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20 maja na łamach naszej
gazety będzie można złożyć
życzenia z okazji Dnia Matki.
Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy dwa rodzaje ogłoszeń
w rewelacyjnie niskich cenach:
10 zł do 25 słów bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów – 10 zł)

oraz
15 zł do 25 słów ze zdjęciem
(za każde kolejne 25 słów – 10 zł)
Na życzenia czekamy do piątku 15 maja
do godz. 15.00 w redakcji – N. Bytom,
ul. Niedurnego 36.

WYDAWCA

ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
29 kwietnia (środa) 2015 r. numer 17/1169
BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

KREDYTY
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GOTÓWKOWE ORAZ
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• ﬁrmowe do 30 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy
Najtańsze kredyty gotówkowe!
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• kredyty hipoteczne, samochodowe
i ﬁrmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń wiekowych
• uproszczone procedury

Czas na
majówkową labę!
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SPOTKANIA Z PREZYDENT

Gdyby tak było czyściej…
realizowane w tym roku. W odwiedzanych dzielnicach oczywiście najwięcej uwagi poświęcono kolejnym etapom rozbudowy Burloch Areny.
– W tym roku trwa budowa zadaszenia
lodowiska i budynku szatniowego
z trybunami, co będzie kosztować
5 mln 840 tys. zł – zapowiedział Michał Pierończyk.
Już po zadaniu kilku pierwszych
pytań szybko okazało się, co jest najbardziej palącą kwestią w Goduli
i Orzegowie. – Przy ulicy Starej jest
pełno śmieci. Leżą tam meble i butelki.
Czy można jakoś temu zaradzić?
– pytała jedna z uczestniczek spotkania.
Głos w tej sprawie zabrała prezydent Grażyna Dziedzic. – Wszystkie
miasta są zaśmiecane przez mieszkańców. Miasto sprząta śmieci, ale na
drugi dzień w tym samym miejscu pojawiają się one na nowo – podkreślała
Dziedzic. – Mamy tu w okolicy piękne
kamieniołomy, często się tam przecha-

dzam i widzę, że zaraz przy garażach
w tamtym miejscu jest pełno śmieci.
Musimy zacząć zmiany w naszym mieście od siebie. Miasto wydaje na
sprzątanie jedną z największych sum
– zaznaczyła prezydent.
Jednak dyskusji nie było końca.
– Moje pytanie dotyczy samochodów
ciężarowych jeżdżących po naszej
dzielnicy. Z tych aut na jezdnię wylewa
się olej. Czy nie można by za takie zachowanie wypisywać mandatów?
– pytał jeden z mieszkańców Goduli.
– Zarówno policja jak i Straż Miejska może za takie wykroczenie posłać
wniosek do sądu. Może też ukarać
winnego mandatem. Jeżeli będziemy
mogli użyć odpowiednich środków
technicznych, to na pewno będziemy
reagować – obiecał obecny na spotkaniu Krzysztof Piechaczek, zastępca
komendanta Komisariatu I KMP Ruda
Śląska.
Robert Połzoń

Kronika

Kolejna akcja, kolejny
niewybuch

Foto: DK

Skrajna nieodpowiedzialność – tak można w skrócie podsumować zachowanie nastolatków, którzy przynieśli
znaleziony pocisk na osiedle mieszkaniowe przy ul. Matejki w Rudzie. Chodzi o niewybuch pochodzący najprawdopodobniej z czasów wojny. Pocisk został zabrany na poligon w Gliwicach.

Akcja rozegrała się przy ul. Matejki.
Do wydarzeń doszło w miniony
wtorek (21.04.) przy ul. Matejki 12
w Rudzie. O poranku policja otrzymała zgłoszenie, że w pobliżu budynku

leży przedmiot przypominający stary
pocisk armatni. Natychmiast służby
porządkowe zabezpieczyły teren.
– W sumie ewakuowano 43 osoby

(w tym jedną niepełnosprawną kobietę) z trzech budynków. Część z nich
przeniosła się do namiotu, który ustawiliśmy w pobliżu miejsca zdarzenia,
a część schronienie znalazła m.in.
u sąsiadów i znajomych – wyjaśnia Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy KMP
Ruda Śląska.
Około godz. 12 znaleziskiem zajęli
się żołnierze z gliwickiej jednostki
specjalnej. Saperzy zabrali pocisk na
poligon wojskowy w Gliwicach. Tam
niewybuch został zdetonowany. Okazało się, że pocisk przyniosło dwóch
nastolatków. Chłopcy znaleźli go na
znajdujących się nieopodal ul. Matejki
nieużytkach. Przypomnijmy, że to kolejna tego typu akcja. Przed ponad
trzema tygodniami w okolicach przejazdu kolejowego przy ul. 1 Maja także został znaleziony pocisk artyleryjski
z czasów II wojny światowej, który
również został zdetonowany przez
wojskowych.
Joanna Oreł

Mieszkańcy żywo interesują się czystością ich dzielnic.

UWAGA!!!
ZMIANA HARMONOGRAMU
SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI
Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic zaprasza
mieszkańców na spotkania, które odbędą się:
29 kwietnia, środa, godz. 17.00 – Bielszowice,
Dom Kultury, ul. Kokota 170
13 maja, środa, godz. 17.00 – Ruda,
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28
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Na początku spotkania rzecznik prasowy Urzędu Miasta Adam Nowak
poinformował, że większość ze zgłoszonych dotychczas tematów, jeżeli
chodzi o Godulę i Orzegów, została załatwiona. – W ubiegłym roku w tych
dzielnicach zgłoszono 26 spraw. Na
większość z nich otrzymali Państwo odpowiedzi – podkreślał Adam Nowak.
– Najwięcej problemów w zeszłym roku
dotyczyło kwestii sklepu przy ulicy
Królowej Jadwigi 18. Od tamtego czasu straż miejska przeprowadziła tam 32
kontrole. Chciano też, by wybudować
ścieżki w parku przy ulicy Orzegowskiej. Prace w tym parku nie są jeszcze
przewidziane na rok 2015, bo nie ma
na ten cel na razie funduszy. Wraz ze
stopniowymi rewitalizacjami rudzkich
parków będziemy starać się poprawić
stan i tego – zapewniał Nowak.
Zanim rozpoczęła się seria pytań,
wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał
Pierończyk przybliżył mieszkańcom
najważniejsze inwestycje, które będą

Foto: RP

W poniedziałek (27.04.) rudzianie po raz kolejny mogli zapytać prezydent miasta o problemy, które ich zdaniem trzeba rozwiązać w naszym mieście. Tym razem swoje sprawy mogli
omówić mieszkańcy Orzegowa i Goduli. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 36,
a większość z zadawanych pytań dotyczyła kwestii wywozu śmieci oraz zanieczyszczeń.

Górnictwo

Czy cud jest możliwy?
– Musimy liczyć się z tym, że przez kilka kolejnych dni sytuacja nie ulegnie radykalnej zmianie. Prowadzący akcję, jej
uczestnicy będą wykonywali to, co do
nich należy. Najlepiej, najszybciej, jak
jest to możliwe. Będzie postęp, będą kolejne kroki prowadzące w kierunku kontaktu z poszukiwanymi, dotarcia do nich.
Działania trudne, mało spektakularne.
Ale choć mało spektakularne, to absolutnie niezbędne dla osiągnięcia celu końcowego – tymi słowami w ubiegłym tygodniu komentował akcję ratowniczą
w kopalni Wujek-Ruch Śląsk, Wojciech
Jaros, rzecznik prasowy Katowickiego
Holdingu Węglowego. Metr za metrem,
dzień za dniem, zarówno pod ziemią, jak
i na jej powierzchni ratownicy robią
wszystko, by dotrzeć do dwóch zaginionych górników.
Akcja ratownicza trwa już ponad dziesięć dni. Przypomnijmy – podczas bodaj
największego wstrząsu w regionie
w nocy 17 na 18 kwietnia na poziomie
1050 kopalni Wujek-Ruch Śląsk zaginęło dwóch górników. Ratownicy najpierw
próbowali dostać się do nich pod ziemią.
Wyrobisko jest jednak na tyle zaciśnięte,
że w połowie ubiegłego tygodnia zamontowano kombajn, który oczyszcza wyrobisko. Od tego czasu trwają także próby
dostania się do górników z powierzchni.
W tym celu zamontowano specjalną

wiertnicę w miejscu, w którym według
ostatniego kontaktu znajdowali się górnicy. Najpierw trzeba wwiercić się do poziomu ok. 250 metrów i osadzić rurę o średnicy 311 mm. Tutaj może pojawić się woda.
Następnie akcja wejdzie w najtrudniejszy moment, bo trzeba będzie przewiercić się przez skały. – Na podstawie map w okolicy skrzyżowania
chodnika podścianowego i przecinki ściany (czyli
wyjścia z niej) wyznaczono prostokąt o rozmiarze
5x8 metrów. Tam będzie kończył się otwór.
I w tamtym rejonie – na podstawie ustaleń dotyczących ostatnich chwil przed wstrząsem – z dużym
prawdopodobieństwem mogą znajdować się
poszukiwani – podkreśla Wojciech Jaros. W momencie, gdy wiertnica wydrąży odpowiedni odcinek, wprowadzona zostanie do niego kamera, dzięki której ratownicy i specjaliści będą wiedzieli, jak
wygląda sytuacja pod ziemią (stan na 28.04.).
Choć cała akcja przewiercania się w głąb ziemi może się wydawać z pozoru niemożliwa, to
przypomnijmy, że 5 sierpnia 2010 roku w Chile
w wyniku tąpnięcia 33 górników zostało uwięzionych na 625 metrze kopalni Copiapó. Dopiero
ósma próba przewiercania się przez ziemię była
udana. 22 sierpnia (a więc po 17 dniach od katastrofy) nawiązano kontakt z zaginionymi górnikami. Od tego czasu przekazywano im wodę, jedzenie i tlen. Cała akcja trwała aż 70 dni! Górnicy
zostali przetransportowani na powierzchnię
w specjalnych kapsułach dopiero 13 października czasu lokalnego. Wszyscy przeżyli.

Joanna Oreł

3

www.wiadomoscirudzkie.pl

POLITYKA | 29.04.2015

SESJA RADY MIASTA

Kłótnie, spory, kompromisy, czyli czas na sesję Rady Miasta
Kolejna sesja Rady Miasta upłynęła pod znakiem przeznaczenia pieniędzy na dokończenie modernizacji kąpieliska przy ul. Ratowników. Również inny temat,
dotyczący rekreacji, bo wynajmu terenów pod budowę m.in. kortów tenisowych, wzbudził niemałe emocje na sali sesyjnej.
Zanim radni rozpoczęli dyskusję
nad projektami uchwał, bodaj najwięcej czasu zajęła debata na temat
sprawozdania z działalności prezydent miasta. Chodziło m.in. o przystąpienie do rządowego „Programu
dla Śląska”. – W tej chwili nie jesteśmy zadowoleni z tego programu.
Przede wszystkim dotyczy to kwot,
jakie przeznaczono dla Śląska, a ponadto na chwilę obecną przesunął
się termin realizacji programu – komentowała Grażyna Dziedzic.
Następnie radni rozpoczęli procedowanie uchwał. Wystąpieniom nie
było końca w punkcie obrad dotyczącym zmian w planie dochodów
i wydatków w tegorocznym budżecie miasta. Zwłaszcza, jeżeli chodzi
o przeznaczenie większej puli pieniędzy (3,8 mln zł) na remont kąpieliska przy ul. Ratowników. Miasto
miało bowiem otrzymać w sumie
11,5 mln zł unijnej dotacji (do podziału na modernizację basenu i rozbudowę monitoringu). Do budżetu
„wpadło” jednak dopiero ok. 6 mln
700 tys. zł z obiecanych 11 mln zł.
– To jest jedyny basen odkryty w naszym mieście i powinien być naszą

wizytówką – apelowała prezydent
Dziedzic. – Przekroczenie ﬁnansowania inwestycji o prawie 35 proc.
jest
przekroczeniem
znacznym
– zwracała z kolei uwagę radna Katarzyna Korek.
Gorąca dyskusja rozpoczęła się
również w punkcie dotyczącym
budżetu obywatelskiego na 2016
rok. Chodziło o szczegóły podziału
i przeznaczenia 2 mln 650 tys. zł.
Ostatecznie radni przesunęli dyskusję na inny termin i na wniosek wiceprezydent Anny Krzysteczko projekt
uchwały zdjęto z obrad. Ciekawą informacją dla mieszkańców jest również ta, że w Szpitalu Miejskim powstanie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Radni wyrazili
zgodę na wniesienie nowych udziałów o wartości 1,5 mln zł. Natomiast
na całą inwestycję potrzebnych jest
4,5 mln zł.
Mniej zgodności – zwłaszcza
w dyskusji – było w temacie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na okres 30
lat z przeznaczeniem pod kompleks
sportowy przy ulicy Czarnoleśnej.

Wśród radnych pojawiło się wiele
wątpliwości. – Od pół roku rozmawiamy z bankami na temat środków.
Mamy potwierdzenia czterech banków. Również z funduszy europejskich otrzymaliśmy informację, że są
pieniądze na funkcjonalność takich
obiektów, na nowoczesność i odnawialne źródła energii – mówił podczas sesji inwestor Jan Idkowiak.
– Na całym obiekcie planujemy budowę hali z trzema kortami tenisowymi, a także klatki do squasha, siłowni profesjonalnej, restauracji,
sali do ﬁtness, czy sali ping-pongowej oraz parkingu z ok. 100 miejscami parkingowymi – wyjaśniał, po
czym radni przegłosowali uchwałę.
Dodajmy, że jeżeli chodzi o ostatnie prace władz miasta, to niedawno
zarządzeniem prezydent miasta został zatwierdzony skład Rady Seniorów. W jej szeregach zasiada 20
członków ze Stanisławem Witałą,
prezesem rudzkiego oddziału PTTK
na czele. Ponadto członkami Rady
Seniorów zostali: Weronika Copik
z koła terenowego (Wirek, Bielszowice, Czarny Las) Związku Górnośląskiego; Krystyna Pospieszczyk

z Klubu Seniora w Bykowinie; Krystyna Niestrój i Stefan Czerny (Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku);
Hubert Żorawik (Związek Harcerstwa Polskiego, huﬁec Ruda Śląska);
Walerian Sochor i Jan Koehler (PZERiI zarząd oddziału rejonowego);
Maria Witek z rudzkiego oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego;
Henryka Skowrońska-Wawok (Sto-

warzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”) oraz Bazyli
Tyszkiewicz (Nasze Miasto Ruda
Śląska). Z ramienia mieszkańców
wybrani zostali: Helena Błąkała,
Helmut Hilgner, Jan Krawczyk, Józef Osmenda, Alfred Gilner, Franciszek Bukal, Jerzy Kalus, Marian Duda i Weronika Chruszczyk.
Joanna Oreł
REKLAMA

DAMAR

Zespół Poradni Lekarskich

Wykonujemy
USG serca
(UKG)
Rejestracja telefoniczna

32 248-03-59

ul. Przedszkolna 6, Ruda Śląska-Godula
OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE
Z okazji kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji
3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów
oraz święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski,
serdecznie zapraszam na uroczystą mszę św.
w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Miasta Ruda Śląska.
Nabożeństwo odbędzie się 3 maja 2015 br.
w Paraﬁi Trójcy Przenajświętszej w Rudzie ŚląskiejKochłowicach o godzinie 10.30. Po mszy św. odbędzie
się przemarsz pocztów sztandarowych
pod pomnik Powstańców Śląskich.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

W poniedziałek 4 maja Dzień Hutnika świętować
będą pracownicy grupy kapitałowej HUTA POKÓJ.
W tym roku wyjątkowo uroczyście, ponieważ jest
to jubileusz 175. lat działalności HUTY POKÓJ.
Uroczystość zgodnie z tradycją rozpocznie się od
przemarszu Hutników, który wyruszy o godz. 10.40 sprzed Bramy
I HUTY POKÓJ. Zapraszamy wszystkich sympatyków do przyłączenia
się oraz uczestnictwa we mszy świętej w intencji Wielkiej Rodziny
Hutniczej, w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu o godz. 11.00.
Za tydzień w WR relacja z uroczystości.

Z okazji Dnia Hutnika i Strażaka
składamy najserdeczniejsze życzenia
wszystkim pracownikom
Huty „Pokój”
i Państwowej Straży Pożarnej
w Rudzie Śląskiej.
Życzymy Państwu
bezpiecznej i spokojnej pracy,
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Niech każdego dnia chroni Was
święty Florian – Wasz Patron,
byście bez przeszkód wracali do swoich domów i rodzin.
Kazimierz Myszur
Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska
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Całą sprawą zainteresowała się jedna z mieszkanek ul. Kazimierza, która
jako głos wszystkich lokatorów postanowiła przerwać milczenie. – Naprzeciwko naszego bloku znajduje się teren, na którym miała być jakaś inwestycja. Do tej pory nie wiadomo, czy
w ogóle dojdzie do skutku. Zamiast
tego zalegają tam wielkie wory z gruzem, które szpecą krajobraz. Miejsce
to jest w opłakanym stanie – zauważa
rudzianka. – Wiemy, że teren należy do
prywatnego właściciela, ale czy można
coś z tym zrobić ? – zastanawia się.
Istotnie, działka przy ul. Kazimierza nie należy do miasta, lecz do prywatnego właściciela, który zresztą
przedstawił w magistracie konkretne
plany. – Działka przy ul. Kazimierza,
o której mowa, stanowi własność prywatną. Spółka uzyskała w Urzędzie
Miasta pozwolenie na budowę budyn-

ku mieszkalnego wielorodzinnego
i w lipcu 2013 roku zgłosiła w nadzorze budowlanym przystąpienie do robót budowlanych – wyjaśnia Adam
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta. – Pozwolenie na budowę zachowuje zatem ważność i roboty mogą
być kontynuowane. Zależy to jednak
wyłącznie od właściciela terenu – zaznacza.
Również Straż Miejska ma związane ręce, jeżeli chodzi o zobowiązanie właściciela
Bardzo często na terenach prywatnych
terenu do uporządkowapanuje istna samowolka. Porzucony
nia go. Strażnicy mogą
czy zalegający gruz traktowany jest
bowiem działać jedynie
jako materiał budowlany, dlatego
w przypadku zagrożenia
właściciel może go pozostawić na terenie
bezpieczeństwa mieszinwestycyjnym. Pozwolenie na budowę
kańców. Do samego właprzy ul. Kazimierza 18 ważne jest do lipca.
ściciela – niestety – nie
W najbliższym czasie okaże się więc, czy
sposób dotrzeć.
inwestor w ogóle rozpocznie prace.
Magdalena Szewczyk

Wiosenne malowanie.
Nie obrazów, lecz dróg

Foto: MS

Choć inwestycja w tym miejscu miała rozpocząć się już trzy lata temu,
to dziś nie przypomina nawet terenu gotowego pod budowę. Przy ul.
Kazimierza 18 zamiast planowanych fundamentów i murów „zagościły”
śmieci, chaszcze i gruz. Teren jest w rękach prywatnych. Jednak czy może
to być usprawiedliwienie inwestycyjnej samowolki?

Taki widok z okien mają mieszkańcy ul. Kazimierza.

| HALEMBA, KOCHŁOWICE

– Ulicą 1 Maja przejeżdżam niemalże
codziennie. Przy kościele na Halembie 1
teoretycznie jest przejście dla pieszych,
jednak w praktyce w ogóle nie widać pasów. Po zimie całkowicie się zmyły – tłumaczył nam w rozmowie telefonicznej
jeden z mieszkańców.
Z podobnym problemem zadzwoniła
także pani Maria z Kochłowic.
– Skręcając z ulicy Żymły na Oświęcimską ciężko jest domyślić się, gdzie kończą
się i zaczynają poszczególne pasy, ponieważ poziomych linii w ogóle nie ma. Ten

fragment ronda jest bardzo niebezpieczny – tłumaczy rudzianka.
Postanowiliśmy sprawdzić, czy rudzki magistrat zawarł już w planach wiosennych prac malowanie znaków poziomych. – Wiosenne malowanie oznakowania poziomego już się rozpoczęło.
Stopniowo zostaną odnowione wszystkie
znaki – informuje Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. – Zgodnie
z umową zawartą z wykonawcą i przyjętym harmonogramem odtwarzania istniejącego oznakowania poziomego dróg

publicznych na terenie miasta, oznakowanie poziome w rejonie Kochłowic zostanie odnowione w terminie do dnia 30
czerwca. Natomiast na stan wspomnianego przejścia dla pieszych wpłynął również przeprowadzony tam remont cząstkowy, polegający na sfrezowaniu zdeformowanej nawierzchni jezdni w tym rejonie. Nowe oznakowanie poziome w ciągu
drogi wojewódzkiej DW 925 zostanie
wykonane do 31 maja – zapowiada
rzecznik.
Magdalena Szewczyk

Foto: MS

Najpierw remonty dróg, teraz malowanie pasów – po zimie drogowcy mają ręce pełne roboty. Do tego mieszkańcy
Rudy Śląskiej są zaniepokojeni stanem poziomego oznakowania, które w niektórych miejscach całkowicie zniknęło.

Pasy przy kościele Matki Bożej Różańcowej są już odmalowane.
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
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BYKOWINA

Analizy, ekspertyzy,
wyliczenia i dalej nic

Pytanie o liczbę miejsc na cmentanośląskiej. – Na cmentarzu przy ul. 11
rzach wróciło podczas spotkań mieszListopada zaczyna brakować miejsc.
kańców z władzami miasta. Urzędnicy
Bykowinie potrzebny jest drugi
twierdzą, że jest ona wystarczająca –
cmentarz – takie hasła padały
zwłaszcza na cmentarzach komunalpodczas spotkania z prezydent
nych, które powstały w ostatnich latach
Dziedzic przy ul. Plebiscytowej.
– przy ul. Krańcowej w dzielnicy KoMieszkańcy tej dzielnicy zaprochłowice oraz przy ul. Porębskiej
ponowali, by tak jak przed laty
zgłaszano – to właśnie przy ul. Górw Rudzie. Natomiast w całej Rudzie
nośląskiej wybudować cmentarz.
Śląskiej jest 14 cmentarzy parafialnych
– Niestety teren przy ul. Górnośląskiej
i 6 nekropolii komunalnych. Jednak
podczas spotkania prezydent miasta z mieszNiestety tereny przy ul.
kańcami Bykowiny ruGórnośląskiej nie nadają się pod
dzianie
próbowali
budowę cmentarza. Jak tłumaczy
zwrócić uwagę na coraz
większy problem braku
Adam Nowak, rzecznik prasowy
miejsc na cmentarzach
rudzkiego magistratu, z uwagi na
w ich dzielnicy. Przybardzo wysokie koszty wykonania, a
pomnijmy bowiem, że
następnie utrzymania obiektu oraz
już kilkanaście lat temu
zmianę stosunków wodnych bardziej
część
mieszkańców
zasadnym wydaje się nie budowanie
złożyła wniosek o wybudowanie cmentarza
kolejnych nekropolii, a inwestowanie
przy kościele pw. św.
w istniejące cmentarze komunalne.
Barbary przy ul. Gór-

Foto: MS

Ruda Śląska jest specyficznym miastem, powstałym ponad pięćdziesiąt lat temu
z połączenia kilkunastu dzielnic, z których prawie każda posiadała cmentarz parafialny lub komunalny. Czy jednak dziś ich liczba jest wystarczająca? Nie zgadza się z tym
część mieszkańców Bykowiny. Tym samym wraca sprawa budowy kolejnego cmentarza w tej dzielnicy.

Bykowina ma cmentarz przy ul. 11 Listopada.

w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła
nie nadawał się do grzebania zwłok
z uwagi na zbyt wysoki poziom wód
gruntowych – tłumaczy jednak Adam
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.
Przypomnijmy, że w 2013 r. na zlecenie gminy została opracowana koncepcja budowy cmentarza komunalnego.
Na przełomie 2014 i 2015 r. powołano
nawet komisję do przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego dla
tego przedsięwzięcia. W marcu tego ro-

ku komisja zakończyła postępowanie,
ale zleciła przeprowadzenie dodatkowej
analizy terenu przy ul. Górnośląskiej.
Wyniki znowu były podobne.
To jednak nie oznacza, że głos
mieszkańców nie został wysłuchany.
– W zaistniałej sytuacji w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego wskazano nową lokalizację przy
ul. Szpaków i Gwareckiej – wyjaśnia
Nowak.
Jednak i tu natrafiono na problemy
– podobne do tych przy ul. Górnośląskiej. – W części tego terenu pod cmentarz znajduje się oczko wodne i odnoto-

wano wysoki poziom wód gruntowych.
Z uwagi na bardzo wysokie koszty wykonania, a następnie utrzymania obiektu oraz zmianę stosunków wodnych,
bardziej zasadnym wydaje się zainwestowanie w istniejące cmentarze komunalne – uważa rzecznik UM.
Tym bardziej, że przeanalizowano
kwestię zapotrzebowania na nowe
miejsca cmentarne. – Analiza pokazała
też, że mamy w mieście wystarczającą
liczbę miejsc pochówku – tłumaczyła
podczas spotkania w Bykowinie prezydent Grażyna Dziedzic.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA
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Salon Wróżb FELICITAS
ul. Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
Baran – W końcu
czekają Cie spokojne
i szczęśliwe dni.
Chcesz coś załatwić – działaj i nie
szukaj wymówek, nie odkładaj
ważnych spraw na później. Możesz teraz wiele osiągnąć. To
Twój czas!
Byk – Będziesz miał
więcej pracy niż
zwykle, przez co możesz czuć się wyczerpany i zniechęcony życiem towarzyskim.
Nie odmawiaj sobie spotkań ze
znajomymi, gdyż to właśnie one
dodadzą Ci więcej sił.
Bliźnięta – Będzie
wiele się działo, coś
jeszcze trzeba będzie
załatwić, coś dopilnować. Planuj
ten tydzień z notesem w ręku, bo
możesz o czymś ważnym zapomnieć. Pozwól sobie wieczorami
na większy odpoczynek.

Rak – Nie stresuj się
ważnymi zadaniami.
Jeśli się do nich przygotowałeś wszystko pójdzie gładko i bez krzyku. Uwierz w siebie,
jesteś wyjątkową osobą i nie daj
sobie wmówić, że jest inaczej.
Lew – Tydzień minie
spokojnie, ale może
Cię coś drażnić czy
denerwować. Nie warto psuć sobie
humoru czarnymi myślami. To dobry czas, wszystko zacznie się
układać. Więcej wiary!
Panna – Będą Cię dręczyć dylematy i możesz miewać trudności
z dokonaniem wyboru. Pamiętaj, że
nie jest ważne co zdecydujesz – będzie dobrze, bo to będzie Twoja decyzja. O nic się nie martw!
Waga – To będzie
czas przemyśleń i podejmowania decyzji.
Jednak z niczym się nie spiesz i nie
podpisuj niczego pochopnie. Niektóre Wagi mogą spodziewać się
wieści o powiększeniu rodziny.
Skorpion – Nie trać
dnia na samą pracę
i znajomych. Zrób coś

tylko dla siebie i dla własnego
rozwoju. Poczytaj, pomedytuj,
poćwicz. Czas spędzony z samym
sobą przyniesie nowe pomysły.
Strzelec – Będziesz
analizował co Ci się
bardziej opłaca. Twoje decyzje czy poglądy mogą się
znacząco zmienić. Jednak nie podejmuj żadnych decyzji pochopnie i nie mów teraz o tym głośno.
Koziorożec – Możesz być teraz bardziej niż zwykle potrzebny rodzinie lub znajomym.
Nie unoś się ambicją, nie czekaj
aż poproszą, sam zaoferuj im
swoją pomoc. Gwiazdy sprzyjają
w miłości.
Wodnik – Zaczniesz
myśleć o dodatkowych kursach, szkoleniach, a być może zaczniesz
planować pójście na studia. Pamiętaj, że na nic nigdy nie jest za
późno. Do odważnych świat należy.
Ryby – Możesz
być teraz zatroskana i pełna różnych
myśli. O nic się nie martw, spójrz
za okno i uśmiechnij się do siebie.
Będzie dobrze, gwiazdy w tym
tygodniu będą Ci sprzyjać na każdym kroku.

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

Adam Galwas
syn Barbary i Aleksandra
ur. 18.04. (3700 g i 53 cm)

Nikodem Stasiak
syn Aliny i Michała
ur. 19.04. (3360 g i 52 cm)
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Poziomo: 1 – kamizelka ratunkowa, 5 – roślina z rodz. oliwkowatych, 8 – lęk, 9 – maser
optyczny, 11 – alkohol dwuwodorowy, 12 – imię 15
16
żeńskie, 15 – imię męskie, 17 – młot do wbijania pali, 20 – składacz, 21 – tachta, 24 – pasy na
jezdni, 25 – łukowate sklepienia na ﬁlarach, 28
22
– marlesz, ryba z rodz. prażmowatych, 29 – 21
omasta, 32 – larum, poruszenie, 33 – płytka za6
toka, 36 – bronił ją Ordon, 39 – zdąża do oazy,
42 – obraz o tematyce morskiej, 43 – mit. gr.
muza poezji miłosnej, 45 – Purym, święto ży- 28
dowskie, 46 – tkanina ścienna, 47 – ozdoba tałesu.
Pionowo: 1 – drogocenny naszyjnik, 2 – ru34
mieniec, 3 – święta księga islamu, 4 – kościół 33
paraﬁalny, 5 – baba…, 6 – poczet, 7 – imię żeńskie, 10 – szal futrzany, 13 – gwiazda w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy, 14 – argument, 16 – mit. słow. bogini wiosny, 17 – wrzask, 42
18 – malaria, zimnica, 19 – okazała galera, 21 –
ptak drapieżny, 22 – ptak z rzędu kuraków, 23
– przenośna zasłona, 26 – niejedna w szkole, 27
– ros. instr. muzyczny, 30 – „widzi we mgle”, 31 46
– mit. egip. brat i zabójca Ozyrysa, 34 – zatoka
Morza Czerwonego, 35 – drużyna, 37 – lewatywa, 38 – elektroda dodatnia, 40 – próg kamienny w korycie rzeki,
41 – lemur, małpiatka z Madagaskaru, 44 – gat. papugi.
Hasło krzyżówki nr 15 brzmiało: „Rudzkie smaki.” Nagrodę
otrzymuje Elżbieta Krajewska. Po odbiór zapraszamy do redakcji.
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji

N�������� ��������� – ������ � R����� Ś�������!

Julia Wolter
córka Kornelii i Marka
ur. 18.04. (3715 g i 56 cm)
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Aleksander Cyga
syn Aleksandry i Wojciecha
ur. 17.04. (3890 g i 55 cm)
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w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej
krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które
jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni
od daty zamieszczenia konkursu.

Z��� �������� �����
20 maja na łamach naszej gazety będzie można złożyć
życzenia z okazji Dnia Matki.
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa rodzaje ogłoszeń
w rewelacyjnie niskich cenach:

10 zł do 25 słów bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów – 10 zł)
oraz

15 zł do 25 słów ze zdjęciem
(za każde kolejne 25 słów – 10 zł)
Filip Borowski
syn Hanny i Rafała
ur. 19.04. (3675 g i 57 cm)

Izabela Gromelska
córka Weroniki i Patryka
ur. 19.04. (3460 g i 53 cm)

Oskar Owczarczyk
syn Izabeli i Szymona
ur. 17.04. (3700 g i 57 cm)

Alan Mędrzycki
syn Dominiki i Daniela
ur. 17.04. (2700 g i 50 cm)

Alan Adamczak
syn Sylwii
ur. 19.04. (3500 g i 59 cm)

Lena Walczak
córka Kornelii i Marcina
ur. 16.04. (4100 g i 56 cm)

Remigiusz Sapa
syn Izabeli i Ryszarda
ur. 23.04. (4450 g i 61 cm)

Dominik Kuś
syn Barbary i Sebastiana
ur. 23.04. (3640 g i 55 cm)

Na życzenia czekamy do piątku 15 maja
do godz. 15.00 w redakcji – N. Bytom,
ul. Niedurnego 36.

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha
Igor Smura
syn Wiolety i Dawida
ur. 21.04. (3300 g i 52 cm)

Mateusz Rolicz
syn Marleny i Jakuba
ur. 21.04. (3700 g i 58 cm)

Aleksander Śliwiński
syn Katarzyny i Michała
ur. 22.04. (3600 g i 54 cm)

Alicja Pilecka
córka Marleny i Tomasza
ur. 20.04. (3300 g i 55 cm)

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
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BEZPIECZEŃSTWO

Na majówkę już czas.
Będzie aktywnie lub leniwie

Foto: arch.

Upragniony weekend majowy zbliża się wielkimi krokami. Dla tych, którzy postanowili
spędzić trzy dni laby w mieście, sprawdziliśmy, jak można wypocząć w Rudzie Śląskiej.

W weekend rozpocznie się sezon w Muzeum PRL-u.
Cieplejsze dni sprawiają, że niejednemu
z nas marzą się już wodne atrakcje. Z takich będzie można skorzystać m.in. na basenach krytych w Rudzie (ul. Chryzantem 10), Kochłowicach (ul. Oświęcimska 90) oraz w Nowym Bytomiu (ul. Pokoju 13), które będą czynne 1 i 2
maja w godzinach od 6.00 do 22.00, natomiast
3 maja od godz. 8.00 do godz. 22.00. Podczas
majówki otwarty będzie także Aquadrom.
W piątek w godzinach od 15.00 do 19.00 (ogółem obiekt ma być czynny do godz. 22.00)
w cenie będzie może skorzystać m.in. z zorbingu. W sportowym basenie zostanie umieszczona specjalna kula, do której chętni będą mogli
wejść i spróbować swoich sił w utrzymaniu
równowagi.
Oprócz tego zaplanowane zostały konkursy
z nagrodami, grillowanie przed obiektem,
a o godz. 17.00 tzw. aqua disco. 2 maja (czynne od godz. 11.00 do godz. 22.00) ponadto
zaplanowano m.in. zwiedzanie podbasenia
oraz prelekcje w tubie, a także naukę tańca i
wieczorną dyskotekę. Zaś o godz. 17.00 rozpocznie się koncert zespołu Universe. Ostatniego dnia majówki (czynne od 10.00 do
21.00) wśród atrakcji zaplanowano m.in. dzień
strażaka i zabawy dla dzieci. Dodajmy, że podczas majówki w saunarium Aquadromu zosta-

WOKÓŁ NAS | 29.04.2015

nie otwarta największa sauna na Górnym Śląsku.
Swoje podwoje w nadchodzący weekend
otworzy także po zimowej przerwie Muzeum
PRL-u w Bielszowicach. Start sezonu 1 maja
o godz. 10.00. W tym roku nowością będą trzy
wystawy pt. „Laicyzacja życia w PRL-u”,
„Utracone nadzieje” (dotycząca historii ludności żydowskiej na terenie województwa katowickiego w latach 1945-1970) oraz ekspozycja
o wprowadzeniu stanu wojennego. – Kapsuła
czasu przeniesie nas w lata siedemdziesiąte,
gdzie znajdziemy kultową meblościankę na wysoki połysk oraz wałek na ścianach. Na zewnątrz dział motoryzacji powiększył się o nowy
eksponat, jakim jest polonez z 1989 roku. Jednakże hitem tego sezonu będzie czołg T-72 – zachęca Monika Żywot, prezes Fundacji Minionej Epoki, która zarządza Muzeum PRL-u.
Będzie można też skorzystać ze strzelnicy,
przejechać się pojazdami militarnymi, a w specjalnej kuchni polowej posilić się grochówką.
Także na powietrzu majówkę można spędzić na
niedawno wyremontowanym ośrodku Burloch
Arena w Orzegowie, gdzie do dyspozycji
mieszkańców są: tor rolkarski, boisko oraz sala
gimnastyczna.
Dominika Kubizna

Brawura, prędkość i nieuwaga
– czy przez to giną motocykliści?
W końcu można poczuć wiatr we włosach podczas wiosennej przejażdżki. O bezpieczeństwie
motocyklistów, dla których właśnie rozpoczął się sezon, rozmawiamy z Pawłem Bochenem, zastępcą
naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.
– Pod koniec ubiegłego roku wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących uprawnień do kierowania
motocyklem (każdy kto ma minimum
3 lata prawo jazdy kategorii B, może
jeździć motocyklami o pojemności do
125 cm sześc.). Uważa Pan, że to dobry krok?
– Nie da się dokładnie ocenić tego rodzaju zmian w tak krótkim czasie.
Z obecnego punktu widzenia uważam,
że są one dobre. Generalnie zamysł jest
odpowiedni, ale na opinię co do efektów
jeszcze za wcześnie.
– Jaki jest największy problem?
– Problem leży w dużej części
w tym, że na naszych drogach mało
jest jeszcze motocyklistów. To powoduje, że kierujący samochodami nie są
przyzwyczajeni do ich widoku, a co za
tym idzie, nie zawsze potraﬁą się odpowiednio zachować. Największym grze-

chem podróżujących samochodami jest
fakt, że nie zauważają jednośladów,
natomiast największymi grzechami
motocyklistów – prędkość i brawura.
Czasem jest tak, że kierujący samochodem, który nawet widzi motocyklistę
w lusterku, nie jest w stanie uzmysłowić sobie, w jak krótkim czasie może
on pokonać dużą odległość. Najczęściej zdarza się to w przypadku motorów, które przystosowane są do bardzo
szybkich prędkości. Dodatkowo nie
zawsze możliwości techniczne danego
pojazdu idą w parze z umiejętnościami
danego kierowcy. Można podziwiać
motorowe ewolucje, ale nie ma dla
nich miejsca na drodze. Są one egzekwowane mandatami, bo stanowią zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przy dużym stopniu stwarzanego zagrożenia w grę wchodzi także
odebranie uprawnień.

– Patrole na motocyklach. Co Pan
o tym sądzi?
– Rudzka Komenda Miejska Policji
dysponowała motocyklami, niestety
był to dla nas zły okres, jeśli chodzi
o kadrę, co powodowało, że nie mogliśmy ich wykorzystać. Patrole na
jednośladach mają swoje zalety i wady. Jednym z ograniczeń są warunki
pogodowe, jednak z drugiej strony taki środek transportu jest o wiele bardziej mobilny. Poza tym pościg za
motocyklem jest najłatwiejszy, gdy
policjant również porusza się na jednośladzie. Mam nadzieję, że w planach decydentów pojawią się jeszcze
motocykle dla patroli w Rudzie Śląskiej, tym bardziej, że obecnie mamy
policjantów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia oraz odbywają
szkolenia.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

SALON PIĘKNOŚCI
DLA ZWIERZĄT
Ruda Śląska-Halemba, ul. 1 Maja 39

tel. 798-51-20-62, www.piesnamedal.com.pl
godz. otwarcia: pn.-pt. 9.00-15.00
w pozostałe dni i godziny po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym

8

www.wiadomoscirudzkie.pl

Z ŻYCIA MIASTA | 29.04.2015

Wirek

Złączeni w śpiewie

Hajer w podróży

Rozśpiewani i pełni energii uczestnicy pierwszych
w Rudzie Śląskiej warsztatów gospel zaprezentowali
na scenie Miejskiego Centrum Kultury efekty dwudniowych prac. Energia udzielała się każdemu!
Kilkadziesiąt osób w sobotę i w niedzielę (25-26.04.)
ćwiczyło pod okiem Gabrieli Gąsior, znanej solistki
gospel i Wayne Ellingtona, który prowadzi warsztaty
wokalne w całej Europie. – Idea zorganizowania
warsztatów gospel zrodziła się podczas halembskiej
pielgrzymki do Częstochowy, która łączy ludzi już od
ponad 30 lat. Chcieliśmy zjednoczyć ten ruch śpiewający muzykę chrześcijańską, bo to niesamowite przeżycie
– podkreśla Witold Hanke, jeden z inicjatorów warsztatów gospel w Rudzie Śląskiej.
W zajęciach wzięło udział ponad 50 osób. – Jak na
pierwszy raz, poziom warsztatów był naprawdę wysoki
– mówił Adam Jonczyk, dyrektor artystyczny imprezy.
– W kilkanaście godzin zdołaliśmy opanować dziewięć
utworów, w tym po angielsku. Grupa się naprawdę
szybko uczyła. Co ważne, osoby te nigdy wcześniej ze
sobą nie śpiewały. W przyszłym roku z pewnością
warsztaty powtórzymy – podsumował.
Dodajmy, że efekty warsztatów można było usłyszeć
podczas niedzielnego koncertu w MCK. Po jego zakończeniu zbierano pieniądze na leczenie i rehabilitację Andżeliki Polak.
JO

Katowice

Szukając właściwych
„Adresów”…
Szczerość spojrzenia, autodiagnoza duchowa i analiza relacji, jakie łączą Boga i Stworzenie – to prawdziwa
uczta dla ducha, którą przygotował poeta i aktor, Zbigniew Stryj w swoim tomiku poetyckim pt. „Adresy”.
Promocja książki odbyła się w miniony piątek
(24.04.) w Muzeum Historii Katowic. „Adresy” to druga część tryptyku autorstwa Zbigniewa Stryja po tomiku „Czasem do Pana piszę”, a zarazem siódmy tomik
poetycki na koncie znanego śląskiego aktora, związanego z zabrzańskim Teatrem Nowym. Stanowi on analizę duchową, chwilę refleksji nad kondycją wiary
i rozterkę nad własnym „ja”.
– Tu nie ma miejsca na udawanie, pozy czy sztuczność. Wobec Boga uczciwie można stanąć tylko w prawdzie – opisuje księgarnia św. Jacka, nakładem której
ukazał się tomik pt. „Adresy”.
Warto dodać, że książka została opatrzona fotografiami znanego, śląskiego fotoreportera, pochodzącego
z Rudy Śląskiej, Arkadiusza Goli. Także Zbigniew
Stryj związany jest z naszym miastem, bowiem patronuje on grupie teatralnej Adept, która działa przy Miejskim Centrum Kultury.
JO

Ruda śląska

Foto: JO

Nasi liderzy
biznesu

Mieczysław Bieniek zwiedził ok. 100 krajów.
była ta, którą Hajer odbył w 50. urodziny. Wówczas
spotkał się z Dalajlamą. Hajer nigdy jednak o Śląsku
nie zapomina. – Kiedy spojrzałem na zachód słońca
w Nowej Gwinei, to przypomniało mi się, że ja już
gdzieś miałem takie widoki. Przecież to u nas, na górniczym Śląsku wśród hałd – śmieje się Mieczysław
Bieniek.
JO

Bielszowice

Zabawa słowem

Konkurs odbył się po raz 10.
Bajkowy quiz, bajkowe zadania i bajkowa zabawa –
w Miejskim Przedszkolu nr 30 po raz 10. odbył się quiz
bajkowy „Bajki Samograjki”, w którym udział wzięły
nie tylko przedszkolaki z Rudy Śląskiej, ale także z sąsiedniego Zabrza. Dla uczestników to pierwszy ważny

sprawdzian a jednocześnie moc nowych doświadczeń.
– Każde przedszkole wystawia reprezentację składającą
się z trzech podopiecznych. Dzieciaki będą rozwiązywać
różnego typu zadania, których tematyka nawiązuje do
najpiękniejszych bajek. Konkurs jest także sprawdzeniem gotowości szkolnej dzieci – tłumaczyła Hanka
Gdynia, dyrektor przedszkola. – Chcemy przez to wydarzenie kultywować tradycję dobrych bajek. Dodatkowo
dzieci na ich podstawie uczą się odpowiednich postaw
społecznych oraz pracy w zespole – dodała dyrektor.
W zabawie udział wzięło osiem rudzkich placówek
przedszkolnych i cztery zabrzańskie. Przedszkole nr 30
odwiedził także wyjątkowy gość – Jan Brzechwa, który
na chwile spotkał się z dziećmi i zagrzał do zabawy.
– Nasza pani pomogła nam się przygotować do quizu.
Będziemy się dzisiaj dobrze bawić – mówiły Kinga i Milena z Miejskiego Przedszkola nr 36 w Zabrzu.
MS

Nowy bytom

W służbie Bogu
Kreatywność, dobra pamięć oraz umiejętności plastyczne. Oto krótki przepis, który pozwolił na zdobycie
nagrody podczas miejskiego etapu konkursu „Zakonnicy
w służbie Bogu i ludziom” (27.04.). Szczęśliwymi nagrodzonymi, które pokonały ponad czterdziestu innych
uczestników, były: Katarzyna Wita, Julia Kałamaga oraz
Katarzyna Lewandowska.
– Papież Franciszek ogłosił ten rok Rokiem Życia Konsekrowanego, stąd tytuł naszego konkursu. Zaprosiliśmy
na niego trzyosobowe delegacje laureatów etapu szkolnego, będących uczniami klas pierwszych, drugich i trzecich
– wyjaśniła Barbara Totoń-Kryjak, organizatorka wydarzenia w domu katechetycznym w Nowym Bytomiu.
Było się z czym zmierzyć, gdyż uczestnicy mogli malować jedynie z pamięci i to farbami, co oprócz ograniczenia czasu do sześćdziesięciu minut, dodatkowo utrudniało zadanie. Mimo tego powstały naprawdę piękne
i barwne prace, poświęcone m.in. błogosławionej Matce
Teresie z Kalkuty, św. Faustynie, czy św. Franciszkowi.

Foto: DK

Uczestnicy warsztatów trenowali dwa dni.

Najpierw przez 27 lat przemierzał kopalnianymi
chodnikami, teraz pokonuje następne kilometry podróżując przez kolejne kraje. Mieczysław Bieniek, bo
o nim mowa, był jednym z gości cyklicznego spotkania
na Ficiniusie. Górnik ze Śląska i podróżnik opowiadał
o swojej niezwykłej pasji.
Wszystko zaczęło się od przypadku. W 2000 roku
Mieczysław Bieniek uległ poważnemu wypadkowi
w KWK Wieczorek. Górnik z 27-letnim stażem usłyszał
zdanie, które początkowo miało być dla niego wyrokiem.
Niezdolność do pracy. Tragiczne wydarzenia nie załamały jednak Mieczysława Bieńka, ale dodały mu siły do
działania. Hajer (pseudonim Bieńka) postanowił zmienić
swoje życie. – To był impuls. Przechodziłem obok biura
turystycznego i spontanicznie kupiłem bilet do Indii
– wspomina podróżnik.
Od tego czasu Mieczysław Bieniek zwiedził już ponad 100 krajów, w tym m.in. Azerbejdżan, Papuę Nową Gwineę, Indonezję, Ekwador, Chiny, Armenię Iran,
Rosję, czy Kazachstan. Najważniejszą podróżą życia

Foto: MS

Foto: JO

Nowy Bytom

Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursie.
Tegoroczna zwycięska praca przedstawiała św. Maksymiliana Kolbe, ubranego w więzienny strój i spoglądającego
z uwagą na odbiorców. – Już nie po raz pierwszy maluję
tego świętego. Kiedyś pomagała mi mama, teraz zapamiętałam jej wskazówki i spróbowałam je przelać na papier
– mówiła Katarzyna Wita, która wygrała konkurs.
DK

Jerzy Paja oraz Damian Duda – dwóch przedsiębiorców z naszego miasta zostało wyróżnionych tytułem „Wiarygodny lider biznesu” podczas XXII Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej,
która odbyła się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Nic dziwnego, skoro od momentu uruchomienia swoich firm rudzianom w działalności
przyświecają: pasja, rozwój oraz przekazywanie
wiedzy kolejnym pokoleniem.
Zarówno bowiem Jerzy Paja i jego Autoklinika
oraz Damian Duda wraz z prowadzonym salonem
fryzjerskim ściśle współpracują z rudzkim Cechem Rzemiosł i Przedsiębiorczości, w ramach
którego dzielą się swoją wiedzą z uczniami szkół.
– W naszym studio mamy sporo, bo aż 12 uczniów
z różnych klas, których szkolimy – podkreśla Damian Duda, rudzki mistrz grzebienia i nożyczek.
– Obecnie młodzi ludzie nie zawsze wybierają
drogę życiową związaną ze szkolnictwem zawodowym, tylko decydują się na studia. Tymczasem
nie tylko wyższe wykształcenie, lecz głównie pasja, nieustanna nauka w zawodzie oraz zamiłowanie do niego, są kluczem do sukcesu.
Z pewnością wyróżnienie „Wiarygodnego lidera biznesu” będzie dla obu przedsiębiorców jeszcze większą motywacją do działania i tworzenia
nowych miejsc pracy dla rudzian. Tym bardziej,
że to nie pierwsze tego typu nagrody. Jerzy Paja
m.in. jest także Ambasadorem Firm Rodzinnych
Roku 2011 w województwie śląskim. Zaś Rudzki
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości odznaczył
Damiana Dudę za szkolenie uczniów w rzemiośle.
JO

Nowy bytom

Przebadaj się!
Panie, czas zadbać o siebie i swoje zdrowie.
Wkrótce na rudzkim rynku stanie mammobus,
w którym rudzianki będą mogły bezpłatnie się
przebadać.
Akcja przeprowadzona zostanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi. Na bezpłatne badanie mogą liczyć
panie w wieku od 50 do 69 lat, które ostatnią
mammografię miały minimum przed dwu laty, a
także kobiety w wieku 40-49 oraz 70-75 lat (w
ramach projektu „Poprawy dostępności i jakości
usług medycznych” w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi).
W tym drugim przypadku wymagane jest jednak
skierowanie od lekarza dowolnej specjalizacji.
Takiej potrzeby nie ma w przypadku badań dla
pań w wieku 50-69 lat.
Mammobus na rynku pojawi się w dniach od 4
do 8 oraz od 11 do 12 maja. Przed badaniem należy wcześniej zarejestrować się pod nr tel. 58 66624-44 (czynne siedem dni w tygodniu). – Mimo,
iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman
z Lux Med Diagnostyka – sieci medycznej, której
mammobus pojawi się w Nowym Bytomiu.

JO
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Jak oni pięknie czytają!

Słowo jest najważniejsze

Czytać każdy może, trochę lepiej
lub trochę gorzej. Tym razem
w czwartek (23.04.) w kochłowickiej Szkole Podstawowej nr 18 spotkali się najlepsi w tej dziedzinie
uczniowie, by wyłonić czytelniczego mistrza.
– Od dziewięciu lat zapraszamy
w swoje progi wychowanków klas
trzecich z rudzkich szkół, którzy zostali wytypowani przez swoje placówki jako najładniej czytający.
Mierzą się oni z literaturą związaną
ze zwierzętami, np. w zeszłym roku
były to fragmenty książki „O psie,
który jeździł koleją” – powiedziała
Beata Jurczyk, organizatorka tegorocznego wydarzenia.
Do Kochłowic tym razem przyjechało trzynastu uczestników ﬁnałowych zmagań, którzy przez półtorej
godziny popisywali się recytacją
fragmentów książki „Puc, Bursztyn i

Trzynastu uczniów rywalizowało o tytuł mistrza.
goście”. Oceniało ich trzyosobowe
jury w składzie: Sonia Mazgaj (dawniej współorganizatorka konkursu),
Izabela Lisiak (wicedyrektor SP nr
18) oraz Danuta Enenkiel (kierownik
Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej). Uczniem, który najlepiej
poradził sobie z czytelniczym wy-

zwaniem został Mikołaj Jojko z SP nr
14. – Mikołaj przeczytał wyznaczony
fragment najbardziej wyraziście,
uwzględniając tempo i interpunkcję,
a także poprawnie artykułując końcówki. Wytworzył prawdziwie pozytywny przekaz emocjonalny – skomentowała Beata Jurczyk.
DK

W przedszkolu Miodowa Chatka
w Halembie odbyła się kolejna edycja akcji „Kwietniowe Czytanie”.
W ramach niej maluszki mogły wysłuchać bajek czytanych przez wiceprezydent miasta Annę Krzysteczko oraz innych zaproszonych
gości.
Prócz wiceprezydent bajki dzieciom czytali m.in.: Arleta Kosińska-Wiesiołek z rudzkiej Straży
Miejskiej; stomatolodzy – Agnieszka Kubica-Stradowska oraz Kajetan Stradowski; ksiądz z paraﬁi pw.
Bożego Narodzenia w Halembie,
Maciej Brol oraz Bożena Jasnowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej i kierownik ODK RSM Jowisz
– Alina Trefon.
Bo to właśnie słowo, zdaniem
inicjatorki akcji, jest kluczem.
– Słowo to największa wartość.
Dzięki niemu możemy tworzyć nasz

Foto: JO

HALEMBA

Foto: DK

KOCHŁOWCE

Bajki dzieciom czytała m.in. wiceprezydent Anna Krzysteczko.
świat. Potraﬁmy spojrzeć na świat
wybiórczo i wybrać to, co dobre.
Dzięki słowu wartości uniwersalne możemy pielęgnować u siebie
i przekazywać wszystkim dookoła –
podkreśla Anna Youssef, koordynatorka akcji „Kwietniowe Czytanie”.

Do jej zainicjowania Annę Youssef skłoniły m.in. osobiste doświadczenia. – Idea akcji powstała, kiedy
moja córka była malutka i lubiła
czytać. Kładła się na dywaniku razem ze mną, przytulała głowę do
poduszki i słuchała moich słów
– wspomina pani Anna.
JO
OGŁOSZENIE
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Wodne szaleństwo tuż-tuż
– Wielkimi krokami zbliżamy się do
lata. To zwykle okres wzmożonej pracy dla Wojewódzkiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego. W tym roku
może być jej jeszcze więcej…
– To prawda, doczekaliśmy się remontu basenu sezonowego przy ulicy Ratowników 2, który 30 czerwca ma zostać
oddany do użytku. Jego poprzednik miał

już przeszło pięćdziesiąt lat, pozbawiony
był ﬁltrowanej wody, co zdecydowanie
utrudniało ratownikom pracę, ponieważ
gdy lustro wody przestawało być przejrzyste, ciężko nam było dostrzec, czy
ktoś nie znalazł się pod wodą i nie potrzebuje naszej pomocy. Teraz ma się to
zmienić – woda ma być podgrzewana,
podobnie jak na basenach krytych i wyposażona w bazę ﬁltrów oraz odW czasie korzystania z wodnych
powiednio podświetlona. Mam
atrakcji musimy pamiętać o
nadzieję, że taki obiekt będzie
rozwadze i ograniczeniu spożywania
miejscem często odwiedzanym
alkoholu. – Woda to żywioł, potraﬁ
przez rudzian.
więc być nieprzewidywalna. Na
– O czym wobec tego warto
przestrzeni ostatnich dziesięciu lat,
pamiętać podczas korzystania
na szczęście nie odnotowaliśmy
z wodnych atrakcji?
żadnego utonięcia, nie możemy
– Na pewno o rozwadze i ograjednak zaprzestać czujności –
niczeniu spożywania alkoholu.
podkreśla Mariusz Komendera.
Woda to żywioł, potraﬁ więc

być nieprzewidywalna. Na przestrzeni
ostatnich dziesięciu lat, na szczęście nie
odnotowaliśmy żadnego utonięcia, nie
możemy jednak zaprzestać czujności.
Jeziorność Rudy Śląskiej nie jest przecież mała – mamy wiele niecek i dołów
pokopalnianych, w których zgromadzona jest woda. Oczywiście obowiązuje
na nich całkowity zakaz pływania, ale
niektórzy potraﬁą go lekceważyć.
Chcąc odwieść ich od takich pływackich pomysłów przeprowadzamy wraz
ze Strażą Miejską i MOSiR-em akcję
„Mandat zaufania”, polegającą na
wspólnych patrolach miejsc niestrzeżonych, napominania oraz wręczania napotkanym tam pływającym tytułowego
mandatu, upoważniającego do jednorazowego bezpłatnego skorzystania z basenu przy ulicy Ratowników 2. Gdy ta-

ka osoba zostanie ponownie spisana,
wówczas kończy się to już mandatem
karnym.
– Mówiąc o rudzkim WOPR nie
sposób pominąć jego najnowszych
osiągnięć. Mistrzostwo Śląska zdobyte
przez Annę Nocoń w Świętochłowicach to przecież nie jedyny sukces oddziału. Czym jeszcze rudzki WOPR
może się pochwalić?
– Z ostatnich mistrzostw udało nam
się przywieźć także puchar za sztafetę
dziewcząt. Otrzymaliśmy również drugie miejsce za klasyﬁkację generalną
drużynową i klasyﬁkację kobiet. Aktualnie przygotowujemy się również do
grand prix w ratownictwie wodnym. Anna jest prawdziwą pasjonatką i sama
przyciąga swoje koleżanki, które wraz
z nią trenują i jeżdżą na zawody. Mamy

Foto: DK

W kwietniu już wielu z nas marzy o wakacjach. Czekają na nie także ratownicy z Miejskiego Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Rudzie Śląskiej, gdyż ten sezon będzie inny niż poprzednie. Dlaczego? O to m.in. zapytaliśmy Mariusza Komenderę, prezesa rudzkiego oddziału WOPR.

Prezes WOPR nie kryje radości
z licznych sukcesów ratowników.

zwartą drużynę, do której zapraszamy
wszystkich chętnych. Zapisy przyjmujemy na naszych trzech krytych pływalniach, przy ul. Pokoju 13, Chryzantem
10 i Oświęcimskiej 90.
Dominika Kubizna
OGŁOSZENIE
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INWESTYCJE

Karczują, budują, inwestują. Dzieje się przy DTŚ
przy Drogowej Trasie Średnicowej
serwis samochodów chłodniczych
należących do francuskiej ﬁrmy Petit
Forestier. Oprócz tego w pobliżu
rudzkiego odcinka „średnicówki” pojawiły się także dwie stacje paliw –
BP na odcinku od Zabrza do Katowic;
druga – stacja Orlenu – wybudowana
została przy pasach ruchu po przeciwnej stronie.
– Również w innych miejscach widać, że coś się dzieje. Mnie jako
mieszkańca ciekawi to, jak za kilka lat
będzie wyglądało nasze miasto – z zainteresowaniem zastanawia się pan
Zdzisław, mieszkaniec Chebzia.
Co więc jako kolejny obiekt powstanie
Obecnie w okolicach rudzkiego odcinka fragmencie Drogowej
Drogowej Trasy Średnicowej trwa
Trasy
Średnicowej
przygotowanie pod inwestycje terenu
w Rudzie Śląskiej przy
ulicy Szyb Barbary?
przy ul. Szyb Barbary w Chebziu.
Zgodnie z miejscoMiasto ma także w planach sprzedaż
wym planem zagospodziałki u zbiegu ulicy Styczyńskiego
darowania przestrzeni Zabrzańskiej. W sumie, dzięki
nego miasta, może on
dotychczasowym transakcjom, udało
zostać przeznaczony
się sprzedać tereny
na otwarcie sklepu
(poniżej 2000 m kw.),
warte ponad 9 mln zł.
a także uruchomienie

– W Chebziu niedawno wykarczowano teren w pobliżu zjazdu na DTŚ.
Chciałbym się dowiedzieć, co powstanie w tym miejscu. Czego możemy się spodziewać? – z takim pytaniem zwrócił się do nas jeden z mieszkańców Rudy Śląskiej.
Otóż wykupiona działka przy ul.
Szyb Barbary, która ma prawie 36 m
kw. powierzchni, podczas przetargu
została sprzedana prywatnemu inwestorowi. Jej uzbrojeniem zajmuje się
spółka GTB Metropolis, która przygotowuje tereny inwestycyjne pod
prowadzenie działalności, w tym
m.in. pod niedawno wybudowany

usług gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich, czy komunikacyjnych. Inwestor może tutaj także stworzyć centra wystawiennicze, instytucje ﬁnansowe, a także m.in. targowisko. Jednak szczegóły na razie nie są
znane.
Na tym jednak nie koniec. Bowiem
wszystko wskazuje na to, że nowe
obiekty przy DTŚ w Rudzie Śląskiej
będą wyrastały jak grzyby po deszczu. W kolejce do sprzedaży czekają
następne tereny przy rudzkiej „średnicówce”. – Miasto Ruda Śląska
w kwietniu br. zbyło w trybie przetargowym nieruchomości o pow. 10917
m kw. położone przy ul. Zabrzańskiej
z przeznaczeniem pod zabudowę
usługową, obejmującą usługi publiczne i komercyjne oraz częściowo jako
teren drogi głównej ruchu przyśpieszonego tzw. drogowej trasy średnicowej o liniach rozgraniczających
w pasie o szerokości min. 50 m – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
Miasto planuje także sprzedać teren w rejonie ulic Zabrzańskiej i Styczyńskiego, który ma prawie 7 tys. m
kw., a gdzie inwestor może prowadzić

Foto: JO

Już ponad 100 tys. metrów kw. terenów miasto sprzedało pod inwestycje przy rudzkim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej. Inwestorzy garną się do nas
jeden za drugim. Niedawno prace rozpoczęły się na wykupionej działce przy pętli tramwajowej w Chebziu. Jednak na tym nie koniec.

Przy rudzkim odcinku DTŚ karczowane są kolejne tereny.
działalność usługową zarówno komercyjną, jak i publiczną. Kolejni inwestorzy to zresztą kolejne złotówki
w kieszeni miasta. A jak widać – tereny przy DTŚ przyciągającą i jednych
i drugie. – Miasto Ruda Śląska sprze-

dało dotychczas nieruchomości położone w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej o łącznej powierzchni 107951
m kw. za kwotę 9 mln 371 tys. 500 zł
(netto) – podkreśla Adam Nowak.
Joanna Oreł

KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR
Ruda Śląska, ul. Sienkiewicza 4
41-710 Ruda Śląska – Wirek
tel. 32 242 16 21

KUCHNIE NA WYMIAR Z POMIAREM U KLIENTA

REKLAMA

SZAFA

950 zł

Oferujemy na wymiar: kuchnie pod zabudowę, szafy, komody,
sypialnie i inne wg indywidualnego pomysłu klienta.

A
KUCHNI
zł

990

NKA
zł

CIA
MEBLOŚ

1060

www.meblecomfort.pl

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87
Bytom, ul. Kolejowa 1 (DH SUPERSAM – II piętro), tel. 32 281 47 01
Bytom, ul. gen. Dąbrowskiego 1, tel. 32 787 65 71

www.wiadomoscirudzkie.pl
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ZAPRASZA NA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (BEZPŁATNE)
Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, zarówno pracujące jak i niepracujące, chcące uzyskać lub uzupełnić swoje kwaliﬁkacje
zawodowe do skorzystania z nauki, w ramach kwaliﬁkacyjnych kursów zawodowych. Nauka trwa od sześciu do dziesięciu
miesięcy w ramach jednej kwaliﬁkacji, w systemie dogodnym dla Państwa. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do
egzaminu potwierdzającego kwaliﬁkację w zawodzie, w naszym ośrodku egzaminacyjnym.
Rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2015 roku
1. A. 12 Wykonywanie usług krawieckich – zawód KRAWIEC
Odzieżownictwo to branża, która po kilkuletnim kryzysie zaczyna się rozwijać w Polsce. Wprowadzenie modnego wzornictwa, innowacyjnych technologii, szybkie reagowanie na zmieniające się trendy mody, oraz wysoka jakość odzieży wpływa na
wzrost produkcji. Potrzebny jest krawiec-stylista, który z zaangażowaniem i fachowo uszyje odzież na miarę, dokona poprawek i przeróbek.
2. A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich – zawód FRYZJER
Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd wpływają na zmianę oczekiwań wśród
klientów. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych fryzjerów, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów
ﬁrmy usługowej.
3. T.06 Sporządzanie potraw i napojów - zawód KUCHARZ lub TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Rynek gastronomiczny jest wciąż rozwijającym się. W Polsce wciąż przybywać będzie miejsc pracy dla kucharzy, tym bardziej, że zaznacza się trend coraz częstszego spożywania posiłków poza domem. Popularności zawodu sprzyja fakt, że wielu
kucharzy stało się postaciami medialnymi; inną przyczyną jest możliwość zatrudnienia na rynku europejskim.
Wszystkie zajęcia odbywają się w CKPiDZ w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom) przy ul. Hallera 6 lub w pozostałych czterech
ﬁliach na terenie Rudy Śląskiej. Kształcimy na najwyższym europejskim poziomie. Dzięki naszej kadrze dydaktycznej, mamy
bardzo wysoką średnią zdawalność egzaminów zawodowych. W niektórych zawodach zdawalność wynosiła 100%.

www.ckprsl.pl | tel. 32 248 73 80
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Polsko-szwedzkie
rozmowy przy śniadaniu

REKLAMA

Czy Polskie firmy mają potencjał, by otworzyć się na rynek skandynawski? W jakich sektorach współpraca między
tak różniącymi się krajami mogłaby funkcjonować? Odpowiedzi na te pytania można było usłyszeć podczas kolejnego już „Śniadania biznesowego”, którego organizatorem był Śląski Klaster ICT i Multimediów wraz z Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Rozmawialiśmy z gościem specjalnym spotkania – pochodzącym ze Szwecji Erikiem-Wilhelmem
Graef Behmem, menadżerem Inwestycyjnym ICT w Business Region Göteborg, organizacji, która ma na celu wzmacnianie i rozwój handlu oraz przemysłu w regionie Göteborg.

Erik-Wilhelm Graef Behm, menadżer Inwestycyjny ICT w Business Region Göteborg.
niektóre z polskich firm, a także jak dobrze są przygotowane do podbijania zagranicznych rynków.
– W jakich sektorach moglibyśmy
zaistnieć za granicą?
– Naturalnie w tym regionie bardzo
dobrze rozwinięty jest przemysł, a także
informatyka – nie tylko w sferze produktów, ale także przy współpracy rodzaju Business to Business (przyp. red.
– wymiana informacji biznesowych: ra-

Foto: MS

– Co chciałby Pan przekazać podczas dzisiejszej prelekcji?
– Bardzo chciałbym omówić podczas
tego spotkania możliwości wejścia polskich firm na rynek szwedzki, które mogłyby zaproponować atrakcyjne produkty oraz przedstawić sposoby obopólnej
współpracy. Polski rynek to rynek prężnie rozwijający się, a nasze firmy jeszcze do końca nie zdają sobie z tego sprawy. Dlatego chciałbym tę współpracę
zainicjować, pomóc jej.
– Myśli Pan, że polskie firmy mają
potencjał i byłyby gotowe na taką
współpracę?
– Absolutnie! W zeszłym roku gościliśmy u siebie dwie delegacje – jedną
z Polski północnej, drugą z południowej.
Byłem pod wrażeniem tego, na jakim
poziomie i jak profesjonalnie działają

Foto: MS

– Współpracę z krajami skandynawskimi
podjęliśmy już trzy lata temu. Wybraliśmy ten
region Europy ponieważ jest on w czołówce,
jeśli chodzi o wyniki badań Unii Europejskiej
w sferze innowacyjności. Chcemy nawiązywać
nowe kontakty, gdyż widzimy rosnące
zainteresowanie naszych firm – mówiła
podczas spotkania Joanna Sochacka, prezes
Rudzkiego Inkubatora Predsiębiorczości.

Uczestnicy śniadania mieli także okazję zapoznać się z ofertą wielu firm.

portów branżowych, badań konsumenckich itp.). Myślę, że to są najsilniejsze
obszary, na których powinniśmy się
skupić. Dodatkowo w zachodniej Szwecji mamy problem z niedoborem pracowników w niektórych obszarach, np.
programistów. W tym kontekście jesteśmy otwarci również na tego typu firmy.
– A czego moglibyśmy nauczyć się
od świetnie działających firm szwedzkich?
– Nie powiedziałbym, że polskie firmy musiały się czegoś uczyć od szwedzkich, natomiast są obszary, które można
by trochę ulepszyć, patrząc na przykład
na handel. W Szwecji handel opiera się
przede wszystkim na transakcjach internetowych, natomiast tutaj jest prowadzony wciąż w bardziej tradycyjny sposób. W Szwecji bardzo dobrze rozwinięta jest branża ICT w przemyśle samochodowym i to również można by wykorzystać na tutejszym rynku.
– Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Szewczyk
Erik-Wilhelm Graef Behm jest odpowiedzialny za inwestycje zagraniczne, rozwój klastrów oraz rozwój eksportu w ramach ICT w
zachodniej Szwecji. Jest również redaktorem
naczelnym miesięcznika ICT-newsletter, założonego w 2002 rok.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | ul. K. Goduli 36, 41-703
Ruda Śląska, tel. 32 342 22 30 | www.inkubatorrudzki.pl
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Hala sportowa na 1,5-2 tys. miejsc oraz stadion lekkoatletyczny z zapleczem – tak ma wyglądać po rewitalizacji dotychczasowy obiekt sportowy przy ul. Czarnoleśnej. – W pierwszej kolejności opracowana zostanie profesjonalna koncepcja zagospodarowania tego miejsca, natomiast już w przyszłym roku budowę stadionu lekkoatletycznego chcemy zgłosić do ministerialnego programu budowy lekkoatletycznych orlików – zastrzega prezydent Grażyna Dziedzic.

Śladem Burlocha

Temat zagospodarowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul.
Czarnoleśnej pojawia się co rusz już
od kilkunastu lat. Dziś istnieje realna
szansa, by obiekt ten wreszcie został
zmodernizowany. – Widzimy po zrewitalizowanym Burlochu w Orzegowie
jak bardzo potrzebne są w naszym
mieście takie inwestycje. Obiekt obecnie tętni życiem od rano do wieczora,
co tylko utwierdza nas w przekonaniu,
że warto iść w tym kierunku i oczywiście w miarę posiadanych środków
realizować takie inwestycje – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
W pierwszej kolejności władze miasta chcą zlecić opracowanie koncepcji
architektonicznej terenu. – Zastanawiamy się, jak miałoby to wyglądać.
Jednym z rozważanych rozwiązań jest
konkurs architektoniczny. Formuła taka z pewnością pozwoliłaby nam uzyskać ciekawe rozwiązania architektoniczne dla tego miejsca – informuje
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
Kolejnym krokiem do powstania
nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego będzie opracowanie poszczególnych dokumentacji projektowych.
Już teraz wiadomo, że na początek
władze miasta skupić chcą się na sta-

dionie lekkoatletycznym, a pomocne
w tym mogą być środki z budżetu państwa. – Chcemy wykorzystać zatwierdzony w tym roku nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki, który pozwala doﬁnansować nawet w 50 proc.
koszt budowy ogólnodostępnych obiektów lekkoatletycznych – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.
Nowy stadion ma mieć przynajmniej 6-torową 400-metrową bieżnię,
skocznię do skoku wzwyż, rzutnię do
pchnięcia kulą, skocznię do skoku
w dal i trójskoku oraz, co istotne, boisko z trawą naturalną – co umożliwi
powstanie rzutni do rzutu dyskiem,
młotem i oszczepem. Stadiony takie
realizowane są zgodnie z wytycznymi
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Dzięki temu, oprócz rozbudowanej
bazy treningowej, będzie można tu
rozgrywać zawody co najmniej na poziomie wojewódzkim.
Jak ważna jest budowa takiego
obiektu w Rudzie Śląskiej dobrze wie
Zuzanna Radecka-Pakaszewska, dwukrotna olimpijka, a obecnie nauczycielka
wychowania
ﬁzycznego
w Szkole Podstawowej nr 15. – Stadion lekkoatletyczny z prawdziwego
zdarzenia pozwoli na lepsze szkolenie
dzieci i młodzieży. To również idealne

Już teraz obiekt przy ul. Czarnoleśnej jest wykorzystywany przez rzesze biegaczy.
Od kwietnia odbywają się tam treningi przygotowujące do I Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego.
miejsce dla rzeszy biegaczy amatorów,
którzy będą mogli bezpiecznie realizować swoje treningi – ocenia.
Oprócz stadionu lekkoatletycznego
na terenie dotychczasowego obiektu
przy ul. Czarnoleśnej wybudowana
zostanie nowa hala sportowa. – Chcemy, żeby miała ona widownię od 1,5
do 2 tys. osób. W ten sposób powstałaby najnowocześniejsza i najbardziej
pojemna hala w mieście, która pozwoliłaby na organizację w komfortowych
warunkach zarówno zawodów sporto-

wych, jak i imprez o charakterze kulturalnym – wylicza Piotr Janik.
Co ważne, kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Czarnoleśnej wpisuje się w obszar rewitalizacyjny, który zapisany został w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda
Śląska do 2030 roku. Ujęcie w programie działań rewitalizacyjnych, w tym
remontów, renowacji, modernizacji
czy konserwacji, daje możliwość ubiegania się o doﬁnansowanie ich realizacji z funduszy zewnętrznych.

Obecnie kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Czarnoleśnej tworzy
stary stadion z wyeksploatowaną 400metrową naturalną bieżnią lekkoatletyczną oraz wybudowane w 2010 r.
boisko ze sztuczną nawierzchnią, które w 2012 r. wzbogaciło się o nowe
oświetlenie.
W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 r. częściowo ma
zostać naprawiona dotychczasowa
bieżnia stadionu oraz przebiegająca
w pobliżu trasa crossowa.
TK

Ponad 111 tys. osób jest uprawnionych w Rudzie Śląskiej do głosowania w wyborach Prezydenta RP, które odbędą się 10 maja. Przygotowania do tych
wyborów w Rudzie Śląskiej przebiegają bez zakłóceń. Wybory obsługiwać będzie 708 członków obwodowych komisji wyborczych.

Ruda Śląska przygotowuje się do wyborów
Rudzianie będą głosować w 80 komisjach wyborczych. – Komisje będą
pracować w maksymalnych składach,
czyli po 9 osób w 74 stałych komisjach i po 7 osób w 6 komisjach
w szpitalu i domach pomocy społecznej – mówi Andrzej Piotrowski, przewodniczący powołanego przez prezydenta miasta zespołu ds. przygotowania wyborów. – W sumie w skład
komisji powołano 708 osób, które na
początku maja wezmą udział w obowiązkowym szkoleniu – dodaje.
Siedziby komisji oraz granice obwodów głosowania, poza jednym
wyjątkiem, będą takie same, jak podczas ostatnich wyborów samorządowych. – Tym wyjątkiem jest nowo
utworzony obwód, tzw. odrębny, przeznaczony dla pensjonariuszy pensjonatu „Senior” przy ul. Słowackiego
22 – informuje Andrzej Piotrowski.

Głosowanie odbędzie się 10 maja
w godz. 7.00-21.00. Głosujący otrzymają jedną kartę do głosowania, na
której będą wypisane nazwiska 11
kandydatów. Głosować będziemy
stawiając znak „X” w kratce obok nazwiska
wybranego
kandydata.
W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, 24 maja w tych samych
godzinach odbędzie się druga tura
wyborów. Weźmie w niej udział tych
dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zdobędą największą liczbę
głosów.
Miasto sporządziło już spis wyborców na jego terenie. – Spis jest gotowy do wydruku. Jeżeli ktoś chciałby
upewnić się, czy w nim ﬁguruje, może
się do nas zgłosić i to sprawdzić
– mówi Bożena Kurpanik, naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich UM.

Z kolei szczegóły podziału miasta na
obwody, czyli kto gdzie głosuje,
można sprawdzić na rozplakatowanych obwieszczeniach prezydenta
miasta oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta.
Podczas przeprowadzonych jesienią ubiegłego roku wyborów samorządowych dużo problemów przysporzył wadliwie funkcjonujący system informatyczny. Jak będzie tym
razem? – Państwowa Komisja Wyborcza dopuściła możliwość wykorzystania w tych wyborach techniki
elektronicznej jedynie jako narzędzia
wspomagającego prace obwodowych
i okręgowych komisji wyborczych,
gmin oraz samej PKW – mówi Tomasz Graliński, naczelnik Wydziału
Informatyki w rudzkim magistracie.
– Na działanie systemu nie mamy
wpływu, szkolimy jedynie członków

komisji wyborczych w zakresie jego
obsługi. A w dniu wyborów dyżurujemy czekając na sygnały z komisji
o ewentualnych problemach – zaznacza.
52 siedziby obwodowych komisji
wyborczych są przystosowane dla
osób niepełnosprawnych. – Podobnie
jak w ubiegłych latach, miasto zorganizuje dla osób niepełnosprawnych
bezpłatny dowóz z miejsca zamieszkania do właściwej komisji i z powrotem. Wszystkie zainteresowane osoby
mogą się zgłaszać pod bezpłatny numer telefonu 800-158-800 – podkreśla Andrzej Piotrowski. Do 1 maja
wyborcy niepełnosprawni mogą też
składać wnioski o dopisanie do spisu
wyborców w wybranym obwodzie
głosowania.
Osoby, które w czasie wyborów
będą przebywać poza miastem, mogą
otrzymać zaświadczenie o prawie do

głosowania. Uprawnia ono do wzięcia udziału w wyborach w dowolnie
wybranej komisji obwodowej w kraju lub za granicą. W tym celu należy
zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich do 8 maja w godzinach
pracy Urzędu Miasta.
Niepełnosprawni oraz wyborcy,
którzy najpóźniej w dniu wyborów
ukończą 75 lat, mogą głosować
przez pełnomocnika. Wnioski w tej
sprawie można składać do 4 maja.
Po raz pierwszy każdemu z uprawnionych do głosowania, a nie tylko
osobom niepełnosprawnym i przebywającym za granicą, dano możliwość głosowania korespondencyjnego. Wnioski można było składać
do 27 kwietnia. W Rudzie Śląskiej
z tej możliwości skorzystało 19 wyborców.
WG
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Telewizja Katowice i rudzki magistrat przygotowują się do realizacji nowego projektu o historii Rudy Śląskiej. Autorzy poszukują świadków egzekucji Antoniego Tiałowskiego, Ignacego Nowaka, Joachima Achtelika i Edmunda Kokota, a także osób, które uczestniczyły w antyhitlerowskim ruchu oporu na terenie
dzisiejszej Rudy Śląskiej. Przydatne będą archiwalne zdjęcia, listy, zapiski, a przede wszystkim relacje słowne świadków wydarzeń.

Odkryj swoją historię

Joachim Achtelik.
Reportaż dokumentalny będzie realizowany przez katowicki Oddział
Telewizji Polskiej w związku z 70.
rocznicą zakończenia II wojny światowej. Do produkcji obrazu włączył się
także rudzki magistrat. – Choć Ruda
Śląska ma dopiero 56 lat, to historia

tej ziemi jest długa i bogata w wydarzenia – przypomina prezydent Grażyna Dziedzic. – Historia, minione zdarzenia i ich bohaterowie są obecni
dzięki naszej pamięci, która z biegiem
lat staje się coraz bardziej krucha.
Dlatego naszym obowiązkiem jest, by
jak najwięcej z tej spuścizny zachować
– wyjaśnia.
– W związku z przygotowywaną realizacją zwracamy się z prośbą do rudzian o udostępnianie śladów minionych wydarzeń – mówi Michał Skrzeczek, kierownik produkcji reportażu.
– Znamy życiorysy rudzkich bohaterów, m.in.: księdza Jana Machy, Joachima Achtelika czy Ignacego Nowaka. Jesteśmy w kontakcie z rodzinami
Antoniego Tiałowskiego i Ignacego
Nowaka. Zależy nam jednak, by odkryć także inne, jeszcze nieznane osoby, które miały własny wkład w tworzenie historii tego okresu i tej ziemi
– tłumaczy. Reportaż będzie znakomitą okazją ku temu, by nieznane materiały mogło zobaczyć szersze grono
odbiorców.

Wszyscy, którzy pamiętają wydarzenia związane z ruchem oporu działającym na terenie dzisiejszej Rudy
Śląskiej, posiadają materiały z czasów
okupacji lub chcą w inny sposób
wnieść swój wkład w produkcję filmu,
proszeni są o kontakt z Wydziałem
Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta Urzędu Miasta, pokój 325, tel.
32 244-90-00 wew. 3252, e-mail: media@ruda-sl.pl lub michal.skrzeczek@
tvp.pl. – Prosimy mieszkańców, by
przejrzeli swoje rodzinne archiwa
i sprawdzili, czy nie zachowały się
w nich ślady historii z lat 1939-1945
– apeluje Krzysztof Piecha, naczelnik
Wydziału Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta. – Powinniśmy zadbać, by te cenne świadectwa przeżyć
poprzednich pokoleń zostały odpowiednio zabezpieczone – dodaje. Reportaż będzie emitowany na antenie
TVP Katowice i TVP Historia.
Przez wieki mieszkańcy terenów
dzisiejszej Rudy Śląskiej odegrali
czynną rolę w kształtowaniu kultury
regionu i zachodzących na Śląsku

Rynek miejski w czasie II wojny światowej.
procesów społecznych – w czasie
powstań śląskich aktywnie walczyli
o przyłączenie Górnego Śląska do
Polski, a w czasie II wojny światowej tworzyli silny ruch oporu. – Bohaterska obrona katowickiej wieży
spadochronowej, obrona Domu Powstańca Śląskiego czy wydarzenia
w Radiostacji Gliwickiej są dobrze

znane. Obawiam się jednak, że nie
jest znany powszechnie fakt, że Okręg
Śląski Związku Walki Zbrojnej
w 1940 roku był jednym z najsilniejszych w kraju – zauważa Michał
Skrzeczek.
AS
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów
Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

W maju br. planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.
– Czekamy na ten remont z niecierpliwością, mimo tego, że z pewnością przez parę miesięcy wystąpią w szkole z tego powodu utrudnienia – mówi Mirosław Krause, dyrektor szkoły. Inwestycja zostanie zrealizowana za ok. 3,6 mln złotych.

Szkoła muzyczna do remontu

Budynek szkoły muzycznej zyska nowy wygląd.

Rudzki Informator Samorządowy

W ramach termomodernizacji budynku przewidziano docieplenie stropów z wymianą pokrycia dachowego,
docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz
wymianę instalacji centralnego ogrzewania. – Zaplanowano również zabudowę oświetlenia awaryjnego i systemu telewizji dozorowej oraz remont
oświetlenia zewnętrznego, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wokół i wewnątrz budynku – zapowiada Piotr Janik, naczelnik
Wydziału Inwestycji. – Jednym z najważniejszych elementów przedsięwzięcia będzie budowa windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych – podkreśla. Przeprowadzony zostanie również remont placu na zapleczu budynku szkoły wraz z jego wygrodzeniem,
zgodnie z wymogami obowiązującymi
dla terenów szkolnych. Należy również podkreślić, że termomodernizacja
przewiduje zastosowanie materiałów
elewacyjnych i wykończeń gwarantujących zachowanie architektury obiektu zgodnie z pierwotnym projektem.

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

Prace remontowe według założonego planu mają zakończyć się z końcem roku. W budżecie miasta na realizację tego zadania zabezpieczono
3,6 mln złotych. Część z tej kwoty zostanie pozyskana z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w postaci dotacji i pożyczki.
– Inwestycja widocznie poprawi
zarówno bezpieczeństwo, warunki
pracy, jak i estetykę budynku – podkreśla Mirosław Krause. – Wreszcie
pozbędziemy się notorycznie przeciekającego dachu, a rodzice będą
mogli podwozić dzieci do szkoły
z tyłu budynku. Nowe okna wygłuszą hałas dochodzący z ulicy, a winda ułatwi transport np. dużych
i ciężkich instrumentów, które
uczniowie musieli wnosić nawet na
4. piętro – wymienia. Jak podkreśla
dyrektor, szkoła zawsze była otwarta dla uczniów niepełnosprawnych,
ale po zainstalowaniu windy z pewnością dostęp będzie o wiele łatwiejszy.

Planowany remont nie wyczerpie
jednak wszystkich potrzeb szkoły.
– Pozostanie jeszcze m.in. remont kilku toalet czy doposażenie sal – mówi
Mirosław Krause. – Lista jest jeszcze
bardzo długa, ale moje 8-letnie doświadczenie jako dyrektora i 25-letnie
jako pedagoga utwierdza mnie w przekonaniu, że wszystko jest kwestią dobrego zaplanowania, cierpliwości
i konsekwencji. Z pewnością w całej
45-letniej historii szkoły ten remont
jest najpoważniejszy – podkreśla.
Obecnie liczba uczniów całego zespołu wynosi 375. W kolejnym roku
szkolnym, czyli 2015/2016 przewiduje się, że uczniów będzie ok. 450.
Przyszły rok będzie historyczny dla
szkoły także z powodu organizowanych w niej po raz pierwszy matur
muzycznych. – Serdecznie zapraszam
młodych rudzian do naszej szkoły –
mówi dyrektor Krause. – Rekrutacja
odbywa się 5 i 12 maja w szkole
I stopnia oraz od 9 do 11 czerwca
w szkole II stopnia – tłumaczy.
AS
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

MAKSYMA NA KWIECIEŃ
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Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

„Metę wyznacza los,
lecz trasę do niej
każdy sam sobie”
Władysław Grzeszczyk

Zawiadomienie Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
o Walnym Zgromadzeniu Członków RSM
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że na podstawie przepisów art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z § 16 ust.6 Statutu RSM oraz uchwałą Zarządu RSM nr 21/2015 z dnia 9.04.2015 r. przeprowadzi Walne Zgromadzenie Członków RSM /WZCz/ podzielone na 7 części, których obrady odbędą się w dniach: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 maja 2015 r.
Niniejsze zawiadomienie jest pismem spełniającym
wymogi Statutu RSM § 16 ust. 11 i 12 o obowiązku
zawiadamiania wszystkich członków RSM o czasie,
miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Członków RSM.
Uprzejmie informujemy, że w obradach Walnego
Zgromadzenia mogą uczestniczyć tylko członkowie
RSM osobiście, za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości. W celu sprawnego przeprowadzenia zebrania
prosimy Członków, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków o zapoznanie
się z przygotowanymi sprawozdaniami i projektami
uchwał.
PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ w 2015 r.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium – przewodniczącego i sekretarza.
3. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku
obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z realizacji
uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu
Członków przeprowadzonym w dniach 20, 21, 22,
26, 27, 28, 29 maja 2014 r.
6. Rozpatrzenie informacji z dokonanej przez Radę
Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego
RSM i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 r.
10. Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji RSM za lata 2010 – 2012 i podjęcie
uchwały w tym względzie.
11. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał.
12. Przedstawienie informacji z działalności Administracji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki
bilansowej.
14. Podjęcie uchwał w sprawach terenowo-prawnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie obejmującym
od 2015 r. do Walnego Zgromadzenia Członków
w 2016 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.
17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia
Członków.
Jednocześnie Zarząd RSM
informuje, że:
1. Wszystkie materiały na Walne Zgromadzenie
Członków RSM, w tym projekty uchwał, zostaną
wyłożone w dyrekcji RSM w Rudzie Śląskiej 1, ul.
Magazynowa 12 w Dziale Organizacji i Samorządu – pokój 214 oraz w każdej Administracji i w
Internecie 14 dni przed terminem pierwszej części
Walnego Zgromadzenia Członków RSM, który
ustalono na dzień 18 maja 2015 r. Każdy członek
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma prawo do
zapoznania się z tymi dokumentami.
2. Ponadto członkowie mają prawo zgłaszać projekty
uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych
spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed
dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia w siedzibie Zarządu RSM. Projekt
uchwały musi być poparty przez co najmniej 10
członków.
3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
4. Porządek obrad może zostać poszerzony o wnioski, o których mowa w punkcie 2.
Podkreślamy, że w obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć tylko członkowie RSM
osobiście, za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości. Zaliczenie członków RSM do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wynika
z uchwały Rady Nadzorczej.
Uchwała ta ustala poniższe zasady zaliczania członków RSM do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków:
1. Jedna część Walnego Zgromadzenia Członków
obejmuje zasoby jednej Administracji,
2. Jedna część Walnego Zgromadzenia Członków
RSM obejmuje:
a) członków Spółdzielni zamieszkałych w lokalu,
do którego przysługuje im spółdzielcze prawo do
lokalu mieszkalnego położonego na terenie objętym działaniem części Walnego Zgromadzenia
Członków tj. w obrębie jednej Administracji lub
posiadających na tym terenie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o innym przeznaczeniu/
użytkowego, garażu/ lub prawo odrębnej własności tego lokalu.
1. Jeżeli członkowi przysługuje równocześnie prawo
do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu,
podstawę do zaliczenia do określonej części Walnego Zgromadzenia Członków stanowi miejsce
położenia lokalu mieszkalnego.

2. W przypadku przysługiwania równocześnie prawa
do dwóch lub więcej lokali mieszkalnych podstawę zaliczenia do określonej części Walnego Zgromadzenia Członków stanowi miejsce położenia
lokalu, w którym aktualnie zamieszkuje. W przypadku gdy członek posiada prawa tylko do lokali
użytkowych lub nie zamieszkuje w lokalu wchodzącym w skład zasobów spółdzielni podstawą
zaliczenia do danej części Walnego Zgromadzenia
stanowi prawo, które zostało nabyte wcześniej.
B członków oczekujących na zawarcie umowy
o ustanowienie prawa do lokalu zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 2.
2. Członkowie oczekujący na zawarcie umowy o ustanowienie prawa do lokalu uczestniczą w części Walnego Zgromadzenia Członków z zachowaniem zasad:
a) zamieszkali w dzielnicach, które obejmuje dana
Administracja w zasobach i poza zasobami RSM
w tych dzielnicach – wchodzą w skład części Walnego Zgromadzenia Członków tej Administracji,
b) zamieszkali w dzielnicach, w których RSM nie posiada swoich zasobów tj. w:
– Chebziu – wchodzą w skład części Walnego Zgromadzenia Członków obejmującej zasoby Administracji nr 1
– Czarny Las – wchodzą w skład części Walnego
Zgromadzenia Członków obejmującej zasoby Administracji nr 5.
c) zamieszkali poza miastem Ruda Śląska – wchodzą
w skład części Walnego Zgromadzenia Członków
o najmniejszej liczbie członków tj. do Administracji nr 7.
3. Części Walnego Zgromadzenia Członków ustala
się w poniższym układzie:
1) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie
Administracji Nr 1
– dzielnica Orzegów – os. przy ul.Wysockiej, Bogusławskiego, kard. Hlonda, Huloka, Kr. Jadwigi,
Joanny, Modrzejewskiej,
– dzielnica Godula – os. przy ul. Podlas, Bytomskiej,

Tiałowskiego, Czereśniowej, Przedszkolnej, Starej
– oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicach Godula, Orzegów,
Chebzie.
2) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie
Administracji Nr 2
– dzielnica Nowy Bytom,
– osiedle przy ul. Obr. Westerplatte w Wirku,
– oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicy Nowy Bytom.
3) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie
Administracji nr 3
– dzielnica Ruda Śląska 1,
– oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicy Ruda Śl. 1.
4) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie
Administracji nr 4
– dzielnica Halemba
– dzielnica Kochłowice
– oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicy Halemba i Kochłowice.
5) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie
Administracji nr 5
– dzielnica Wirek,
– dzielnica Bielszowice
– oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicy Wirek, Bielszowice i
Czarny Las.
6) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie
Administracji nr 6
– dzielnica Bykowina,
– oraz członkowie oczekujący zamieszkali w dzielnicy Bykowina.
7) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie
Administracji nr 7
– dzielnica Orzegów – os. Powstańców Śl.,
– dzielnica Godula – os. Lipa – Lipińska
– oraz członkowie oczekujący zamieszkali w dzielnicy Orzegów i Godula w zasobach ADM-7 oraz
poza miastem Ruda Śląska.

Podajemy harmonogram 7 części Walnego Zgromadzenia Członków RSM
Lp

Części Walnego
Zgromadzenia
– Administracja

Dzielnica

1

ADM-1

Ruda Śl.3-Godula, Orzegów, Chebzie

2

ADM-2

Ruda Śl.9-Nowy Bytom, Wirek-Os.
Westerplatte

3

ADM -3

Ruda Śl.1

4

ADM-4

5

ADM-5

6

ADM-6

Ruda Śl. 5-Bykowina

7

ADM-7

Ruda Śl.4-Orzegów

Ruda Śl. 6 i 7
Halemba, Kochłowice
Ruda Śl. 10
Wirek, Bielszowice, Czarny Las

Termin i godz. zebrania
18.05.2015 r. godz. 16.30
poniedziałek
19.05.2015 r. godz.16.30
wtorek
20.05.2015 r. godz.16.30
środa
21.05.2015 r. godz. 16.30
czwartek
25.05.2015 r. godz.16.30
poniedziałek
26.05.2015 r. godz.16.30
wtorek
27.05.2015 r. godz.16.30
środa

17

www.wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIE| 29.04.2015

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śląskiej,
przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11,
fax 32 248-43-22

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie
pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie odrębnej własności do niżej wymienionych mieszkań
I Przetarg
kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Czereśniowa 9/60 	
o pow. 37,00 m2 
2 p. + k., IX piętro
ul. Podlas 6/37 	
o pow. 37,90 m2 
2 p. + k., VI piętro
ul. Podlas 4/59 	
o pow. 37,50 m2 
2 p. + k., IX piętro
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4 	 o pow. 38,00 m2 
2 p. + k., I piętro
ul. Podlas 20b/1 	
o pow. 32,60 m2
1 p. + k., parter
ul. Lipińska 6a/4 	
o pow. 36,85 m2 
1 p. + k., I piętro
ul. Konstantego Latki 6/13 	
o pow. 50,64 m2
2 p. + k., IV piętro
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Wojciecha Bogusławskiego 7/12 o pow. 48,40 m2 
2 p. + k., II piętro
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Jana Stefana Dworaka 9a/18 	 o pow. 32,87 m2 
2 p. + k., III piętro
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 20/89 	
o pow. 38,90 m2 
2 p. + k., V piętro
ul. Szyb Powietrzny 5/2 	
o pow. 52,94 m2
3 p. + k., parter
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 16/16	 o pow. 48,22 m2 
2 p. + k., VI piętro
ul. Gwarecka 31/24 	
o pow. 61,41 m2 
3 p. + k., III i IV piętro
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 13a/23 	
o pow. 47,30 m2 
3 p. + k., IV piętro
ul. Solidarności 4a/14 	
o pow. 40,90 m2 
2 p. + k., IV piętro
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Równoległa 5a/13 	
o pow. 45,30 m2 
3 p. + k., IV piętro
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/26 	o pow. 69,60 m2
4 p. + k., I piętro
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19 	o pow. 34,30 m2 
2 p. + k., IX piętro
ul. Ignacego Paderewskiego 7a/5 	 o pow. 71,00 m2
4 p. + k., II piętro
II Przetarg
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Piotra Niedurnego 38c/92 	
o pow. 37,50 m2 
2 p. + k., IX piętro
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Joanny 28d/5 	
o pow. 37,00 m2 
2 p. + k., I piętro
ul. Konstantego Latki 1a/15 	
o pow. 50,64 m2 
2 p. + k., IV piętro
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Królowej Jadwigi 6a/2 	
o pow. 38,00 m2 
1 p. + k., parter
ul. Bytomskiej 5c/4 	
o pow. 50,49 m2 
2 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Cypriana Norwida 6/101 	
o pow. 39,30 m2 
2 p. + k., VIII piętro
ul. Cypriana Norwida 20c/6 	
o pow. 42,78 m2 
2 p. + k., I piętro
ul. Wolności 7b/10 	
o pow. 39,00 m2 
2 p. + k., II piętro
ul. Wolności 7a/4 	
o pow. 47,00 m2 
2 p. + k., I piętro
ul. Fiołków 1/7 	
o pow. 63,90 m2 
3 p. + k., II piętro
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Kanarków 5/3 	
o pow. 63,50 m2
3 p. + k., parter

73.300,- zł
80.500,- zł
72.700,- zł
74.836,- zł
67.120,- zł
79.225,- zł
111.595,- zł

106.129,- zł

69.984,- zł

80.900,- zł
108.200,- zł

111.800,- zł
139.930,- zł

108.992,- zł
91.142,- zł

104.000,- zł

152.300,- zł
73.470,- zł
159.297,- zł

89.100,- zł

85.000,- zł
114.100,- zł

83.000,- zł
122.600,- zł

82.600,- zł
88.262,- zł
78.900,- zł
106.200,- zł
155.403,- zł

132.930,- zł

w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 7b/17 	
2 p. + k., II piętro

o pow. 34,00 m2

87.377,- zł

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej
własności lub spółdzielczego własnościowego prawa w zasobach
RSM.
2. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój
213 – pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. ...............................
..” do dnia 19.05.2015 r. do godz. 14.00.
3. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM.
4. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23% VAT
tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent
się ubiega (dot. również członków oczekujących) przelewem do dnia
19.05.2015 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty
do oferty. Nr konta bankowego: 67102024010000000200450502 w
PKO BP O/Gliwice.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2015 r. o godz. 11.00
przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa.
Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o
100,- zł od kwoty wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane
mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad kwotę wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na
własny koszt łącznie z ewentualną wymianą okien (do 5 lat). Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.
W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na
wskazany nr konta bankowego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające
zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o
standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych
umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.
Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi
pozostałymi oferentami mają członkowie oczekujący na mieszkanie
w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą. Członek
oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie, bez względu na ilość
złożonych ofert. Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent, który posiada najniższy nr umowy
(najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 11.05.2015 r. w godz. od
14.00 do 16.00 oraz w terminach uzgodnionych z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu:
A-1 Ruda Śl.-Godula tel. (32) 248-22-32
A-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom tel. (32) 248-61-94
A-3 Ruda Śl.-1 tel. (32) 248-44-10
A-4 Ruda Śl.-Halemba tel. (32) 242-65-93
Ruda Śl.-Kochłowice tel. (32) 242-88-97
A-5 Ruda Śl.-Wirek, Bielszowice tel. (32) 242-09-35
A-6 Ruda Śl.-Bykowina tel. (32) 242-70-75
A-7 Ruda Śl.-Orzegów tel. (32) 248-18-11
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi
w ciągu 1-go miesiąca od dnia wniesienia wylicytowanej kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290. Spółdzielnia może odwołać
przetarg bez podania przyczyn.

o g ł a s z a o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań,
na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Joanny 7/17, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 48,80 m2  99.600,- zł
ul. Podlas 2/20, 2 p. + k., III piętro
o pow. 36,80 m2  86.400,- zł
ul. Czereśniowa 9/2, 2 p. + k., parter
o pow. 36,60 m2  71.800,- zł
ul. Konstantego Latki 4c/9, 2 p. + k., II piętro 	
o pow. 50,64 m2 122.300,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Walentego Fojkisa 8/21, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 35,98 m2  79.400,- zł
ul. Antoniego Zielińskiego 6a/12, 2p + k., III piętro 	 o pow. 50,64 m2  111.600,- zł
ul. Ludwika Piechy 7/2, 4 p. + k., parter 	
o pow. 72,93 m2 159.200,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/3, 4 p. + k., parter
o pow. 62,00 m2 128.200,- zł
ul. Fiołków 8b/11, 2 p. + k., III piętro 	
o pow. 50,70 m2 115.960,- zł
ul. Zofii Nałkowskiej 4b/2, 1 p. + k., parter
o pow. 31,72 m2  62.400,- zł
ul. Adama Mickiewicza 6/55, 2 p. + k., IV piętro 	 o pow. 39,50 m2  85.100,- zł
ul. Bzów 3a/11,1 p. + k., III piętro
o pow. 36,70 m2  93.400,- zł
ul. Cypriana Norwida 6/83, 2 p. + k., VII pietro
o pow. 38,70 m2  83.100,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Główna 26/15, 1 p. + k., III piętro
o pow. 28,70 m2  68.900,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Gwareckiej 23/13, 2 p. + k., V piętro 	
o pow. 48,65 m²  108.600,- zł
ul. Franciszka Wilka 7/30, 2 p. + k., X piętro 	
o pow. 32,93 m2  68.200,- zł
ul. Emila Szramka 3/5, 1 p. + k., I piętro 	
o pow. 30,90 m2  68.400,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16 	
o pow. 54,70 m2  123.700,- zł
3 p. + k., V piętro
ul. Alojzego Jankowskiego 18c/16 	
o pow. 42,78 m2  95.300,- zł
2 p. + k., V piętro
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4a/17 	
o pow. 38,80 m2  87.200,- zł
2 p. + k., IV piętro
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21 	
o pow. 62,20 m2  130.000,- zł
4 p. + k., X piętro
Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu
dla swojej ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu
osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz
z podaniem ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte
w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym
na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek
ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 6710 2024 0100
0000 0200 4505 02 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie
z osobą, która pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba,
która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie
3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi
w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca
od dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia
umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia
korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez
Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć
kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego
lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych
umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.
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GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza
przetarg ograniczony dla osób ﬁzycznych na odrębną własność lokali mieszkalnych w drodze ustnej
licytacji. Lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną, położone w Rudzie Śląskiej:
Lp.

Adres

Pow.
uż. m2

Położenie
lokalu

Ilość
Cena
pokoi wywoławcza zł

1

Kłodnicka 64/2

42,69

parter

2

2

Gwarecka 3A/29

47,90

X pietro

2

Wadium zł

Termin przetargu
/godzina

89 813,00

8 981,00

26.05.2015 r.,
godz. 9.00

118 331,00

11 833,00

26.05.2015 r.,
godz. 9.30

Wadium w ww. wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni – nr konta: 60 8470 0001 2001
0080 8680 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając: wpłata wadium
na przetarg – adres lokalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej kwoty nabycia nieruchomości,
kosztów wyceny mieszkania oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji wymaganej przez notariusza
do 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje
w formie aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłat wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od
zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze przetargu, które zawarte są
w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” (§ 59-70) i podpisać stosowne oświadczenie. Statut umieszczony jest na stronie internetowej www.naszdom.info.pl oraz można się z nim
zapoznać w siedzibie GSM „Nasz Dom” (pok. 105, tel. 32 243-27-47). Na przetarg należy zgłosić się
z dowodem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.
Lokale mieszkalne będą udostępnione do oględzin uczestnikom przetargu w dniu 12.05.2015 r.
w godzinach od 10 00 do 12 00. Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać
przetarg bez podania przyczyny. Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.
Zarząd GSM „Nasz Dom”

KOMUNIKAT
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Informuję,
że w trakcie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10.05.2015 r.
wyborcy niepełnosprawni będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy
w dotarciu z miejsca zamieszkania do lokalu
Obwodowej Komisji Wyborczej
oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu
800-158-800 całodobowo
do dnia wyborów, tj. do 10.05.2015 r.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Wysokiej z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wysokiej, stanowiąca działkę nr 4008/198 o powierzchni 4686 m², obręb Bielszowice, karta
mapy 4, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00046562/9 (działy III i IV ww. księgi
są wolne od wpisów).
Przetargi, które odbyły się w dniach 26.11.2014 r. i 23.02.2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).
Zbywana nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej, posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest
nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta dziko rosnącą zielenią
nieurządzoną, występują nierówności terenu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Wysokiej. Zbywany teren będzie skomunikowany z ulicą poprzez zjazd zlokalizowany przy budynku nr 3.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 300.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2015 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 w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 3.05.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 15.000,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu
i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Opolskiej 2b/7

w w w. f a c e b o o k . c o m / W R . W i a d o m o s c i R u d z k i e

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.
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Załatwiamy zwrot zasiłku
pogrzebowego z ZUS
oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą
z możliwością
odprawienia Mszy Świętej
oraz salą ceremonialną
do odprawiania uroczystości
wielowyznaniowych.
Na terenie obiektu znajduje się
kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66,
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl
Punkty obsługi Klienta
• Ruda Śląska – Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
• Ruda Śląska – Godula
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro), wykazu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonej przy ul. Radoszowskiej 169a, w Rudzie Śląskiej, oznaczonej jako działka nr
2460/37 o powierzchni 96 m2, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice, objęta księgą
wieczystą KW Nr GL1S/00014921/0, Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzedana
w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
stanowiącej własność osób ﬁzycznych z zaliczeniem nakładów poczynionych na działce 2460/37.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
NIP 626-10-08-802
41-907 Bytom ul Wyzwolenia 117
TELEFON :032-38-82-66 Fax 032-386-82-72

OGŁASZA PRZETARG W FORMIE LICYTACJI USTNEJ
w dniu 11.05.2015 o godz. 16.00 i 16.15
na ustanowienie odrębnej własności lokalu:
Adres lokalu, opis
Ruda Śląska ul. Gilów 6/11
mieszkanie
o powierzchni 48,47m2

Powierzchnia
użytkowa w m2

48,47 m2
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Cena
wywoławcza

81 500- zł

Wadium
w zł

8 150 zł

Data przetargu ustnego
w siedzibie spółdzielni
Przetarg ograniczony
o godz. 16.00
Przetarg nieograniczony
o godz. 16.15

Opis lokalu:
Mieszkanie na III piętrze w 5. kondygnacyjnym budynku mieszkalnym mającym aktualnie 30 lat,
wzniesionym w technologii wielkiej płyty. Budynek po termomodernizacji.
Mieszkanie składa się z kuchni, 2 pokoi i łazienki z wc wyłożonej płytkami ceramicznymi. Mieszkanie posiada
balkon wyłożony płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna drewniana, drzwi drewniane-płytowe.
Lokal wyposażony w instalację elektryczną, instalację ciepłej wody, wodociągową, kanalizacyjną, gazową
i centralnego ogrzewania.
Oferowany w przetargu ustnym lokal będzie zainteresowanym udostępniony do oględzin w dniu 4.05.2015
w godz. od 16.00 do 16.30.
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie wpłaconego do 3 dni przed przetargiem tj. do 8.05.2015 r.
na rachunek spółdzielni nr 41 1090 2011 0000 0005 3206 0757 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Bytom
wymaganego dla lokalu wadium.
W sprawach przetargu prosimy kontaktować się z Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową Spółdzielnią
Mieszkaniową Kierownikiem Działu Technicznego II piętro w siedzibie spółdzielni: telefon: 32 386-82-23 lub
z sekretariatem 32 386-82-21.
Spółdzielnia jest uprawniona do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu, jak i jego
warunków a także unieważnienia przetargu – bez podania przyczyn.
Pełny tekst ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni: http://www.gsmbytom.net/
Uczestnik dla ważności składanej oferty powinien ponadto złożyć, co najmniej w dniu przetargu według
wzoru spółdzielni oświadczenie o:
• zobowiązaniu się do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych,
• zapoznaniu się z wyłożonym regulaminem przetargu oraz o zapoznaniu się z rzutem kondygnacji obejmującym lokal oraz oświadczenie o dokonaniu względnie odstąpieniu od oględzin lokalu i akceptacji jego stanu
technicznego.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach
25.09.2014 r. oraz 8.01.2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położona w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Gęsiej, stanowiąca działkę nr
997/38 o powierzchni 2000 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 6
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00026293/6 (działy III i IV wolne są od wpisów). Zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 997/38 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
o zróżnicowanych parametrach (symbol planu MM2).
Zbywana nieruchomość położona jest przy ulicy Gęsiej w odległości ok.
100 m od ulicy Edmunda Kokota, posiada regularny kształt prostokąta; grunt
jest porośnięty trawą, drzewami i krzewami. Przez nieruchomość przebiega
sieć energetyczna.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 132.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) i w terminie do dnia 20.05.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
6.600,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Gęsia” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub
w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8.0016.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63
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KREDYTY KONSOLIDACYJR
NE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 888-484-868.

R Kłodnica – sprzedam ½ bliźniaka
399.000 zł. GABRIEL tel. 607 706
692


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

R Remonty mieszkań. Remonty łazienek, kafelkowanie. tel 668-032470.

R Bykowina – 2-pokojowe 47 m2,
95.000 zł. GABRIEL tel. 607-706692.


AUTO-SKUP za gotówkę do 5
tys. stan obojętny. Tel. 507-572625.

R Kredyty, pożyczki, konsolidacje.
Dzwoń, tel. 500-853-100.

R N. Bytom – sprzedam 2-pokojowe
37 m2, 79.000 zł. GABRIEL, tel. 607706-692.

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

R
LEGALNE ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW! Sprzedaż części –
własny transport. SZYBKO I SOLIDNIE, tel. 570-502-502.

R Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

R Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121532.

R PAJĄCZEK. Usługi transportowe,
przeprowadzki, przewóz osób. Tel.
505-180-050.

Usługi
R Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
R Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433031.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, 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.

R WYWÓZ GRUZU NAJTANIEJ
NA ŚLĄSKU!!! Własne kontenery. Konkurencyjne ceny. ZAPRASZAMY, tel. 531-727-272.
R PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel. 505-180-050.
 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin, solidnie. Tel. 606274-056.
 Kompleksowe remonty mieszkań solidnie i fachowo. Tel. 602445-909.

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


Absolutnie nowe pożyczki,
szybko! Tel. 32 307-40-41, 794-131131.

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

Usługi pogrzebowe

R Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

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

R Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

Nieruchomości

R Chwilówki, kredyty. Tel. 535006-200.

R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.

R VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!
R
NOWE POŻYCZKI MINIMUM FORMALNOŚCI. Tel. 516516-611, 32 260-00-33.
R Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
R Przeprowadzki. Tel. 32 252-9779.
R Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

R Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501239-405.
R Ruda, dwupokojowe, 44 m , 87
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

R Halemba, dwupokojowe, 45 m2,
112 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
R Bykowina, jednopokojowe, 32
m2, 67 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
R Wirek, jednopokojowe, 30 m2, 60
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Atrakcyjna pożyczka minimum
formalności. Tel. 668-681-880.

R Ruda Śląska i okolice – poszukujemy mieszkań, domów, działek
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel.
691-523-055.

R Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32
307-20-99, 784-699-569.
R Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, panele. Tel. 501815-416.

R Kawalerki: Pordzika 36 m2, 69
tys., Solidarności 30 m2, komfort,
Kochłowice 37 m2, 1 piętro, Lecha
29 m2, 59 tys., Paderewskiego 37 m2
atrakcyjne. LOKATOR, tel. 793-017323.
R
Dwupokojowe: Chroboka 47
m2, 68 tys., Energetyków 35 m2, Bykowina 50 m2, Wirek 46 m2.. LOKATOR, tel.  793-017-323.
R Trzypokojowe: Kochłowice 55
m2, Szpaków 63 m2, Halemba, 55
m2., 139 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.
 Kupię działkę budowlaną w Kochłowicach. Tel. 604-295-717.

R Atrakcyjne nowe domy
szeregowe: KŁODNICA
ul. Kaczmarka
od 105 m2  od 300.000 zł.
HALEMBA ul. Chłopska
108 m2 300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2
od 350.000 zł,
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055, 607-706-692.

R Restauracja Valdi Plus zatrudni
kucharzy, cukierników oraz kelnerów do pracy stałej i sezonowej. Tel.
32 330-05-62.
R Poszukujemy kucharzy i pomoc
kuchenną. Tel. 608-761-133.
R Firma Madej Wróbel Sp. z o.o.
poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na stanowiskach produkcyjnych.Kontakt: rekrutacja@madejwrobel.pl,   nr tel. 501-958-983.
Osobiście Ruda Śląska, Magazynowa 45.
R Poszukujemy ludzi do pracy w
Niemczech. Tel. 32 230-53-33.
R Zatrudnię kobietę do pracy w
ogrodnictwie (rencistkę) z Wirku,
Halemby lub Kochłowic. Kontakt tel.
604-642-063 w godz. 15.00-18.00.
R
GLIWICE Operatorzy linii produkcyjnej poszukiwani! Tel. 690092-555.

Różne

R Garaż  blaszak tanio sprzedam
Ruda 1. tel. 505-967-282.

R Drewno kominkowe. Tel. 530411-221.

R Do wynajęcia kawalerka 36 m2,
Bykowina. Tel. 503-577-783.

R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel.
607-912-559.

R Zamienię mieszkanie dwupokojowe 62 m2 na trzypokojowe. Ruda
Śl. Tel. 791-537-941.
R
Do wynajęcia   pokój. Tel. 32
242-06-28.

R
Dachy solidnie, papa termozgrzewalna. Gwarancja. Tel. 512549-097.

R KASA Potrzebujesz pieniędzy?
ZADZWOŃ. Tel. 32 230-39-74.

R Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 794-041-006.

Praca

R Kochłowice do wynajęcia kawalerka, c.o., 790 zł. Tel. 668-780-304.
R Do wynajęcia mieszkanie, sklep
– Orzegów. Tel. 505-147-476.
R Sprzedam kawalerkę, Ruda 1. Tel.
511-565-145.
R Do wynajęcia M-3 kamienica Halemba. Tel.605-527-090.

Motoryzacja
R
Skup samochodów. Płacimy
najwięcej, dojazd do klienta. Tel.
792-155-155.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania.
Tel. 507-572-625.

AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.
R Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502752-634, 502-865-808.
R Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 791-669-630.

016.

Auto Skup. Tel. 698-621-

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Międzyblokowa 16/23
ul. Grodzka 5/2
ul. Energetyków 5/75
ul. Grodzka 1/35
ul. Grodzka 1/26
ul. Grodzka 1/16
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel.
607-468-787.
R Wróżka Cesaria,doświadczona
tarocistka i numerolog zaprasza na
indywidualną sesję. Tel. 793-104379.
R Sprzedaż młodych kurek kolorowych, Halemba. Tel. 601-081-517.

Poszukujemy

osób do obsługi klientów
w nowo otwartym biurze
ZEPTER POLSKA
(DZIAŁ MEDYCZNY)
Ruda Śląska (Wirek), ul. 1 Maja 339
godz. 10.00-17.00
•
•
•
•

min. średnie wykształcenie
komunikatywnośc
bez ograniczeń wiekowych
elastyczny czas pracy

CARBOTRANS Spółka z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1

tel./fax 32 370-20-54

e–mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Zatrudnimy od zaraz:

Kierowcę
samochodów
ciężarowych
Wymagane są:
• prawo jazdy kat. C+E
• aktualne uprawnienia do wykonywania przewozu rzeczy
Mile widziane uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych
ADR w cysternach
Oferujemy zatrudnienie
w ramach umowy o pracę oraz
atrakcyjne warunki wynagradzania.
Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres
e-mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Mimo zwycięstwa „zieloni” nie zagrają w barażach
SPR G������� R��� Ś����� 37:26 (16:13) AZS P����������� Ś������������ K�����
Ostatnia kolejka II ligi piłkarzy ręcznych wciąż była emocjonująca dla podopiecznych trenera Zarzyckiego. Ich zadaniem było wygrać ostatni mecz z Politechniką Świętokrzyską. Rudzianie w sobotę
(25.04.) sprostali temu wyzwaniu, lecz losy ich gry w barażach zależały też od
ostatniego meczu Vive II Kielce. Niestety,
kielczanie wygrali swoje spotkanie, co
sprawiło, że SPR Grunwald Ruda Śląska
zakończył rozgrywki na 3. miejscu.
– Nie sprawdzałem wcześniej wyniku
kielczan, bo cały czas najważniejsze było
dla nas nasze spotkanie. Nie chcieliśmy, by
weszła w nas jakaś niepotrzebna presja.
Więcej na parkiecie grała młodzież, co
bardzo cieszy, biorąc pod uwagę to, że odnieśliśmy zwycięstwo. Trenowaliśmy do
samego końca i na treningach wylewaliśmy siódme poty, cały czas z myślą o tym,
że będziemy walczyć w barażach – mówił
po meczu Maciej Zarzycki, trener Grunwaldu.

1. MOSiR Bochnia
2. KS VIVE Tauron II Kielce
3. SPR Grunwald Ruda Śl.
4. KS Wanda Kraków
5. AZS Politechnika Święt.
6. SPR Wisła Sandomierz
7. SPR Zagłębie Sosnowiec
8. SPR Orzeł Przeworsk
9. MKS Biłgoraj

16
16
16
16
16
16
16
16
16

26
23
22
20
16
15
10
10
2

W SKRÓCIE

Halembianka
na plus, Wolej
na minus

Rudzianie dobrze spisali się w ostatnim meczu.

B����

Walczyli z czasem, słońcem i swoimi słabościami
Podczas sobotniego (25.04.) XVII Międzynarodowego Rudzkiego Biegu Dwunastogodzinnego zawodnicy nie tylko zmagali
się z długim czasem biegu, ale również z uciążliwym słońcem. Na
szczęście wszyscy biegacze poradzili sobie z tym wyzwaniem,
a organizatorzy uznali kolejną edycję biegu za udaną.
W imprezie udział wzięło blisko 100 ultramaratończyków z różnych krajów, w wieku od 24 do 80 lat. W ciągu dwunastu godzin
najdłuższy dystans, bo blisko 135 km, pokonał Leszek Małyszek z
Siemianowic Śląskich. Kolejno następne miejsca zajęli: Adam Jagieła z AZS AWF Katowice i Przemysław Basa z TL Pogoń Ruda
Śląska. Wśród kobiet pierwsze miejsce zdobyła Milena GrabskaGrzegorczyk z klubu Długa Ścieżka. Zawodniczka przebiegła około 125 km. Na kolejnych stopniach podium stanęły: Aneta Rajda z
TL Pogoń Ruda Śląska i Hurskaya Tatsiana z Białorusi.
Biegiem towarzyszącym była organizowana już po raz siódmy
Rudzka Sztafeta 4-godzinna, w której wystartowały szkoły oraz
Straż Miejska. W tej dyscyplinie na pierwszym miejscu podium
stanęli podopieczni Zespołu Szkół nr 5.
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Mistrzowska forma Oliwii

To dobry czas dla Oliwii Hałupki.

Tabela II ligi
mężczyzn
grupa IV

Oliwia Hałupka wciąż odnotowuje świetne występy i udowadnia swoim kibicom, że jej forma ciągle
zwyżkuje. Ostatni okres był szczególnie obﬁty w
osiągnięcia rudzkiej akrobatki.
Oliwia w trójce z Martą Śrutwą i Magdą Rajtor
wyśmienicie zaprezentowała się w prestiżowym turnieju Flanders International Acro Cup w Belgii.
Dziewczęta zajęły trzecie miejsce, co na turnieju tej
rangi jest ogromnym sukcesem.
Kolejne zdobycze Oliwia wywalczyła w II Międzynarodowym Turnieju Akrobatyki, Trampoliny
i Ścieżki Wawel w Krakowie. Seniorki Marta Śrutwa, Magda Rajtor i Oliwia Hałupka okazały się bezkonkurencyjne i przywiozły złoto.

W ubiegły piątek (24.04.) tenisistki
stołowe UKS-u Halembianka 2001
Ruda Śląska zakończyły sezon meczem na wyjeździe z MKS-em Cieszko
Cieszyn. Dla drużyny z Cieszyna mecz
z Halembianką miał istotne znaczenie.
Przeciwniczki dzięki wygranej 7:3
z rudzką drużyną objęły prowadzenie
w II lidze i zawalczą w barażach
o awans do I ligi. W ostatnim meczu
dla Halembianki punkty zdobyły:
Bożena Polińska-Zocłońska (2 pkt)
i w deblu Monika Jarosińska (0,5 pkt)
oraz Sabina Wyrobek (0,5 pkt). Rudzka drużyna kończy sezon na wysokim
piątym miejscu. To najlepszy wynik
w historii klubu w rozgrywkach II ligi
kobiet. Niestety sukcesem nie może się
pochwalić drugi zespół reprezentujący
Rudę Śląską w rozgrywkach II ligi
w tenisie stołowym. UKS Wolej Ruda
Śląska kończy rozgrywki II ligi mężczyzn na ostatnim 16. miejscu.

Przełajowe
zmagania
Uczestnicy dzielnie znosili upał.

S��������

KPKS na fali
KPKS H������ 3:2 S�KR�T� G������
W sobotę (25.04.) na hali w SP nr 4
seniorki rozegrały bardzo ważny mecz
z drużyną SiKReT-u Gliwice. Wynik
tego spotkania prawdopodobnie zadecyduje o zajęciu 5. miejsca w tabeli.
W meczu to gliwiczanki wygrały
pierwszego seta, jednak rudzianki
otrząsnęły się i doprowadziły do wyrównania. Trzeci set znów przebiegał
pod dyktando SiKReT-u, ale gospodynie zdołały się zmobilizować. Wygrywając ostatniego seta doprowadziły do

tie-break-u. Dzięki dobrej grze głównie w elemencie bloku rudzianki wygrały go 15:10.
Dobre wieści przyszły też z ﬁnałów
wojewódzkich szkół gimnazjalnych
w Pyskowicach. Drużyna reprezentująca Gimnazjum nr 8 wywalczyła tam
awans.
Zawodniczki
pokonały
w pierwszym meczu gospodynie 2:0,
a w ﬁnałowym spotkaniu reprezentantki Bytomia 2:1. Finały rozegrane zostaną w połowie maja w Rybniku.

W czwartek (16.04.) odbyły się Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Indywidualnych Biegach Brzełajowych Szkół
Podstawowych i Ponadgimnazjalnych.
Organizatorem zawodów byli SPS nr
15 oraz MOSiR Ruda Śląska. Impreza
odbyła się na trasach przełajowych
przy Szkole Podstawowej Sportowej
nr 15. Impreza cieszyła się dużym powodzeniem. Wzięło w niej udział około 600 uczniów z rudzkich szkół. W
kategorii drużynowej zwyciężyli zawodnicy i zawodniczki SPS nr 15. Na
poziomie gimnazjów najlepsi okazali
się uczniowie Gimnazjum nr 9. Wśród
szkół ponadgimnazjalnych najlepsze
okazały się uczennice ZSO nr 1 oraz
uczniowie ZSO nr 3.

Kolumny sportowe
zredagował Robert Połzoń
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Tabela ligi
okręgowej,
grupa:
Katowice II

Zwycięstwo w stylu de Lux
W���� W���� 3:2 (1:1) KS 94 R��������

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Energetyk ROW II Ryb. 20
LKS 1908 Nędza
20
Wilki Wilcza
20
Wyzwolenie Chorzów 20
Urania Ruda Śląska 20
Orzeł Mokre
20
Wawel Wirek
20
TKKF Zuch Orzepice 20
Buk Rudy Wielkie
20
KS 94 Rachowice
20
Tempo Paniówki
20
ŁTS Łabędy
20
MKS Zabrze-Kończyce 20
Czarni Pyskowice
20
Zamkowiec Toszek
20
Sokół Orzesze
20

51
41
39
38
36
33
33
28
27
27
22
21
21
17
14
5

66-15
56-20
41-16
37-19
53-34
36-31
36-27
35-47
28-35
34-36
28-31
24-27
25-47
36-64
18-51
14-67

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Odra Opole
Polonia Bytom
BKS Stal Bielsko-Biała
Ruch Zdzieszowice
GKS 1962 Jastrzębie
Rekord Bielsko-Biała
Skra Częstochowa
Górnik II Zabrze
Szombierki Bytom
Ruch II Chorzów
LKS Czaniec
Podbeskidzie II B-B
Pniówek Pawłowice Sl.
Swornica Czarnowąsy
Grunwald Ruda Śl.
Polonia Łaziska Górne
Piast II Gliwice
Górnik Wesoła
Małapanew Ozimek
Skalnik Gracze

64
63
59
56
50
46
43
42
40
40
40
37
33
32
31
28
24
23
14
11

62-27
64-22
64-21
56-31
43-31
51-41
46-30
51-37
40-31
45-44
29-33
44-42
33-42
33-55
38-52
25-44
42-59
29-46
19-62
19-83

Tabela III ligi
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
27
28
28
28
28
28
28
27
27
28

Sportowy
rozkład jazdy
Piłka nożna
29 kwietnia (środa) godz. 17.00
Grunwald Ruda Śląska – Polonia Bytom
2 maja (sobota) godz. 16.00
Slavia Ruda Śląska – Fortuna Gliwice
Futsal
3 maja (niedziela) godz. 18.00 Gwiazda
Ruda Śląska – Wisła Krakbet Kraków

Tabela
ekstraklasy
futsalu
1. Wisła Krakbet Kraków
2. Gatta Active Zduńska Wola
3. Rekord Bielsko-Biała
4. Red Dragons Pniewy
5. KGHM Euromaster Chr. Gł.
6. Clearex Chorzów
7. GAF Jasna Gliwice
8. AZS UŚ Katowice
9. Gwiazda Ruda Śląska
10. Red Devils Chojnice
11. Pogoń ‘04 Szczecin
12. AZS UG Gdańsk
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20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

W sobotę (25.04.) zawodnicy Wawelu
Wirek nie zawiedli na własnym boisku i wygrali spotkanie z KS 94 Rachowice. Rudzianie pokazali olbrzymie serce do gry, a wśród
nich pierwsze skrzypce grał Lux. Napastnik
gospodarzy zdobył dwa gole i zanotował
jedną asystę.
Wawel Wirek od początku stwarzał sobie
sytuacje strzeleckie. W 10. minucie pierwszą
bramkę zdobyli rudzianie. Piękne podanie
Luxa wykorzystał Maciejok. W pierwszej
połowie goście zdołali jeszcze odgryźć się i
wyrównać. Po wznowieniu gry błąd bramkarza rudzian wykorzystał zawodnik Rachowic

i zdobył gola na 1:2. Zawodnikiem, który
dał rudzianom wyrównanie, a później prowadzenie, był Lux, który był tego dnia
prawdziwym postrachem obrony gości.
– W pierwszej połowie graliśmy dobrą
piłkę. Doświadczony zespół z Rachowic
wykorzystał nasz błąd i wyrównał. W drugiej połowie pokazaliśmy
Wawel: Gawlik – Wypiór, K. Kałużny,
charakter. Zawodnicy są
Buchcik, Żur – Wawrzyczek (65’
wychowankami i widać
Rutkowski), Pyc, Maciejok (88’
na boisku, że im zależy –
Niemaszyk), Foryś (88’ Aleksa) –
mówił po meczu JaroJaromin (83’ Deptuch), Lux.
sław Zajdel, trener WaTrener: Jarosław Zajdel.
welu.

P���� ����� – ���� ��������, �����: K������� II

Urania dotrzymała tempa Paniówkom
U����� R��� Ś����� 3:3 (2:2) T���� P�������
Kochłowiczanie zobaczyli w sobotę
(25.04.) szybki mecz na wysokim poziomie. Urania podejmowała u siebie zespół
Tempa Paniówki. Rudzianie stworzyli sobie więcej okazji niż rywal, jednak mecz
zakończył się remisem 3:3.
Strzelanie rozpoczęli rudzianie. W 17.
minucie dobrą rzutkę wykorzystał Miszka
i strzelił ładnego gola główką. Zawodnicy
Uranii jeszcze chwilę później mogli podwyższyć prowadzenie, ale dogodną sytuację zmarnował Zawisza. W 25. minucie
goście doprowadzili do wyrównania po
dobrze wykonanym rzucie wolnym. Ten
gol zmobilizował rudzian i sześć minut
później znów wyszli na prowadzenie po
ładnej dobitce Jańczaka. Gospodarzom nie
było jednak dane schodzić na przerwę
Urania: Pardela, Hejdysz, Cieślik,
P. Grzesik, Chmielorz (46’ D.
Wypiór), Kornas, Jańczak, Zawisza
(46’ D. Wypiór), Musiał, Miszka,
Piecha (71’ Kamieński).
Trener: Stanisław Mikusz.

To był mecz pełen zwrotów akcji.
z prowadzeniem. W 36. minucie po błędzie obrońcy piłkę przechwycili goście
i po dośrodkowaniu strzałem wszystko
wykończył Jendrychowski.
W drugiej połowie znów pierwsi strzelili gospodarze. Podobnie jak w pierwszej
części, gola zdobył Miszka. W 76. minucie
przeprowadził on ładną indywidualną akcję, wyprzedził bramkarza i posłał piłkę
z ostrego kąta tuż przy słupku. Po raz trzeci powtórzył się czarny scenariusz kochło-

F�����

Porażka przed
gwiezdnymi wojnami
AZS U���������� Ś����� 2:1 (1:0) G������ R��� Ś�����

50
44
35
31
27
27
26
26
25
24
23
18

Zespół Gwiazdy Ruda Śląska w sobotę
(25.04.) wrócił bez punktów ze spotkania
z AZS-em Uniwersytet Śląski. Porażka
w przedostatniej kolejce sprawiła, że ostatni mecz z Wisłą Krakbet Kraków będzie
niezwykle ważny w kontekście utrzymania. Wciąż jednak wszystko zależy od gry
rudzian. Jeśli wygrają, nie będą musieli
przejmować się wynikami innych drużyn.
Mimo że zespół Białej Gwiazdy jest liderem, nikt nie ma wątpliwości, że w niedzielę (3.05.) podopiecznym trenera Kli-

masa nie zabraknie mocy, by go pokonać.
W meczu z AZS-em Gwiazda źle wypadła w pierwszej połowie. Rudzianie stracili w niej gola. To jednak podziałało na nich
motywująco i w drugiej części spotkania
poprawili oni swoją grę. W 29. minucie
gola zdobył Piasecki. Chwilę później
Gwiazda nie wykorzystała przedłużonego
rzutu karnego – piłkę obok bramki posłał
Hewlik. Niestety w 35. minucie gospodarze zdobyli drugiego gola i w rezultacie
wygrali to spotkanie.

wiczan. W 80. minucie gry Mronicz soczyście strzelił i Pardela nie miał najmniejszych szans, by zainterweniować.
– Przy stanie jeden zero mieliśmy wiele
sytuacji, a przeciwnik trzy razy strzelił na
bramkę i zdobył trzy gole. W drugiej połowie byliśmy trochę słabsi, ale dalej mieliśmy okazje. Gra wyglądała lepiej, ale sami
pozwalaliśmy sobie strzelać bramki i to był
problem – mówił po meczu Stanisław Mikusz, trener Uranii.

P���� ����� – III ����

Grunwald
traci punkty
w Zabrzu
G����� II Z����� 4:1 (1:0)
G������� R��� Ś�����

W sobotę (25.04.) Grunwald przegrał na
wyjeździe aż 1:4 z rezerwami Górnika Zabrze. Zabrzanie strzelili tego dnia aż pięć
bramek – cztery dla siebie i jedną samobójczą.
Górnik, który tego dnia grał głównie
młodzieżowcami, zdołał wbić gola rudzianom w 33. minucie. Wtedy to po stracie
piłki Grunwaldu Piasecki zagrał do wchodzącego w pole karne Cerimagica, który
strzałem po długim rogu pokonał Soldaka.
Kolejne bramki rudzianie tracili w drugiej
połowie. Grunwald popełniał duże błędy
Grunwald: Soldak – Łęcki,
Szpoton (kpt), Wolek, Szczypior
– Jaskiernia, Maciongowski,
Kiepura, Dreszer – Haftkowski,
Włodarczyk. Rezerwa: Lamlih
– Nowicki, Kowalski, Kot,
Stanisławski, Szczygieł.
Trener: Jacek Bratek.
w obronie, a wykorzystali je Piasecki
(49. minuta) i Dankowski (67. minuta).
W 86. minucie samobójcze traﬁenie zaliczył Patryk Bartusiak, ale kilkanaście sekund później wynik spotkania na 4:1 ustalił
Konrad Nowak.
– Górnik grał naszpikowany młodzieżowcami, miał bodaj tylko dwóch seniorów
w składzie. Są to zawodnicy bardzo dobrze
wyszkoleni i tak też wyglądają biegowo.
Całkowicie zasłużyli na zwycięstwo – mówił po meczu Jacek Bratek, trener Grunwaldu. – Pierwszą bramkę straciliśmy po
bardzo prostym błędzie i to ustawiło mecz.
Na dobre nie wyszliśmy z szatni i dostaliśmy drugą bramkę po szkolnym błędzie.
Miało to wpływ na psychikę zawodników.
Nie byliśmy się w stanie podnieść – dodał.

P���� ����� – IV ����, �����: ������ I

Slavia znów idzie w dół
TS G����� T��������� G��� 3:2 (2:1) KS S����� R��� Ś�����
Slavia: Strąk – Maciaszczyk Patryk
(62’ Lach), Met, Wujec, Zalewski,
Strzalla (78’ Maciaszczyk Dawid),
Gancarczyk, Moritz, Kowalik,
Rejmanowski.
Trener: Marek Piotrowicz.
Kolejnym przeciwnikiem Slavii w miniony weekend był zespół Gwarka Tarnowskie
Góry. Rudzianie przegrali na wyjeździe z rywalem, który zajmuje trzecią pozycję w lidze.
Pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze. Prawdziwym „oprawcą” Slavii był tego
dnia Witor, który oddał piękny strzał – piłka

odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do
bramki. Rudzianie zdołali odpowiedzieć na
ten cios. Gancarczyk ograł jednego z graczy
Gwarka, podał piłkę na dziesiąty metr, a tam
gola zdobył Puschhaus. Przed przerwą niestety Slavia musiała się pogodzić ze stratą
jeszcze jednej bramki. Znów jej strzelcem
był Witor, który zanotował już drugie świetne traﬁenie tego dnia.
Podopieczni trenera Piotrowicza nie odpuszczali i w 71. minucie meczu do wyrównania doprowadził Kowalik. Decydujący
cios Slavii zadał Filipiak, wykorzystując bez
najmniejszego problemu doskonałą sytuację
strzelecką dla swojej drużyny.
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Bastion z medalami!

Radość
Mariusza
Nowaka po
jednej
z wygranych
walk.

Powrót króla

Nie mogli narzekać na nudę ci, którzy wybrali się w niedzielny poranek (26.04.) na Mistrzostwa Bytomia w Brazylijskim Jiu-Jitsu NO
GI. Podczas zawodów nasze miasto reprezentowali zawodnicy na co
dzień trenujący w klubie Bastion Ruda Śląska. Trójka z nich zdobyła
medale w swoich kategoriach wagowych.
Aż dwa z trzech zdobytych medali to złota. Na najwyższym stopniu podium w niedzielę stanęli Kamil Białek i Mariusz Nowak.
Trzeci zdobyty medal to brąz, a wywalczył go Karol Bucki.
Bardzo blisko zdobycia medali byli Michał Poziomek i Kamil Buczek, jednak pomimo stoczenia wielu dobrych walk
przegrali oni w potyczkach o brąz. Pomimo paru wygranych
walk z rzędu, kontuzja wyeliminowała z rywalizacji Denisa Sekurę, Romana Zuga oraz Kamila Gałeckiego.

B���

Czeskie zwycięstwa
W sobotę (18.04.) odbył się w Ostrawie (Czechy) Międzynarodowy Turniej Bokserski. Wzięło w nim udział 84 zawodników z Czech, Słowacji i Polski. Nie zabrakło na nim zawodników
UKS-u ,,ŚLĄSK” Ruda Śląska, którzy zostali zaproszeni na turniej przez klub z Poruby. Bokserzy reprezentowali Rudę Śląską w trzech kategoriach. W najlżejszej wadze (50 kg) Konrad Gawron zajął pierwsze miejsce w kategorii kadet.
W kategorii wagowej 54 kg Marcel Janicki zdobył też pierwsze miejsce pokonując w ﬁnale
przeciwnika stosunkiem głosów 2:1. Ostatniemu
reprezentantowi UKS-u – Maciejowi Mołkowi –
w wadze 64 kg w kategorii junior nie powiodło
się i przegrał on 0:3.
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W miniony weekend (24-26.04) w Zgierzu odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach. Prawdziwym wydarzeniem był start wracającego po kontuzji Adriana Hajduka. Rudzianin
zanotował wielki powrót i po raz siódmy zdobył
tytuł mistrza Polski. Podczas mistrzostw świetnie
zaprezentowali się też pozostali zawodnicy Slavii i zapaśnicy Pogoni.
Ze srebrnym medalem ze Zgierza wróciła Natalia Kubaty. Brązowe medale przypadły w udziale: Andrzejowi Sokalskiemu (74 kg), Darii Szymeczko (55 kg) i debiutującej w grupie seniorek
Natalii Strzałce (69 kg).
Na zawodach kapitalnie walczyli też zawodnicy KS Pogoń Ruda Śląska. Robert Strzałka w kategorii 86 kg zdobył srebrny medal, ulegając zawodnikowi Sebastianowi Jeziańskiemu z Dębu
Brzeźnica. Patryk Szałowski zdobył z kolei brązowy medal w kategorii 57 kg, przegrywając jedną walkę z Patrykiem Ołęczynem (Dąb Brzeźni-

Adrian swoje pojedynki wygrał przed czasem.
ca). Dwa medale to wielki sukces klubu i trenera
Jana Walkowiaka przygotowującego tych zawodników do startu.

J�-�����

Brązowy medalista u prezydent miasta

W narożniku Maciej Mołek i trener Sarota.
REKLAMA

Jest uczniem trzeciej klasy gimnazjum. Próbował sił
w karate, pływaniu, tenisie,
balecie, a nawet grze na perkusji, jednak odnalazł się
właśnie w ju-jitsu, które
przyniosło mu prawdziwe
sukcesy. Rudzianin Marcin
Maciulewicz – brązowy medalista Mistrzostw Świata
w Ju-Jitsu, był w środę
(22.04.) gościem prezydent
miasta Grażyny Dziedzic,
którą odwiedził wraz z mamą i trenerem.
Uzdolniony rudzianin od
13 do 15 marca przebywał
w Atenach, gdzie na Mistrzostwach Świata w JuJitsu wywalczył brąz. Marcin trenuje w Rudzkim
Klubie Karate, działającym przy ODK „Matecznik”. Już w ubiegłym roku triumfował na mistrzostwach Polski oraz w Pucharze Polski.
– Już wcześniej pociągał mnie ten sport
i w końcu się przemogłem, żeby udać się na tre-

Młody zawodnik jest teraz w wyśmienitej formie.
ning. Tak zaczęła się moja przygoda. Pół roku
później chciałem już jeździć na zawody – na początku nie zawsze udawało się zajmować pierwsze miejsca. Jednak późniejsze pasmo zwycięstw
spowodowało, że powołano mnie do kadry narodowej – opowiadał pani prezydent Marcin Maciulewicz.

R����

Rudzianie zdobyli Poznań
C���� P����� 6:60 (0:27) K.S. IGLOO R���� R��� Ś�����
Gryfy pokazały jak mogą być niebezpieczne
nia bardzo zwężali swoją obronę, co wykorzystyi pokonały na wyjeździe zespół Chaosu Poznań.
waliśmy rozrzucając piłkę szeroko do skrzydłoPełna kontrola – tak w skrócie można by opisać
wych. Zwycięstwo ani na moment nie było zagroniedzielne spotkanie (26.04.) rudzian.
żone, mieliśmy pełną kontrolę nad wydarzeniami
Rugbyści z Orzegowa już od pierwszych mina boisku – relacjonował Patryk Kołodziej, zanut dominowali. Było to widoczne w formacji
wodnik KS IGLOO Rugby Ruda Śląska.
młyna i autu, w których Gryfy wygrywały
W tym spotkaniu punkty dla Rudy zdobyli:
wszystkie
swoje
piłki
Płusa 15 pkt (1 przyłożenie,
Skład Gryfów: Gawron, Fura (Nowak),
i większość piłek rywali.
5 podwyższeń), Mańkowski
Jopert, Muc, Mańkowski Dawid,
Siłą gości w tym meczu by15 pkt (3 przyłożenia), MiManiecki (Krupiński), Wojnowski,
ło też umiejętne zbalansochalak 5 pkt (1 przyłożenie),
Mańkowski Jakub, Płusa, Kołodziej,
wanie gry ataku i młyna.
Mucha 5 pkt, Mol 5 pkt,
Karcz,
Michalak,
Mucha,
Szczepek 5 pkt, Wojnowski
– Rywale po kilku naszych
Szczepek, Mol.
5 pkt, Jopert 5 pkt.
wejściach do przegrupowa-
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MAJOWA
PROMOCJA!!!
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