlano-wykonawczego 
	 	 przebudowy	instalacji	gazowej	
37.	Czereśniowa	9		 	 5.289,00
38.	Podlas	36a	 ocieplenie	stropu	piwnicznego	 4.444,21
39.	Bogusławskiego	9	 naprawa	tynku	na	kominach	 	883,21
40.	Czereśniowa	9		 remont	dachu	maszynowni	 	13.332,43
41.	Podlas	26	 naprawa	posadzek	na	balkonach	 2.966,52
42. Przedszkolna 12 naprawa posadzki na balkonie  2.121,52
	 	 i	wymiana	obróbek	blacharskich	
43.	Podlas	4	 naprawa	daszków	nad	balkonami		 3.341,13
	 	 i	wymiana	obróbek		
44.	Podlas	12g,	12d	 	 	906,53
45.	Joanny	3		 wymiana	zniszczonych		 2.247,07
	 	 elementów	konstrukcyjnych	plac	zabaw
46.	Joanny	7-9	 remont	stopni	schodowych	 390,11
	 	 	kostki	kamiennej	
47.	Przedszkolna	7	 remont	schodów	terenowych	 2.231,65
48.	Podlas	2		 remont	parkingu	 	36.334,20
49.	Joanny	3	 naprawa	nawierzchni	asfaltowej		 8.966,77
50. Podlas 2, 4  5.548,28
51.	Podlas	2		 zerwanie	płyt	betonowych		 1.796,94
	 	 i	ukształtowanie	terenu	
52.	Czereśniowa	9		 naprawa	nawierzchni	asfaltowych	 925,34
	 	 i	przełożenie	kostki	brukowej	 		

53.	K.	Goduli	25b	 demontaż	wkładu,	frezowanie		 5.922,48
	 	 komina	oraz	ponowny	montaż	
	 	 wkładu	kwasoodpornego	
  w przewodzie dymowym kuchennym 
54.	Fabryczna	6	 przebudowa	komina	wentylacji		 1.771,19
  zbiorczej kuchni  
55.	Podlas	20d	 zabudowa	nasady	Turbowent	na	przewodzie		1.203,65
	 	 wentylacyjnym	kuchni	
56.	Czereśniowa	5b	 zabudowa	nasad	Turbowent	 2.407,30
	 	 na	przewodach	wentylacyjnych	kuchni	i	łazienki
57. Wysockiej 31 uszczelnienie przewodu  1.598,77
	 	 wentylacyjnego	w	kuchni	
58.	Przedszkolna	9		 usunięcie	graffiti	z	elewacji	budynku	 		284,70
59. Przedszkolna 12    242,10
60.	Zasoby	A-1	 montaż	nawiewników	 3.371,71
61.	Podlas	4	 wymiana	szyby	w	drzwiach	wejściowych		 	 226,87
62.	Podlas	20a	 	 	229,95
63.	Podlas	20c	 	 	229,95
64.	Hlonda	1	 	 	227,27
65.	Joanny	9	 	 245,27
66.		Joanny	11		 	 245,27
67.	Podlas	12i	 naprawa	schodów-wejście	 442,37
	 	 do	klatki	schodowej
Termomodernizacja 
68.	Joanny	28	 docieplenie	budynku	 	714.788,57
69.	Hlonda	1	 	 	365.483,75
70.	Bogusławskiego	5	 		 367.855,36

ADMINISTRACJA NR 2 
– zasoby dzielnicy Nowy Bytom

Lp  Nazwa obiektu  Zakres rzeczowy  Wykonanie
         adres 
1.	 Zasoby	Adm-2	 wymiana	stolarki	okiennej	u	lokatorów	 	76.652,82
 ref.za wym.okien   4.123,00
2.		 Obr.Westerplatte	10	 naprawa	nawierzchni	parkingowej	 	24.396,24
	 Chorzowska	29	 remont	i	rozbudowa	parkingu	 	20.010,56	
	 Pokoju	3a	 remont	chodnika	oraz	 14.477,88
  wykonanie parkingu
	 ks.	J.	Szymały	4,	6,	8	 wykonanie	remontu	chodnika		 6.609,49
	 	 oraz	utwardzenie	drogi
	 ks.	J.	Szymały	10,	12	 utwardzenie	drogi	 	2.456,73
	 J.	S.	Dworaka	9	 wykonanie	remontu	chodnika		 18.647,10
  oraz pl. gospodarczego
	 J.	S.	Dworaka	9b,	9c	 remont	schodów	teren.	 	30.083,34
  oraz podjazdu do zsypu
	 J.	S.	Dworaka	11	 wykonanie	remontu	chodnika	 	5.406,32
	 P.	Niedurnego	38	 utwardzenie	kostką	brukową	parkingu		 32.921,90
 P. Niedurnego 38 wykonanie podbudowy pod pl. gospodarczy 3.473,57
	 Obr.Westerplatte	8	 wykonanie	placyka	gospodarczego	 1.688,45
3.	 ks.	J.	Szymały	12	 malowanie	klatek	schodowych	 31.947,37
	 J.	Markowej	15c	 jw.	 	11.726,68
	 Spółdzielcza	5	 jw.	 	31.785,27
	 Pokoju	10	 jw.	 	15.063,42
	 J.	S.	Dworaka	9,	9a	 jw.	 	111.995,77
	 Obr.	Westerplatte	6-6b	 jw.	 	8.770,84
	 Obr.	Westerplatte	9-9d		malowanie	wejść	do	kl.schod.	 19.545,79
	 Obr.	Westerplatte	11-11d	 jw.	 	16.673,48
4.	 ks	.J.Szymały	4a,	b,	c	wymiana	instalacji	oświetlenia	piwnic		10.360,32
	 ks.	J.	Szymały	10,	12	wymianaWLZ,tablic	piętrowych,adm.		57.770,68
	 	 i	inst.	w	piwnicy	 		
	 Chorzowska	29	 wymiana	inst.oświetlenia	piwnic	 16.597,71
	 Pokoju	10	 wymiana	WLZ,RG	oraz	inst.	oświetl.piwnic	29.285,99
	 Obr.	Westerplatte	8-8d	 wymiana	WLZ,		 	49.547,50
	 	 oraz	tablic	piętrowych
	 Spółdzielcza	5	 jw.	 	31.309,82
	 Obr.	Westerplatte	6-6b	 wymiana	RG	 32.285,15
	 	 oraz	zasilania	do	mieszkań
	 P.	Niedurnego	38,38a	wykonanie	cyfrowej	inst.domofonowej	37.438,00
	 P.	Niedurnego	38c-dźwigi	 wymiana	koła	ciernego	 	5.500,19
	 	 i	lin	nośnych
5.	 Pokoju	3		 jednokrotne	krycie	dachu	papą	termozg	 	27.081,90
	 Obr.	Westerplatte	11	 jw.	 	31.442,73
6.	 Pokoju	3a	 wymiana	poziomów	kanalizacji	wewnętrznej	9.292,73
	 ks.	J.Szymały	4		wymiana	poziomów	inst.gazowej	w	piwnicy	10.647,42

	 Obr.	Westerplatte	17	 jw.	 	19.437,78
	 Obr.	Westerplatte	6		 jw.	 	27.224,07
	 Obr.	Westerplatte	8	 jw.	 19.588,60
	 Chorzowska	29	 jw.	 20.969,94
	 Chorzowska	23		 jw.	 21.835,86
	 J.	Markowej	15a	wymiana	pionów	wod.-kan.	w	mieszkaniach		8.080,67
	 J.	Markowej	17a	 jw.	 8.307,09
 Objazdowa 5a jw.  9.441,84
	 Smolenia	4		 jw.	 10.044,10
	 Obr.	Westerplatte	15b	 jw.	 	3.858,54
	 Obr.	Westerplatte	17d	 jw.	 	4.903,58
	 Obr.	Westerplatte	11,	11d	 jw.	 	9.072,75
	 Kolista	7a	 jw.	 	5.081,38
	 ks.	J.	Szymały	4c	 jw.	 17.197,20
 P. Niedurnego 38b jw. 25.720,93
	 J.	S.	Dworaka	9	 jw.	 	9.988,98
7.	 P.	Niedurnego	38-38c	 wymiana	drzwi	wejśc.		 31.422,86
  do kl. schodowych
	 P.	Niedurnego	38b,	38c	 wymiana	drzwi	do	zsypów	 19.063,26
	 P.	Niedurnego	38a,	38c	wykonanie	zadaszeń	antyśniegowych	11.794,78
	 P.	Niedurnego	38	 osadzenie	słupków	blokujących	 	1.245,42
	 P.	Niedurnego	38	 umocow.	pasów	z	bl.	dylat.	oraz	zabud.	 4.927,74
	 	 drzwi	p.poż.	 		
	 P.	Niedurnego	38	 opracowanie	opinii	p.poż.	 	600.00
	 P.	Niedurnego	38	 wymiana	okienek	na	Hali	Targowej	 2.118,64
	 Kolista	5,	7	 zamalowanie	graffiti	 	3.153,58
	 Objazdowa	13		 wykonanie	bramek	wejśc.	do	lok.	użytk.		 5.777,90
	 Spółdzielcza	1	 wyk.	przekładki	trylinki	na	drodze	wjazd.		 1.839,51
	 Spółdzielcza	3b	 uszczelnienie	przewodów	kominowych		 4.713,29
	 Spółdzielcza	7	 jw.	 	8.621,50
	 ks.	J.	Szymały	4b,	8b	 jw.	 10.603,41
	 ks.	J.	Szymały	10b	 jw.	 	3.039,66
	 J.	S.	Dworaka	9,	9b	 wymiana	drzwi	do	zsypów	 	9.878,99
	 Chorzowska	23		 wykonanie	logo	spółdzielni		 	3.875,90
 Chorzowska 29 jw.  3.838,57
 Chorzowska 25 jw.  2.593,52
	 Obr.	Westerplatte	6-8	zabudowa	stołu	do	gry	w	ping-ponga	 5.895,25
	 Obr.	Westerplatte	15c	wykonanie	poręczy	na	kl.schodowej	 	5.613,04
	 Obr.	Westerplatte	11	 dodatkowe	roboty	dociepl.	 90.232,60
	 	 poza	audytem	
8.	 Obr.	Westerplatte	11	 docieplenie	budynku	 895.141,51
9.	 Magazynowa	12	 remont	RSM	 	1.720,38
	 J.	S.	Dworaka	9		 rem.chodnika	oraz	bud.	śmietnika		 1.003,53
  z zadaszeniem  
	 J.	S.	Dworaka	9b,9c	 remont	schodów	terenowych		 1.064,53
	 Pokoju	18	 malowanie	ścian	i	sufitów	w	Adm-2	 2.603,69

ADMINISTRACJA NR 3 
– zasoby dzielnicy Ruda 

Lp  Nazwa obiektu  Zakres rzeczowy  Wykonanie
         adres
1.	 Norwida	18	 roboty	dodatkowe	 283	206,18
	 	 związane	z	ociepleniem
2.	 	 montaż	instalacji	domofonowej	 12	603,60
3.	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 511	369,26
4.	 Różana	2	i	4	 roboty	dodatk.	związane	z	ociepleniem	 424	670,63
5.	 	 montaż	instalacji	domofonowej	 5	918,40
6.	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 570	983,74
7.	 Wolności	23	c	 wymiana	drzwi	wejściowych	 2	344,68
8.	 Magazynowa	10	 remont	schodów	 31	497,56
9.	 Wolności	20	 remont	piwnic	 9	729,42
10.	Magazynowa	6	 remont	klatek	schodowych	 5	804,92
11.	Norwida	24	 zabudowanie	drzwi	do	zsypów	 19	903,44
12.	Norwida	22	 wyprowadzenie	inst.	gazowej	na	klatkę		168	482,87
13.	Norwida	23	 jw.	 65	679,07
14. Norwida 24 jw. 220 327,25
15.	Fiołków	2	 jw.	 81	771,88
16.	Fiołków	8	 jw.	 113	261,68
17.	Zasoby	ADM-31	 wymiana	wodomierzy	 25	056,10
18.	Różana	2	 wymiana	pionu	wodnego	i	kanalizacyjnego	14	980,79
19.	Nałkowskiej	4	 jw.		 20	506,07
20.	Zasoby	ADM-3	 wymiana	okien	 	165	817,76
21.  refundacja za okna 45 921,00
22.	Magazynowa	10	 wykonanie	audytu	 10	282,80
23.	Norwida	14	 poszerzenie	dylatacji	ścian	 26	579,22

Wykonanie funduszu remontowego za I półrocze 2014 r.



24	 Wolności	20	 wykonanie	odwodnienia	 22	296,21
25	 zasoby	ADM-3	 montaż	urządzeń	zabawowych	 19	430,31
26	 ADM	,	Klub,Dyrekcja	 drobne	naprawy	 1	899,85

ADMINISTRACJA NR 4 
– zasoby w dzielnicach Halemba, Kochłowice

Lp  Nazwa obiektu  Zakres rzeczowy  Wykonanie
         adres
HALEMBA
1.	 Energetyków	11/16	 wymiana	stolarki	okiennej	 2	300,48
2.	 Energetyków	19/8	 wymiana	stolarki	okiennej	 2	300,48
3.	 Miodowa	16/3	 wymiana	stolarki	okiennej	 4	078,13
4..	 Energetyków	1b/7	 wymiana	stolarki	okiennej	 3	218,21
5.	 Solidarności	15/16	 wymiana	stolarki	okiennej	 5	251,65
6.	 Solidarności	15/18	 wymiana	stolarki	okiennej	 2	920,11
7.	 Solidarności	15a/18	 wymiana	stolarki	okiennej	 1	577,49
8.	 Międzyblok.	12b/25	 wymiana	stolarki	okiennej	 4	342,45
9.	 Solidarności	26/7	 wymiana	stolarki	okiennej	 2	278,81
10.	Energetyków	7b/10	 refundacje	za	wym.	 1	327,00
	 	 stolarki	okiennej
11.	Międzyblokowa	7b/12	 refundacje	za	wym.	 905,00
	 	 stolarki	okiennej
12.	Energetyków	13b/1,6	 uszczelnienie	komina	 13	216,72
13.	Energetyków	19a/8,	14	 uszczelnienie	komina	 20	817,54
14.	Solidarności	15/8,	15b/7	 uszczelnienie	komina	 13	878,36
15.	Solidarności	19b/3	 uszczelnienie	komina	 6	939,18
16.	Energetyków	19,a,b	 uszczelnienie	komina	 27	709,78
17.	Energetyków	1	 wymiana	wodomierzy	 333,72
18.	Energetyków	7	 wymiana	wodomierzy	 55,62
19.	Energetyków	8	 wymiana	wodomierzy	 111,24
20.	Energetyków	11	 wymiana	wodomierzy	 55,62
21.	Energetyków	13	 wymiana	wodomierzy	 278,10
22.	Energetyków	17	 wymiana	wodomierzy	 111,24
23.	Solidarności	13	 wymiana	wodomierzy	 55,62
24.	Międzyblokowa	14	 wymiana	wodomierzy	 389,34
25.	Miodowa	16,18,20	 wymiana	wodomierzy	 278,10
26.	Solidarności	6	 proj.	techn.	wym.	instal.	gazowej	 3	788,40
27.	Solidarności	8	 proj.	techn.	wym.	instal.	gazowej	 3	788,40
28.	Solidarności	10	 proj.	techn.	wym.	instal.	gazowej	 3	788,40
29.	Solidarności	6	 placyk	gospodarczy	 3	851,52
30.	Solidarności	8	 placyk	gospodarczy	 3	851,52
31.	Solidarności	10	 placyk	gospodarczy	 3	851,53
32.	Magazynowa	12	 remonty	budynku	dyrekcji	 955,16
33.	Miedzyblokowa	14	 termomodernizacja	 136	422,17
34.	Energetyków	7	 mapa	do	termo	 676,50
35.	Energetyków	11	 mapa	do	termo	 676,50
36.		Energetyków	13	 mapa	do	termo	 676,50
37.	Międzyblokowa	14	 termomodernizacja	 398	645,52
KOCHŁOWICE
38.	Oświęcimska	85a/39	 wymiana	stolarki	okiennej	 2	834,77
39.	Oświęcimska	81/49	 refundacja	za	wym	stolarki	 3	967,17
40.	Łukasiewicza	9	 instalacja	p.poż.	 173	986,27
41.	Łukasiewicza	9	 przyłącza	kanalizacyjne	 4	929,42
42.	Oswięcimska	85	 remont	dachu	 28	330,32
43.	Oswoięcimska	85/27	 odszkodowanie	 143,00
44.	Magazynowa	12	 remonty	budynku	dyrekcji	 362,44
45.	Oświęcimska	83,85	 plac	zabaw	 26	698,75
RAZEM	Halemba	+	Kochłowice	 916	954,25

ADMINISTRACJA NR 5 
– zasoby w dzielnicach Wirek, Bielszowice

Lp  Nazwa obiektu  Zakres rzeczowy  Wykonanie
         adres
1.	 Zasoby	ADM-5	 wymiana	stolarki	okiennej		 125.933,83	
	 	 (z	listy	+	awaryjne)
2.	 Zasoby	ADM-5		 refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej		 45.668,97		
3.	 Chroboka	12	pion		 remont	i	uszczelnienie		 26.698,11		
	 mieszkania	nr	6;		 przewodów	kominowych	
	 Paderewskiego	11c	
	 pion	mieszkania	nr	6	
4.	 zasoby	ADM-5		 montaż	drzwi	stalowych		 52.636,41	
	 	 do	pomieszczeń	z	wodomierzami	budynkowymi	
5.	 Elsnera	3a,	3c	 roboty	dekarskie		 44.249,11		
6.		 Chroboka	28-30,		 remonty	instalacji	wod.-kan.	 225.967,63	
	 Chroboka	16		 oraz	deszczówki
	 pion	m-nia	nr	2;		
	 ks.	Niedzieli	29,	35,	49,	49d	
	 pion	m-nia	nr	14,	43,	43	pion	m-nia	nr	12,	
	 Joliot-Curie	4a	pion	m-nia	nr	2,	
	 Główna	20d	pion	m-nia	nr	5,	
	 Główna	24,	Elsnera	1/6,	1a	pion	m-nia	nr	2,	
	 1b	pion	m-nia	nr	10,	Elsnera	3c/15,	
	 Jankowskiego	18,	Paderewskiego	7a	
	 pion	m-nia	nr	24,	1a	pion	m-nia	nr	2,	
	 1b	pion	m-nia	nr	40,	Paderewskiego	9
7.	 Joliot-	Curie	4,	4b,	4c	 remont	instalacji	elektrycznej		 95.644,63		

8	 Chroboka	12/2,12/5	 zerwanie	posadzki,		 3.154,69		
	 	 zabezpieczenie	stropu
9	 Joliot-Curie	4	 remont	posadzki	i	ścianki		 4.680,68
	 	 działowej	w	piwnicy	
10	 ks.	Niedzieli	41	 remont	dylatacji		 32.380,06		
11	 Joliot-Curie	4,	4a,		 malowanie	klatek	schodowych		 81.632,09		
	 Elsnera	1-1c,	Paderewskiego	1
12	 Elsnera	1-1c	 remont	instalacji	gazowej		 114.396,54		
13	 Jankowskiego	18b,	18c	 remont	pomieszczeń		 53.280,14
	 	 po	zsypowych	
14	 Jankowskiego	18c	 wymiana	windy		 95.109,12		
15	 Paderewskiego	13a	 wymiana	windy		 118.616,40		
16	 Paderewskiego	7b	 wymiana	windy		 118.616,40		
17	 Magazynowa	12	 remont	pomieszczeń		 1.538,37		
18	 Paderewskiego	4	 remont	pomieszczeń	warsztatowych		 6.524,79		
19	 Różyckiego	30		 remont	elewacji	i	pokrycia	dachowego		 25.148,82		
20	 Równoległa	5	 utwardzenie	terenu	przy		 34.438,94
	 	 ścianie	szczytowej	budynku	
21	 Główna	20,28,		 remont	chodników		 44.223,68		
	 Fitelberga	12/Jankowskiego	16c

ADMINISTRACJA NR 6 
– zasoby w dzielnicy Bykowina

Lp  Nazwa obiektu  Zakres rzeczowy  Wykonanie
         adres
1.	 zasoby	ADM6	 wymiana	okien:	428	m2 =	228	szt	 250	040,21	
2.	 zasoby	ADM6	 refundacje	za	wym.	okien:	50,1	m2 =	23	szt	47	268,73	
3.	 zasoby	ADM6	 refundacje	za	wym.	drzwi:	3	szt	 4	935,16	
4.	 zasoby	ADM6	 montaż	nawiewników	w	oknach	 730,08	
5.	 Brygadzistów	2		 molowanie	kl.schodowej	 25	920,00	
6.	 Brygadzistów	4	 malowanie	kl.schodowej	 29	160,00	
7.	 Brygadzistów	2,4,	 demontaż	azbestów		 16	220,65
	 	 w	kl.	schod.	+docieplenie
8.	 Sztygarska	3-5-7	 malowanie	+ułożenie	posadzki		 58	191,23
	 	 gresowej	w	kl.	schod.
9.	 Sztygarska	3-5-7	 demontaż	azbestów		 18	383,52
	 	 w	kl.schod.	+docieplenie
10.	Kombajnistów	2	 malowanie	kl.	schodowej	 27	000,00	
11.	Kopalniana	22		 malowanie	kl.	schod.,	demontaż		 45	596,14
	 	 azbestu	+	docieplenie
12.	Wincentego	Pośpiecha	2	 malowanie	kl.schod.	 52	623,70
	 	 +	posadzka,obudowa	sufitów
13.	Alfonsa	Zgrzebnioka	8	 przełożenie	chodnika	 4	305,00	
14.	Józefa	Grzegorzka	10	 remont	chodnika,		 75	295,82
	 	 poszerzenie	parkingu
15.	Brygadzistów	7-5	 utwardzenie	parkingu	 27	060,00	
16.	Brygadzistów	5	 odwodnienie	drogi	 13	530,00	
17.	W.Korfantego	21,		 remont	chodnika	z	kostki	 6	150,00	
	 Brygadzistów	5
18.	Szybowa	4	 remont	odcinka	chodnika	 4	305,00	
19.	Szpaków	5	 remont	chodnika	i	części	parkingu	 14	513,62	
20.	Szpaków	53	 	rem.	chodników	+	dojścia		 22	140,00
	 Skowr.	16	 do	parkingu	i	śmietnika
21.	Skowronków	14-16	 remont	schodów	terenowych	 4	920,00	
22.	Kopalniana		 remont	podłoża	placu	gospodarczego	 7	995,00	
	 (obok	garaży)
23.	Zgrzebnioka	16-18	 remont	części	chodnika	 3	813,00	
24.	F.	Wilka	5,6,7,8,10,	 projekt	B-W	instalacji	gazowej	 5	289,00	
25.	Kombajnistów	2	 wymiana	gazowych		 24	300,00
	 	 zaworów	podpionowych	
26.	Kombajnistów	2	 wymiana	pionów	wody	i	kanalizacji	 10	259,45	
	 /	pion	1-13
27.	Kombajnistów	1/	pion	1-10	 wymiana	pionów		 9	179,60
	 	 wody	i	kanalizacji
28.	Pawła	Poloczka	4b/	2-11	 wymiana	pionów	wody		 5	504,26	
29.	Fr.Wilka	10a/	pion	3-29	 wymiana	pionów	wody		 17	278,82	
30.	ks.	Potyki	18a	 wymiana	pionów	wody	 15	334,48	
	 /	pion	2-	11	 i	kanalizacji
31.	R,	Siekiela	22/1-3-5	 wymiana	pionów		 6	155,75
	 	 wody	i	kanalizacji
32.	Szybowa,	F.	Wilka,		 wymiana	wodomierzy	 4	894,56
	 P.	Poloczka,	Kopalniana,		 (u	lokatorów
	 Kombajnistów,	Sztygarska,		 nieob.	w	2013)
	 Brygadzistów,	E.,Szramka,	W.	Pośpiecha	
33.	Gwarecka	15	 remont	rozdz.	zasilającej		 4	668,21	
	 	 wentylatory	dachowe
34.	A.	Zgrzebnioka	2,4	 remont	rozdz.	zasilającej		 2	625,86
	 	 wentylatory	dachowe
35.	Józefa	Grzegorzka	9	 remont	rozdz.	zasilającej		 2	917,63
	 	 wentylatory	dachowe
36.	Brygadzistów	2		 remont	rozdz.	gł.	i	admin.,		 19	980,00
	 	 wym.	osprzętu	elektr.	inst.	p-przepięciowa
37.	Brygadzistów	4	 remont	rozdz.	gł.	i	admin.		 21	816,00
	 	 wym.	osprzętu	elektr.	inst.	p-przepięciowa
38.	Kopalniana	22		 remont	rozdz.	gł.	i	admin.		 24	258,10	
	 	 wym.	osprzętu	elektr.	inst.	p-przepięciowa
39.	A.	Zgrzebnioka	22,	20,	18	 przebudowa		 4	104,00
	 	 oświetlenia	na	klatkach

40.	Wincentego	Pośpiecha	2	 remont	instalacji		 4	320,00
	 	 domofonowej
41.	Alfonsa	Zgrzebnioka	22		 remont	instalacji		 3	680,00
	 	 domofonowej
42.	Brygadzistów		 uzupełnienie	osłon	otworów	 26	573,00	
	 Kopalniana	Szybowa		 wentylac.	na	stropodachu
	 Kombajnistów	Sztygarska	
	 W.	Pośpiecha
43.	F.Wilka	6,	7,	8,	10,		uzupełnienie	docieplenia	na	elewacji	 12	420,00	
	 Szybowa	4,6,
44.	zasoby	ADM6		 naprawy	na	elewacjach:		 31	212,00
	 (osiedle)	 lużne	obróbki,okapniki	balkonów
	 	 uszkodz.	tynki,	mocow.	płyt	azbestowych
45.	Szpaków	27	 remont	osłony	dylatacji	 7	020,00	
46.	ks.	Augusta	Potyki	18/5	 uszczelnienie	przewodów		 5	400,00
	 	 kominowych
47.	Ryszarda	Siekiela	22b/3	 przebudowa	pieca	 3	780,00	
48.	Kopalniana		 obudowa	placów	gospodarczych	 40	590,00	
	 (obok	garaży)	
	 J.	Grzegorzka	(biblioteka)	
	 A.	Zgrzebnioka	14-22
49.	budynki		 roboty	towarzyszące	 759	291,14
	 ocieplone-	 termo	nie	objęte	audytem
	 A.	Zgrzebnioka.18,	20,	22
50.	plac	przy	F.Wilka	10	 urządzenia	fitness	 35	055,00	
51.	A.	Zgrzebnioka	2-4	 nowe	urządzenia	zabawowe	 17	220,00	
52.	Sztolniowa,	 usunięcie	z	elewacji	graffiti	 6	480,00	
	 P.	Poloczka	6,	
	 E.	Szramka	3,
	 Brygadzistów	3,	
	 A.	Zgrzebnioka	20
53.	PRAWO	BUDOWLANE	 kontrola	instalacji	 5	665,01	
	 	 gazowych
54.		(przeglądy	instalacji)	 kontrola	przewodów		 13	150,51
	 	 kominowych
RAZEM:	 1	910	519,24	
1.	 Alfonsa	Zgrzebnioka	22		 ocieplenie	budynku		 917	986,20	
2.	 Alfonsa	Zgrzebnioka	20		 ocieplenie	budynku		 795	941,04	
3.	 Alfonsa	Zgrzebnioka	18		 ocieplenie	budynku		 484	156,08	

 ADMINISTRACJA NR 7  
– zasoby w dzielnicach Orzegów, Godula

Lp  Nazwa obiektu  Zakres rzeczowy  Wykonanie
         adres
1.		 Zasoby	ADM	7	 wymiana	okien	 126.775,08
	 	 refundacje		 34.258,00
	 	 –	wymiana	okien	we	wł.	zakresie
2.	 Wincentego		 wyprowadzenie	inst.
	 Lipa	9,	a,	b	 gazowej	na	klatki	schod.	 82.731,76
3.	 Ludwika	Piechy	5,	a,	b	wyprowadzenie	inst.	gazowej		 60.245,50
	 	 na	klatki	schod.
4.	 Antoniego		 wymiana	poziomów	 62.482,22
	 Zielińskiego	4,	a,	b,	c,	d	 zimnej	i	ciepłej	wody
5.	 Antoniego		 wymiana	poziomów	 47.475,80
	 Zielińskiego	2,	a	,b,	c	 zimnej	i	ciepłej	wody
6.	 Antoniego		 wymiana	pionów	 37.988.00
	 Zielińskiego	7,	7a	 zimnej	i	ciepłej	wody
7.	 Jana	Waniora	1,	a,	b	 remont	wiatrołapów		 10.856,75
	 	 kl.	schodowych
8.	 Jana	Waniora	3,	3a	 remont	wiatrołapów	kl.schodowych	 	7.237,84
9.	 Konstantego	Latki	3a	 remont	chodnika		 	6.758,83
10.	Ludwika	Piechy	2,	a,	b,	c	 remont	instalacji	 	6.598,80
	 	 domofonowej	
11.	Ludwika	Piechy	4,	4a	 remont	instalacji	domofonowej	 	3.618,00
12.	Walentego	Fojkisa	9,a,b	 malowanie		 17.886,49
	 	 klatki	schodowej
13.	Walentego	Fojkisa	11,	a,	b,	c	 malowanie		 19.673,51
	 	 klatki	schodowej
14.	Antoniego	Zielińskiego1,	1a	 remont		 6.133,63
	 	 instalacji	odgromowej
15.	Antoniego		 remont	instalacji	odgromowej	 	10.798,76
	 Zielińskiego	2,	a,	b,	c
16.	Antoniego		 uszczelnienie	witrolitów	klatki	schodowej	 	3.478,15
	 Zielińskiego	2
17.	Konstantego	Latki	1,	3,	5	 montaż	urządzeń		 29.273,21
	 	 zabawowych
18.	Ludwika	Piechy	2,	4,	 roboty	dodatkowe	 1.034.347,36
	 Lipińska	8		 związane	z	dociepleniem	bud.
20.	Ludwika	Piechy	2,	a,	b,	c	termomodernizacja	budynku	 	628.267,39	
21.	Ludwika	Piechy	4,	4a	 termomodernizacja	budynku	 	265.192,71
22.	Lipińska	10a,	b	 wykonanie	audytu	energetycznego	 	10.399,65
23.	Ludwika	Piechy	10,	a,	b	 wykonanie	audytu		 10.049,10
	 	 energetycznego
24.	Ludwika	Piechy	12,	a,	b	 wykonanie	audytu		 10.983,90
	 	 energetycznego
25.	Lokale	wł.	ADM,		 remonty	bieżące	 	1.324,83
	 ODK	„Neptun”
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Rudzka 
Spółdzielnia 
MieSzkanioWa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej 
wymienionych lokali użytkowych 

Adres 
lokalu 

Pow.
m2

Stawka 
ekspl.
wywoł. 
zł/m2 
netto

Wysokość 
wadium 
+ koszty 

przetargu 

Termin 
składania 

ofert
Uwagi

Ruda Śl. 5
ul. ks. 

Augustyna 
Potyki 18a

22,31 15,84 869,00
+ 123,00 24.09.2014 r.

parter w bud. 
mieszkalnym 

bez c.o.

Ruda Śl .5 
ul. Wojciecha 
Korfantego 19

31,00 15,84 1.466,00
+ 123,00 24.09.2014 r.

parter w bud. 
mieszkalnym 

z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Józefa 

Grzegorzka 
10b

14,00 15,84 546,00
+ 123,00 24.09.2014 r.

parter w bud. 
mieszkalnym 

bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Szybowa 

6a
14,40 15,84 643,00

+ 123,00 24.09.2014 r.
parter w bud. 
mieszkalnym 

z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej po-
wyżej wysokości.

Warunki uczestnictwa w przetargu: 
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które 

wyznacza się na dzień 22.09.2014 r. po ustaleniu godziny oględzin w admini-
stracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowa-
dzania przetargów. 

2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP 
SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 , a kserokopię wpłaty 
dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszo-
wej.

3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów 
przetargu na ww. konto w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowo-
dem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości (pokój 318) w celu odbioru 
faktury VAT.

4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu 
nie podlega zwrotowi.

5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemną ofer-
tę  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy” 

 ul. ks. Augustyna Potyki 18a o pow. 22,31 m2

 ul. Wojciecha Korfantego 19 o pow. 31,00 m2

 ul. Józefa Grzegorzka 10b o pow. 14,00 m2

 ul. Szybowa 6a o pow. 14,40 m2

 w terminie do dnia 24.09.2014 r. do godz. 9.00..

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2014 r. o godz. 10.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna. 
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta 
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 

7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Za-
rząd.

10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet 
należności czynszowych za ww. lokal.

11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wy-
sokości trzymiesięcznego czynszu.

12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyję-
ta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu. 

13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-

czyn .

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 
118), tel. 32 248-24-11 wew. 311.

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkanioWa
posiada do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe + boks handlowy
oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów

Adres lokalu
Stawka 

eksploat. 
zł/m2netto

Pow. Usytuowanie i instalacje 
w lokalu 

Ruda Śl. 5  
ul. Pawła Poloczka 12b 13,97 27,23 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Sztolniowa 13 17,46 184,90 w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 1 12,67 120,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o. 

Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 5a 15,84 29,60 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Alfonsa 
Zgrzebnioka 18a 12,67 8,00 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Wilka 6b 17,46 20,00 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
Ruda Śl. 4 ul. Antoniego 

Zielińskiego 8 15,84 79,38 w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 10 ul. Ludomira 
Różyckiego 30 9,46 50,65 I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. 

Ruda Śl. 10 ul. Ludomira 
Różyckiego 30 9,46 422,67 I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. 

Ruda Śl. 10 ul. Ignacego 
Paderewskiego 7 15,05 20,70 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 9 ul. Pokoju 14 9,83 
6,09

293,00
65,00

poniżej parteru w pawilonie. wolnostojącym bez c.o.
poniżej parteru w pawilonie. wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 7 ul. Oświęcimska 83 6,48 241,35

I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. (stawka 
obniżona na 2 lata w związku z przeprowadzeniem 

remontu, po tym okresie stawka zg. z obowiązującym 
cennikiem)

Ruda Śl. 
 ul. Cypriana Norwida 26 11,82 266,50 I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. (możliwość 

podziału lokalu)
Ruda Śl.  

ul. Cypriana Norwida 26 11,82 48,80 I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. 

Ruda Śl. 4  
ul.Walentego Fojkisa 3a/1 12,67 49,97 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

A. do wynajęcia od zaraz nw. boks handlowy przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9 
Boks handlowy nr 17    o pow. 12,50 m2  

Boks handlowy nr 8    o pow. 7,70 m2 „ 
Boks handlowy nr 4    o pow. 9,90 m2 

stawka eksploat. 49,50zł/m2 + VAT i media
przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3

Boks handlowy nr 5 II etap    o pow. 7,56m2 

Boks handlowy nr 6 II etap    o pow. 7,60m2 

Boks handlowy nr 9    o pow. 15,81m2  
Boks handlowy nr 17 II etap   o pow. 11,40m2 
Boks handlowy nr 18    o pow. 3,60 m2

stawka ekspl. na okres 6 miesięcy 28,90zł/m2 + VATpo tym terminie 41,29zł/m2 + VAT i media
B. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów

Adres Pow.
 m2

Cena zbycia 
zł

Wysokość 
wadium zł Działka nr KW

Ruda Śl. 10  
ul. Alojzego Jankowskiego 960,00 119.400,00 + 

VAT 7.000,00 3328/207, 
3329/207 GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10  
ul. Michała Ogińskiego 2 781,00 102.800,00 + 

VAT 6.000,00 3374/163, 
3239/166 GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10 ul. Alojzego 
Jankowskiego - Tadeusza 

Szeligowskiego 
1.183,00 106.000,00 + 

VAT 17.000,00 3400/177
3272/207

GL1S/00005480/1
GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 5  
ul. Szpaków 718,00 34.600,00 + 

VAT 3.000,00 678/505 GL1S/00022565/6

Ruda Śl.  
ul.Cypriana Norwida 19 4.711,00 334.300,00 + 

VAT 34.084,00
1991/62 1993/65 

2488/59 
1382/1140

GL1S/00004684/4

Ruda Śl.
ul. Grzegorza Fitelberga 3.793,00 232.000,00 + 

VAT 23.200,00 4358/177 GL1S/00007190/5

Przed przejęciem lokalu, boksu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych 
należności czynszowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267 
lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój 118) w Rudzie Śl. przy ul.Magazynowej 12. 
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Państwu Bernadecie i Stanisławowi Parol
szczere wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci

Matki śp. Łucji Parol
składają

dyrektor Grażyna B. Kukiełka
Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Uczniowie i Rodzice

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

ZAGINĘŁA!

Dnia 31.08.14 w Rudzie Śląskiej 
w okolicach Goduli/Orzegowa za-
ginęła suczka (mieszaniec, czarna, 
podpalana). Przestraszyła się huku 
petardy. Jest łagodna. Reaguje na 
imię Nuka. Ma czerwoną obrożę. 
Jeśli�ktokolwiek�ją�widział,�bardzo�
proszę�o�kontakt:�604-629-427!

NAGRODA�500�ZŁ

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 n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi

i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1.�Lokal�mieszkalny�nr�4�położony�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�ŁUKOWEJ�2a
– cena wywoławcza:�� 65�000�zł,� wadium:�6�500�zł,� postąpienie: 1�000�zł
– powierzchnia lokalu: 28,90�m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.–kan., gaz, centralne ogrzewanie, central-
nie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,60 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0141
Dzielnica: Kochłowice   Ilość kondygnacji: 5   Piętro: parter
2.�Lokal�mieszkalny�nr�4�położony�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�ŁUKOWEJ�2b
– cena wywoławcza:�74�000�zł,� wadium:�7�400�zł,� postąpienie: 1�000�zł
– powierzchnia lokalu: 32,60�m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.–kan., gaz, centralne ogrzewanie, central-
nie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,50 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0158
Dzielnica: Kochłowice   Ilość kondygnacji: 5   Piętro: parter
3.�Lokal�mieszkalny�nr�14�położony�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�WSCHODNIEJ�13
– cena wywoławcza:�68�000�zł,� wadium:�6�800�zł,� postąpienie: 1�000�zł
– powierzchnia lokalu: 36,79�m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.–kan., gaz, centralnego ogrzewania, cen-
tralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,61 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0183
Dzielnica: Kochłowice   Ilość kondygnacji: 5   Piętro: 4
4.�Lokal�mieszkalny�nr�17�położony�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�KAMIENNEJ�34
– cena wywoławcza:�49�000�zł,� wadium:�4�900�zł,� postąpienie: 5�000�zł
– powierzchnia lokalu: 27,96�m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.–kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 2,41 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0115
Dzielnica: Kochłowice   Ilość kondygnacji: 5   Piętro: 2

Termin i miejsce przetargu:  2�października�2014�r.�(czwartek)�o�godz.�9.00 w sali kon-
ferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot 
przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 10�września�2014�r.�do�1�paździer-
nika�2014�r.�po uprzednim uzgodnieniu terminu z�Działem�Obsługi�Nieruchomości�Admini-
stracji�„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�30�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 zwróco-
ne 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 legity-

mować 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 Mini-
strów 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

PREZyDENT MIASTA
RuDA ŚląSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lo-
kali mieszkalnych usytuowanych w 
budynkach mieszkalnych na terenie 
Miasta Ruda Śląska:
ul. Stefana Żeromskiego nr 9a/6,
ul. Bytomska nr 4/7,
ul. Sejmu Śląskiego 4a/4,
Stanowiących własność Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz ich najemców.
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PREZyDENT MIASTA RuDA ŚląSKA 
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem  

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
o łącznej powierzchni 11957 m2 obejmujące:

a) prawo własności tworzących całość gospodarczą działek o łącznej powierzchni 11928 m2 
oznaczonych numerami geodezyjnymi:

– 2498/263 o powierzchni 11706 m2 i 2497/263 o powierzchni 15 m2, GL1S/00007197/4,  k. 
m. 9 obręb Ruda, 

– 713/68 o powierzchni 93 m2, 512/71 o powierzchni 81 m2 i 516/69 o powierzchni 33 m2, 
GL1S/00007197/4, k. m. 10 obręb Ruda, 

b) prawo użytkowania wieczystego działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2, GL1S/00012869/4, 
k. m. 9 obręb Ruda, ustanowione do dnia 5.12.2089 r., którym ma prawo dysponować Zarząd 
Miasta Ruda Śląska.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisane powyżej nieruchomości fi-
gurują jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (symbol planu P1). 

Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie. Przetarg 
przeprowadzony w dniu 29.07.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zbywane nieruchomości położone są w dzielnicy Ruda przy ulicy Na Łąkach. Najbliższe oto-
czenie stanowi zabudowa produkcyjno-magazynowo-składowa. Nieruchomości są częściowo 
ogrodzone, posiadają nieregularny kształt wielokąta i zróżnicowaną konfigurację terenu – wystę-
pują nierówności wymagające niwelacji. Teren porośnięty jest zielenią nieurządzoną - występuje 
gęste zadrzewienie, znajdują się na nim pozostałości po poprzednim zainwestowaniu. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 360.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 

obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %). 
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2 zostaną 

ustalone w drodze odrębnego postępowania wg zasad określonych w ustawie o gospodarce nie-
ruchomościami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 7.10.2014 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 in-
ternetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości produkcja-usługi-handel) i w 
terminie do dnia 1.10.2014 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 18.000,00 zł przelewem na 
konto lub w kasie tut. Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty 
i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat prze-
targu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.



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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, 
domów. Tel. 512-121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowa-
nie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508-
127-072.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. 
Tel. 607-969-200.

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 
605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 
505-946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-
292-699.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapi-
cerki. 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.

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-83-
55-81.

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 
605-109-517.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjo-
nalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, in-
stalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 784-
699-569.

 Kompleksowe remonty mieszkań, pro-
fesjonalnie i solidnie. Tel. 602-445-909, re-
postor@poczta.fm.

 Pomoc prawna przy zakładaniu wspól-
not mieszkaniowych. CONSENSIO, Ruda 
Śląska. Tel. 32 244-30-79, kom. 601-934-
091.

 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, 
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NO-
WOŚĆ 888-48-48-68.

 Cyklinowanie – solidnie. tel. 603-929-107.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi 
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, 
ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg

OGŁOSZENIA DROBNE
ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32

www.AleDom.com aledom@aledom.pl
OKAZJA bliźniak 75 m2 145 000 zł
Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Świętochłowice 3174 m2 165 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  64 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!) 35 m2  75 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  38 m2  95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek 43 m2  148 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula 45 m2  112 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula (rezerwacja!!!) 48 m2  109 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 57 m2  139 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         135 tys. zł             
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 46 m2              1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 42 m2              1000 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2 55 tys.
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  275 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 60 m2  183 tys. zł
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5900 zł/m-c 
Ruda Śl. - Wirek 80 m2 2200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom 37 m2  600 zł/mc
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż  2010 m2 600 tys. zł
                                wynajem 2010 m2 10 tys. zł/mc
Zabrze Makoszowy 1022 m2  120 tys. zł
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NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.
ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 89 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, 72 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 50 m2, 120 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 99 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od 255 
tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. www.nierucho-
moscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 691-523-055.

 Orzegów –SUPER OKAZJA – sprzedam, 38 
m2, 35 tys., c.o., łazienka. GABRIEL, tel. 607-
706-692.

 
 Wirek – mieszkanie w kamienicy dwupozio-
mowe, 82 m2, cena 99 tys. GABRIEL, tel. 607-
706-692.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śl. tel. 794-041-
006.

 M-2, Wirek, 30 m2, 55 tys. LOKATOR, tel. 
793-396-040.

 M-2, Bykowina, 36 m2, 68 tys. LOKATOR, 
tel. 793-396-040.

 M-3, Bykowina, 40 m2, 79 tys. LOKATOR, 
tel. 793-396-040.

 M-3, Halemba, 48 m2, 120 tys. LOKATOR, 
tel. 793-396-040.

 M-4, Wirek, 55 m2, 110 tys. LOKATOR, tel. 
793-396-040.

 M-2 Bielszowice supercena, tel. 793-017-
323. 

 M-3 Halemba Energetyków, 38 m2, 76 tys. 
Okazja! Tel. 793-017-323.

 
 M-3 Halemba, Solidarności, 48 m2, 115 tys. 
Okazja! Tel. 793-017-323.

 M-4 Brygadzistów, 55 m2, 120 tys. Okazja! 
Tel. 793-017-323.

 Ruda 1, M-3, 43 m2, 99 tys. VestraLocum.pl, 
tel. 600-445-053. 

 CODZIENNIE NOWE OFERTY TA-
NICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL

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

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

 Bykowina, M-3, 75 tys. VestraLocum.pl 600-
445-053.

 Godula M-4, 64 m2, VestraLocum.pl. Tel. 
600-445-053

 Do wynajęcia kawalerka w Goduli. Tel. 509-
147-563.

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

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

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

 Sprzedam ogródek działkowy, ok. 400 m2, 
Bielszowice ,,Biała Róża”, tel. 601-750-099.

 Do wynajęcia od listopada lokale użytkowe 
45 m2, 25 m2, 27 m2 na Halembie. Tel. 792-612-
285 po 17.00.

 Do wynajęcia kawalerka Ruda 1. Tel. 798-
122-215.

 Mieszkanie  do wynajęcia Ruda Śląska, tel. 
512-352-132.

 Sprzedam kawalerkę 37 m2, Kochłowice, po 
remoncie. Tel. 506-066-860.

 Sprzedam M-2 o powierzchni 37 m2, ul. Po-
rdzika w Bykowinie. Cena do uzgodnienia. Tel. 
662-348-608.

 Wynajmę na działalność gospodarczą – cen-
trum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/84 m2. Tel. 608-
206-636.

 Wynajmę lokal  o pow. 40 m2 lub budynek 
wolnostojący o pow.  30 m2 w Rudzie Śl. (moni-
toring, parking). Tel. 668-584-683.

 Sprzedam M-3 w centrum Nowego Bytomia 
ul. Chorzowska nowe budownictwo, parter, 46 
m2, c.o. na węgiel. Tel. 693-385-621.

 Zamienię zadłużone mieszkanie nowe bu-
downictwo w Nowym Bytomiu na stare budow-
nictwo w Nowym Bytomiu. Tel. 798-560-910, 
32 248-71-14.

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, uszko-
dzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-669-
630.

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najle-
piej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 Skup samochodów na części. Tel. 603-534-
003, 32 275-05-47.

PRACA
 ELEKTRYKA zatrudnię. Tel. 608-041-834.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodziel-
nych pracowników ogólnobudowlanych (wy-
kończenia), instalatorów wod.-kan. i c.o., elek-
tryków z uprawnieniami. Prawo jazdy mile 
widziane. Nawiążemy również współpracę z ma-
łymi fi rmami budowlanymi. Kontakt tel. 696-
099-922, 604-908-300.

 Fryzjerkę zatrudnię. Tel. 792-240-467.

 Praca dla opiekunek w Niemczech. Tel. 32-
271-09-66, 781-98-98-73 

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel. 
518-103-998.

 Zatrudnię na umowę o pracę wykwalifi kowa-
nego montażystę drzwi i podłóg z min. 5-letnim 
stażem pracy oraz prawem jazdy kat. B. Praca na 
terenie całego Śląska. Wysokie wynagrodzenie. 
Tel. 724-659-535.

 Emeryt poszukuje pracy. Prawo jazdy kat. B. 
Tel. 665-756-240.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Ko-
lejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, 
ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.

 Akcje kompanii węglowej, holdingu 
węglowego. Tel. 507-851-852.

 Sprzedam glukometr fi rmy iXell audio (mó-
wiący). Tel. 509-819-302.
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nie-
ruchomości gruntowej znajdujących się w rejonie: ul. 
Lompy i Otylii, która zostanie oddana w dzierżawę pod 
istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Jacka, która zostanie 
oddana w najem w celu korzystania przez użytkownika 
z istniejącej stacji transformatorowej, ul. Feliksa Wyle-
żoła, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznacze-
niem pod istniejący ogródek przydomowy, ul. Piastow-
skiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem 
pod pomieszczenie gospodarcze, w Rudzie Śląskiej-Ru-
dzie, Halembie, Bielszowicach, Kochłowicach, Wirku, 
Nowym Bytomiu, które zostaną oddane w najem z prze-
znaczeniem pod istniejące transformatorowe, ul. Kingi, 
która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania 
przez dzierżawcę z istniejącego ogródka rekreacyjnego, 
ul. ks. Ludwika Tunkla, która zostanie oddana w dzier-
żawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekre-
acyjny, ul. Krańcowej 5, która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod grunt przyległy do prowadzo-
nej działalności, ul. Weteranów, która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne, ul. Solidarności, która zostanie oddana 
w dzierżawę na cele rekreacyjne, ul. Piotra Skargi, któ-
ra zostanie oddana w dzierżawę pod istniejący ogródek 
rekreacyjny, ul. Broniewskiego, która zostanie oddana 
w dzierżawę i najem pod istniejące ogródki rekreacyjne 
i garaże, ul. Wierzbowej, która zostanie oddana w dzier-
żawę i najem pod istniejące ogródki rekreacyjne i gara-
że, ul. Kokota, która zostanie oddana w dzierżawę pod 
istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Wierzbowej, która 
zostanie oddana w dzierżawę pod istniejący ogródek 
rekreacyjny, ul. Basenowej i Jasnej, która zostanie od-
dana w dzierżawę pod istniejące ogródki rekreacyjne, 
ul. Szczęść Boże, które zostaną oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod uprawy rolne, ul. Robotniczej, 
która zostanie oddana w najem na okres do 3 lat, na 
rzecz użytkownika, z przeznaczeniem pod działalność 
produkcyjno-składowo- magazynową.
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SPORT

OGŁOSZENIE

Tenis

Reprezentant Polski Jerzy Sekura wywal-
czył srebrny medal na Mistrzostwach Świata 
w Zapasach. Rudzianin walczy w stylu kla-

Zapasy

Srebrny medalista
Wędkarstwo

Ryby, wędki i puchary

Nagrodzeni wędkarze zapozowali do wspólnego zdjęcia. 

18� Wiadomości�Rudzkie�10.09.2014

Kolumnę�sportową�zredagował�Robert�Połzoń

Piłka nożna – III liga
13 września (sobota), godz. 17.00 

Polonia Bytom – Grunwald Ruda Śląska
Piłka nożna – IV liga

13 sierpnia (sobota), godz. 16.00 
Fortuna Gliwice – Slavia Ruda Śląska 

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
13 września (sobota), godz.16.00 

Wawel Wirek – TKKF Zuch Orzepowice
13 września (sobota),godz. 11.00 
Urania Ruda Śląska – LKS Nędza

Kolarstwo
14 września (niedziela) w Parku Strzelnica odbędą się  

18. Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w kolarstwie górskim. 
Początek zawodów zaplanowany został na godz. 9.00.

Zapasy
14 września (niedziela) 

Park Śląski w Chorzowie (Duża Łąka) – 16. Edycja Pikniku Olimpijskiego, 
na którym pojawi się blisko stu polskich medalistów olimpijskich.  

Na tak spektakularnej imprezie nie zabraknie 
przedstawicieli Slavii Ruda Śląska.

Sportowy�rozkład�jazdy

W sobotę (6.09.) odbyło się podsumowanie 
Zawodów Stowarzyszeń Ligi Wędkarskiej Mia-
sta Ruda Śląska.  Nagrodzono najlepszych węd-
karzy, którzy zmierzyli się ze sobą na zawodach 
organizowanych na akwenach – „Zdebel”, „Lin”, 
”Hutnik” i „Karp”. Pierwsze miejsce zajęła dru-
żyna „Zdebel”. – Ryba dopisała na każdych za-

wodach, a nam w  szczególności. Każdy ma swo-
ją receptę na wynik, ale jej nie zdradza. Ryba 
najlepiej bierze na wędkę – mówił Leszek Toma-
nek, najlepszy zawodnik drużyny „Zdebel”. 
Wędkarski turniej odbywa się już po raz trzeci. 
Na podsumowaniu wyróżniono najlepszych węd-
karzy z czterech ekip.

W sobotę (6.09.) rywalizację w te-
nisowym Pucharze Śląska Carbo-
Koks zakończyły Krasnale w katego-
riach do 8, 9 i 10 lat. Na katowickich 
kortach ziemnych w dzielnicy Murc-
ki dobrą formę potwierdziła zawod-
niczka TKS-u Slavia Ruda Śląska 
Zuzanna Czyż, zajmując w turnieju 
dzieci do lat 8. trzecie miejsce.  

Tenisowe triumfy
W SUPERMASTERS PZT wystar-

towała również Karolina Bartusek 
(rocznik 2003) potwierdzając w tym 
prestiżowym turnieju swoją doskona-
łą dyspozycję. Rudzianka zwyciężyła 
w całym turnieju pokonując po dro-
dze czołowe zawodniczki z kraju.

Serdeczne gratulacje dla dziew-
czyn!

sycznym w kategorii 76 kg. 
Mistrzostwa odbyły się 29 
sierpnia w Belgradzie.

 Walka o srebro nie była ła-
twa. Jerzy Sekura wygrał 
pierwszą walkę z reprezen-
tantem Francji, kolejne z re-
prezentantami Szwecji i Tur-
cji, a ostatnią stoczył z repre-
zentantem Bośni i Hercego-
winy – Markoviciem Draga-
nem.  Finałowa walka była 
wyrównana i trzymała kibi-
ców w napięciu do ostatniej 
chwili.

 Jerzy Sekura jest wielolet-
nim trenerem sekcji zapaśni-
ków Pogoni Ruda Śląska. 
Trenował Dawida Karasiń-
skiego, który w 2013 zdobył 
wicemistrzostwo Polski.

 Treningi do mistrzostw 
świata rozpoczął 4 miesiące 

wcześniej. Jak sam mówi, to ciężka praca, die-
ta oraz wyrzeczenia pozwoliły mu zdobyć ty-
tuł Wicemistrza Świata 2014 r.

Rudzianin zdobył srebrny medal. Foto: arch.
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Piłka nożna – III liga

Zieloni bez punktów Tabela III ligi
1.  Polonia Bytom 8 22 26-4
2.	 Skra	Częstochowa	 9	 16	 13-7
3.	 Górnik	II	Zabrze	 9	 16	 21-12
4.	 BKS	Stal	Bielsko-B.	 9	 16	 14-8
5.	 Odra	Opole	 8	 16	 14-12
6.	 Rekord	Bielsko-B.	 9	 16	 17-11
7.	 Grunwald	R.Śl.	 9	 16	 14-10
8.	 Szomb.	Bytom	 9	 15	 15-11
9.	 Polonia	Łaziska	G	 8	 14	 10-6
10.	Ruch	Zdziesz.	 8	 14	 9-9
11.	GKS	1962	Jast.	 9	 14	 12-12
12.	Swornica	Czarn.	 9	 13	 14-17
13.	LKS	Czaniec	 9	 12	 7-11
14.	Pniówek	Paw.	Śl.	 9		 11	 9-12
15.	Górnik	Wesoła			 9	 9	 15-21
16.	Piast	II	Gliwice	 9	 7	 11-17
17.	Ruch	II	Chorzów	 9	 7	 14-22
18.	Podbes.	II	BB	 9	 5	 9-13
19.	Małap	Ozimek	 9	 5	 5-19
20.	Skalnik	Gracze	 9	 3	 9-24	

Halembskie sparingi
W	niedzielę	(7.09.)	w	Halembie	od-

był	 się	 ostatni	 mecz	 kontrolny	 przed	
inauguracją	 Ekstraklasy	 Futsalu.	
Gwiazda	wystąpiła	w	tym	meczu	w	roli	
gospodarza.		Podopieczni	Tomasza	Kli-
masa	pokonali	AZS	Uniwersytet	Śląski	
Katowice	 6:1.	 Grano	 w	 nietypowym	
wymiarze	czasowym	–	3	połowy	po	25	
minut	 bez	 zatrzymywania	 czasu	 gry.	
Autorami	 bramek	 byli:	 Szymon	Łusz-
czek	2,	Paweł	Martyn,	Dorian	Grudzień	
oraz	Andrii	Kidanov	2.	Kilka	dni	wcze-
śniej	na	tej	samej	hali	wystąpili	piłkarze	
ręczni,	którzy	nieznacznie	ulegli	w	spa-
ringu	pierwszoligowcom	z	Piekar	Ślą-
skich.	 W	 drużynie	 pojawili	 się	 nowi	
zawodnicy	 przymierzani	 do	 gry	  
w	Grunwaldzie.	Wynik	 tego	 spotkania	
to:	SPR	Grunwald	31:37	Olimpia	Pie-
kary	Śląskie.

Wieści z A klasy 
W	3.	kolejce	pauzowała	drużyna	Po-

gonii	Nowy	Bytom.	Za	to	dość	ciekawe	
spotkanie	 rozegrał	 zespół	 Jastrzębia	
Bielszowice.	Rudzianie	zmierzyli	się	na	
własnym	boisku	z	drużyną	Kolejarza	24	
Katowice	i	do	przerwy	przegrywali	już	
0:3.	 Świetna	 gra	 w	 drugiej	 części	 gry	
sprawiła,	że	zawodnicy	Jastrzębia	odro-
bili	stratę	i	zremisowali	spotkanie	3:3.

Młodzi o puchar
W	piątek	(5.09.)	na	murawie	stadionu	

Wawelu	 Wirek	 zaciętą	 walkę	 stoczyli	
trampkarze	 rocznika	 2004.	 Zawodnicy	
grali	 	 w	 turnieju	 o	 Puchar	 Prezydent	
Miasta	 Ruda	 Śląska.	 Pierwsze	miejsce	
zajęła	drużyna	Uranii	Ruda	Śląska.

Trzy medale
Wychowanka	 klubu	 lekkoatletycz-

nego	TL	Pogoń	Ruda	Śląska	Angelika	
Stępień	 zdobyła	 3	 złote	 medale	 na	
Młodzieżowych	Mistrzostwach	Polski	
w	 Inowrocławiu,	 które	 odbyły	 się	
w	dniach	30-31.08.	Angelika	wygrała	
na	100	m	oraz	w	sztafetach:	4	x	100	m	
i	4	x	400	m.

Piłka nożna – IV liga

Mimo	 iż	 zawodnicy	 Grunwaldu	
grali	od	8.	minuty	w	przewadze	jedne-
go	zawodnika,	nie	udało	im	się	poko-
nać	 Górnika	 II	 Zabrze.	 W	 sobotę	
(6.09.)	 osłabieni	 zabrzanie	 zdołali	
w	drugiej	połowie	zdobyć	trzy	bram-
ki.
Od	początku	bardzo	trudno	grało	się	

rudzianom	w	tym	meczu.	W	8.minucie	
Kasprzik,	 bramkarz	Górnika	wyszedł	
za	pole	karne	i	dotknął	piłkę	ręką,	za	
co	sędzia	wyrzucił	go	z	boiska.		Grun-
wald	w	tym	momencie	chciał	zaatako-
wać,	 ale	 tym	 samym	 narażał	 się	 na	
groźne	akcje	zabrzan.
	W	drugiej	połowie	zawodnicy	Gór-

nika	 II	 Zabrze	 zaczęli	 grać	 jeszcze	
skuteczniej.	Kolejne	akcje	przyniosły	
gościom	aż	trzy	gole.

– Na drugą połowę wyszedł zupełnie 
inny zespół. Straciliśmy wszystkie bram-
ki po stałych fragmentach gry. Z prze-
biegu gry Górnik wygrał zasłużenie. 
Trzeba zespołowi z Zabrza pogratulo-
wać, bo byli lepsi, zwłaszcza w drugiej 
połowie, gdzie kontrolowali grę –	mówił	
po	meczu	trener	rudzian	Jacek	Bratek.

Grunwald Ruda Śląska 0:3 (0:0) 
Górnik II Zabrze

Grunwald: Soldak – Łęcki, Szpo-
ton (kpt) (28. Bryk, 67. Kot), Wolek, 
Szczypior – M. Włodarczyk (65. M. 
Jagodziński), Maciongowski, M. 
Kiepura, Ciołek – Brzozowski, Za-
lewski (35. Stanisławski), Rezerwa: 
Radkiewicz – Dreszer, M. Kowal-
ski.

Trener: Jacek Bratek

Rudzianie w tym meczu nie stracili ani jednego gola. 

Po	 ostatnim	 katastrofalnym	 meczu	
z	Rakowem	II	Częstochowa,	podopiecz-
ni	trenera	Piotrowicza	chcieli	w	sobotę	
(6.09.)	pokonać	na	własnym	boisku	dru-
żynę	 Gwarka	 Tarnowskie	 Góry.	 Po	
szybkim	meczu	rudzianie	odnieśli	zwy-
cięstwo	2:0.

– Chcieliśmy zrobić wszystko, by to 
spotkanie wygrać, bez względu na styl 
w jakim się to odbędzie. Chwała chło-
pakom za walkę, zaangażowanie i kon-
sekwencję, bo to pierwszy mecz, w któ-

Za wszelką cenę

W skrócie

rym nie tracimy gola. Graliśmy dobrą 
piłkę i stwarzaliśmy więcej sytuacji –	
komentował	po	meczu	trener	Slavii	Ma-
rek	Piotrowicz.
Pierwsza	bramka	padła	dopiero	w	67.	

minucie,	 gdy	 dobre	 dośrodkowanie	 wy-
korzystał	Moritz.	 Od	 tego	 czasu	 rudzia-
nom	grało	się	lżej	i	jeszcze	częściej	atako-
wali.	Decydujące	trafienie	odnotowano	w	
82.	minucie,	a	jego	autorem	był	Pożoga.

 Slavia Ruda Śląska 2:0 (0:0)  
Gwarek Tarnowskie Góry

Grunwald nie zdołał wykorzystać gry w przewadze.

Piłka nożna – liga okręgowa

Urania	i	Wawel	zdobyły	w	tej	kolej-
ce	komplet	punktów.	Kochłowiczanie	
w	niedzielę	(7.09.)	zmierzyli	się	z	ze-
społem	 Tempa	 Paniówki	 natomiast	
Wawel	 dzień	wcześniej	 zagrał	 z	 dru-
żyną	KS	Rachowice.
Zawodnicy	Uranii	do	przerwy	pro-

wadzili	już	dwoma	golami	które	zdo-
byli	Kornas	i	Piecha.	W	drugiej	poło-
wie	gra	się	wyrównała	i	obu	drużynom	
udało	 się	 strzelić	 jeszcze	 po	 dwie	
bramki.	 Autorami	 kolejnych	 bramek	
kochłowiczan	byli	Mzyk	i	Kamieński.
Bardziej	zacięty	mecz	rozegrali	za-

wodnicy	Wawelu	Wirek.	Szybka	i	si-
łowa	gra	nie	przyniosła	jednak	żadne-
go	rezultatu	w	pierwszej	połowie.	Je-
dyny	gol	w	tym	meczu	padł	na	począt-
ku	drugich	czterdziestu	pięciu	minut.	
Po	ładnej	akcji	piłkę	do	siatki	skiero-
wał	Lux.

(6.09.) KS Rachowice 0:1(0:0) 
GKS Wawel Wirek Ruda Śląska

(7.09.) Tempo Paniówki 2:4 (0:2) 
Urania Ruda Śląska

Komplet  
w okręgówce

Rugby

Sto	punktów	–	tyle	dokładnie	dzieli-
ło	 zespół	AZS-u	UZ	Zielona	Góra	od	
chociażby	 remisu	 z	 rudzką	 drużyną	

Inauguracja na sto

rugbistów.	 	 Gryfy	 w	 inauguracyjnym	
meczu	II	ligi	rugby	odnieśli	imponują-
ce	 zwycięstwo	 –	 107:7.	 Na	 Burloch	

Arenie	 to	 spotkanie	 zobaczyło	 ponad	
500	widzów.
W	obydwu	połowach	mecz	wyglą-

dał	 bardzo	 podobnie,	 bezdyskusyjna	
przewaga	rudzian	w	każdym	elemen-
cie	gry	pozwalała	na	zdobywanie	ko-
lejnych	przyłożeń.	Lekkie	rozprężenie	
szyków	 nastąpiło	 od	 50.	minuty	me-
czu,	 gdy	gospodarze	pozwolili	 rywa-
lom	 rozwinąć	 skrzydła.	 Po	 kilku	 fa-
zach	gry	przy	przegrupowaniach	zie-
lonogórzanie	zdobyli	honorowe	przy-
łożenie.

 KS IGLOO Rugby Ruda Śląska  
107:7 (48:0) AZS UZ Zielona Góra
Dla	KS	IGLOO	Rugby	Ruda	Śląska	

punktowali:	Dawid	Mańkowski	(5	pkt.	
–	1	x	przyłożenie	za	5	pkt.),	Krzysztof	
Płusa	 (37	 pkt.	 –	 3x	 przyłożenie	 za	 5	
pkt.,	 11	 x	 podwyższenie	 za	 2	 pkt.),	
Piotr	Tokarski	(5	pkt.	–	1	x	przyłoże-
nie	za	5	pkt.),	Paweł	Siwula	(5	pkt.	–	1	
x	 przyłożenie	 za	 5	 pkt.),	 Dominik	
Bryński	(20	pkt.	–	4	x	przyłożenie	za	5	
pkt.),	Michał	Jurczyński	(5	pkt.	–	1	x	
przyłożenie	 za	5	pkt.),	Krzysztof	To-
karski	 (15	 pkt.	 –	 3	 przyłożenie	 za	 5	
pkt.),Łukasz	Ruda	(5	pkt.	–	1x	przyło-
żenie	 za	 5	 pkt.),	 Marcin	 Greinert	 (5	
pkt.	–	1	x	przyłożenie	za	5	pkt.),	Mar-
cin	Mucha	(5	pkt.	–	1x	przyłożenie).

Cały mecz przebiegał pod dyktando rudzian. Foto: Justyna Występ
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