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KREDYTY

GOTÓWKOWE ORAZ
KONSOLIDACYJNE

• 15 tys. na oświadczenie
• ﬁrmowe do 30 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy
Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel.

731-35-35-35

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII
TEL. 32 779-73-73

KREDYT

na każdą kieszeń

• oprocentowanie kredytów gotówkowych
i konsolidacyjnych już od 5 %
• kredyty hipoteczne, samochodowe
i ﬁrmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń wiekowych
• uproszczone procedury

Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo ﬁnansowe 668-447-277

ODDZWONIMY

Budżet wykonany,
ale absolutorium
nie ma
Czytaj str. 7
SPECJALIZUJEMY SIĘ W ORGANIZACJI:
przyjęć rodzinnych, konferencji,
spotkań i imprez zakładowych

Ślub
w plenerze!
PW SENATOR, ul. Wolności 45, Ruda Śl.,
tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18
www.pwsenator.cdx.pl

Foto: JO
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Przytulniejsze oblicze, ta sama, dobra kuchnia
„Wiśniowy Sad” jest z nami już od 10 lat. Niedawno restauracja poszerzyła swoją działalność otwierając kawiarnię – cukiernię, teraz przyszedł czas na
powrót do korzeni i odświeżenie części restauracyjnej. Goście odwiedzający to miejsce mogą teraz zasiąść do posiłku w gustownej, a zarazem przytulnej sali
i delektować się wciąż tak samo dobrą kuchnią.

– Metamorfoza, którą postanowiliśmy wcielić w życie po
dziesięciu latach działalności,
jest jak najbardziej pozytywna.
Odwiedzający są zachwyceni
zmianami i obecnym wyglądem
restauracji, która mimo wszystko
zachowała swój klimat. Dodatkowo zwiększyliśmy część konsumpcyjną, co pozwoli nam
przyjmować jeszcze większą liczbę gości – podkreśla Robert

Szołtysek, właściciel „Wiśniowego Sadu”.
Styl jaki teraz panuje w „Wiśniowym Sadzie”, nawiązuje
nieco do pizzerii, bo to właśnie
pizza jest wśród gości jedną
z ulubionych pozycji w restauracyjnym menu.
– Nasze menu jest żywe.
Oprócz standardowej karty, każdego miesiąca dodajemy wkładki
sezonowe, nad którymi pracują

nasi kucharze. W czerwcu hitem
był burger z polędwicy wołowej
z frytkami i sałatką – wymienia
właściciel.
Za wielkim sukcesem pizzy,
wypiekanej w powiększonym
piecu opalanym drewnem, czy
carpaccio z polędwicy wołowej,
stoi ich staranne przygotowanie.
To wszystko ze świeżych składników najlepszej jakości. A co
znajdą dla siebie tradycjonaliści?

– W naszej karcie zawsze będą
tradycyjne dania, takie jak rolada śląska, rosół, czy bezkonkurencyjna pierś z kaczki, które
cieszą się powodzeniem szczególnie w niedzielę. Jednak zauważamy, że w tygodniu goście
szukają czegoś innego. Stąd tak
wielkie powodzenie m.in. naszego burgera, którego każdy składnik przygotowywany jest na
miejscu – począwszy od bułki

i sosów – mówi Robert Szołtysek.
Oprócz stałych bywalców, którzy zakochali się w „wiśniowej”
kuchni, restauracja przyjmuje coraz większą liczbę nowych poszukiwaczy doskonałych smaków.
Choć smakosze stają się coraz
bardziej wymagający, ekipa
z „Wiśniowego Sadu” robi wszystko, by spełnić ich wszelkie oczekiwania.

RESTAURACJA
Wiśniowy Sad
ul. 1 Maja 76
41-706 Ruda Śląska

www.wisniowysad.com.pl

KAMRATY RUDZKIE

Ten srebrny krążek o średnicy
36 mm jest symbolicznym uhonorowaniem tych, którzy przyczynili
się do promocji, rozwoju gospodarczego, kulturalnego i naukowego Rudy Śląskiej. Ten pierwszy
i przedostatni warunek z pewnością pasuje do Mateusza Sobecko,
zwycięzcy ósmej edycji programu
„You Can Dance”. Nasz zdolny
rudzianin został uhonorowany odznaką „Kamrat Rudzki” podczas

czwartkowej (18.06.) sesji Rady
Miasta. – To jest jak dopełnienie
mojego szczęścia. Teraz oficjalnie
mogę powiedzieć, że jestem w stu
procentach mieszkańcem Rudy
Śląskiej. Mam nadzieję, że w programie pokazałem swoją miłość
do Śląska – podkreślał dziękując
za oznakę Mateusz Sobecko.
– Stresuję się bardziej niż przed
wejściem life na antenę – żartował
tancerz.

Przypomnijmy, że wywodzący
się z Rudy Śląskiej 23-latek drugi
raz startował w „You Can Dance”.
Za pierwszym razem jego droga na
szczyt została zablokowana przez
kontuzję. Teraz rudzianin dokończył swoją przygodę i był najlepszy
w tańcu pośród finałowej czternastki. W nagrodę wyjedzie na stypendium do prestiżowej szkoły tańca.
Równocześnie Mateusz studiuje rachunkowość i rewizję

finansową na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach.
– Na szczęście wszyscy moi synowie zdobyli wykształcenie,
pracują i bardzo się wspierają
– podkreśla Halina Sobecko,
mama Mateusza. – To również
dzięki starszym braciom Mateusz mógł uczestniczyć w szkoleniach i doskonalić swój talent
– mówi.

Joanna Oreł

Foto: UM Ruda Śląska

Mamy kolejnego Kamrata!

Mateusz Sobecko – zwycięzca 8. edycji „YCD”.
REKLAMA

Tönsmeier Południe Sp. z o.o.

uprzejmie informuje, iż od dnia 31 lipca 2015 r.
kasa w siedzibie firmy przy ul. Kokotek 33
zostanie ostatecznie zamknięta.

W związku z tym nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych w Biurze Obsługi Klienta. Płatności za usługi naszej firmy można dokonywać w placówkach Poczty
Polskiej, bankach i punktach obsługujących realizację płatności masowych oraz przez
Internet.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym
3266/3 o powierzchni 6 m2, zapisanej na karcie mapy 1, obręb Kochłowice,
KW GL1S/00028908/5 położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 32,
przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

3

www.wiadomoscirudzkie.pl

INWESTYCJE | 24.06.2015 r

BUDOWA TRASY N-S

Czas na drugi etap trasy N-S.
Wbito pierwszą łopatę
Rozpoczęła się budowa drugiego odcinka trasy N-S. Władze miasta przekazały już wykonawcy – ﬁrmie Drogopol
ZW – teren budowy. – Inwestycję chcemy zrealizować w ciągu 1,5 roku, a prace odbywać się będą w trybie
dwu-, a nawet trzyzmianowym – deklaruje Stanisław Waszkiewicz, prezes Grupy Drogopol.

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

wawcze oraz roboty ziemne. Chcemy,
żeby prace odbywały się na całości budowanego odcinka, tak, żeby udało się
maksymalnie skrócić termin 24 miesięcy
zaplanowany na realizację inwestycji
– podkreśla Stanisław Waszkiewicz.
Plac budowy został przekazany wykonawcy we wtorek (16.06.).
Drugi etap budowy trasy N-S obejmuje odcinek trasy od ul. 1 Maja do ul.
Bukowej, gdzie powstanie dwupozio- w ten sposób połączenie z ul. ks. Niedzie- drogowym Rudy Śląskiej. – Choć budomowy węzeł z tą ulicą. Ponadto ulica li. Będzie to jednojezdniowa droga o sze- wę II etapu zaczynamy realizować z właBukowa, obecnie ślepa, zostanie prze- rokości 7 m, która będzie miała ponad snych środków, to dzięki temu, że zadadłużona aż do połączenia z ul. ks. Nie- 1,5 km długości – wyjaśnia Mariusz Pol. nie to wpisane jest na listę kluczowych
dzieli. Połączenie to znacząco usprawni
Ponadto w ramach całości inwestycji projektów, które mają być ﬁnansowane
ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze przebudowana zostanie magistrala wo- ze środków unijnych, pieniądze wydane
wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza dociągowa a także sieć ciepłownicza na budowę trasy N-S wrócą do budżetu
i Gliwic. Dzięki realizacji inwestycji oraz kanalizacja ogólnospławna i desz- miasta – podkreśla prezydent Grażyna
oraz połączeniu jej z dotychDziedzic.
Przypomnijmy, że niedawno zapaliło się
czasowym odcinkiem trasy
Docelowo trasa N-S połączyć
ostatnie, niezbędne zielone światło dla budowy
N-S, który kończy się przy ul.
ma Drogową Trasę Średnicową
drugiego odcinka „eneski”. Termin rozpoczęcia
1 Maja, trasa wydłuży się
z autostradą A-4. Inwestycja bęprac opóźniał się od grudnia, bo jedna
o ponad kilometr. – Dodatkodzie realizowana etapami. Pierwz ﬁrm postanowiła odwołać się od wyników
wo nad ul. Bukową, gdzie bęszy z nich został przekazany do
postępowania przetargowego do Krajowej Izby
dzie się kończyć nowobudowaużytkowania na początku 2013 roOdwoławczej. KIO przyznało jednak w maju
ny odcinek, powstanie wiadukt
ku. Prowadzi on od ul. 1 Maja,
rację rudzkim urzędnikom oraz wyłonionej
wraz z łącznicami. Sam wiaczyli drogi nr 925, do Drogowej
pierwotnie w przetargu ﬁrmie Drogopol.
dukt o rozpiętości 47 m wykoTrasy Średnicowej, wraz z węzłem
nany zostanie jako dwie niezadwupoziomowym z ul. 1 Maja.
leżne konstrukcje pod lewą i prawą czowa. Wykonane zostanie także oświe- Trzeci etap obejmie budowę drogi od
jezdnią drogi – opisuje Mariusz Pol tlenie oraz zainstalowane zostaną urzą- ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Bielz Wydziału Dróg i Mostów rudzkiego dzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery szowicach wraz z węzłem dwupoziomomagistratu.
ochronne, elementy oznakowania po- wym. Inwestycja ta wymaga jednak akPodobnie jak w przypadku gotowego ziomego i pionowego. Ważnym elemen- tualizacji projektu budowlanego. Na
już odcinka trasy N-S, tak i w ramach tem inwestycji będą również ścieżki ro- czerwiec 2015 r. zaplanowano odbiór
realizacji kolejnego etapu, wykonane werowe. Powstaną one zarówno wzdłuż dokumentacji i wszczęcie procedury
zostaną dwie jezdnie o szerokości sied- samej trasy N-S, jak i przedłużenia ul. przetargowej na wykonanie robót bumiu metrów każda, umożliwiające po- Bukowej. W ten sposób przybędzie dowlanych. Z kolei w przypadku czwarprowadzenie dwóch pasów ruchu w mieście ok. 3 km tras dla rowerzy- tego odcinka – od ulicy Kokota do autostrady A-4 – dokumentacja projektowa
w każdym kierunku. W ramach budowy stów.
Przypomnijmy, że budowa trasy N-S zostanie wykonana w okolicach maja
kolejnego etapu trasy N-S przedłużona
TK
zostanie także ul. Bukowa. – Powstanie jest sztandarowym przedsięwzięciem przyszłego roku.

Firma Drogopol planuje w ciągu dwóch lat wybudować drugi odcinek.
Wartość całej inwestycji, która ma
duże szanse na unijne doﬁnansowanie,

to blisko 50 mln zł. – W pierwszej kolejności prowadzone będą prace przygoto-

REKLAMA

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Ośrodek Borówka ożywa! Potwierdzeniem tego była kolejna impreza, która tym
razem zorganizowana została przez Fundację Rodzin Polskich im. bł. Jana Pawła II.
W niedzielę (21.06.) w rudzko-mikołowskich lasach odbył się Bieg o Złotą Borówkę. Udział w nim mógł wziąć każdy chętny,
kto zgłosił się do biegu tuż przed startem
– takich było wielu.
– Pomysł na taki bieg zrodził się dosyć
dawno ponieważ my, rudzianie, na wszystkie
tego typu zawody musieliśmy jeździć do Katowic, Gliwic i innych sąsiednich miast. Natomiast Ruda Śląska jest tak piękna i jest tu
tyle świetnych tras, że aż się prosiło, by zorganizować bieg właśnie w Rudzie – tłumaczy
Katarzyna Wolniewicz, jedna z organizatorek
imprezy. – Nazwa Bieg o Złotą Borówkę
w 100 procentach pasuje do tego miejsca
– dodaje. W biegach udział wzięło ponad 70
uczestników, dystans jaki musieli pokonać,

Foto: MS

W pogoni za Złotą Borówką

Pomimo deszczu rudzianie chętnie wzięli udział w biegach.
wynosił dziesięć km. Niedzielnym biegom
towarzyszył także Bieg za Wiewiórką skierowany do najmłodszych, a także zawody
nordic walking. – Już planujemy kolejny bieg

– docelowo miałby się odbyć w listopadzie
– zapowiada Marta Płachecka z Fundacji Rodzin Polskich.
MS

Na dowolny cel. W zależności od Twoich
aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

H������

Przedsmak lata w Aquadromie

Tel. 690-020-740

Foto: MS

W Aquadromie czuć już lato. W sobotę, pomimo deszczowej pogody, na terenie rudzkiego aquaparku panowały prawdziwie wakacyjne
klimaty – to wszystko w ramach imprezy „Wakacyjna przygoda
w Aquadromie”, podczas której 21 czerwca goście parku wodnego
mogli skorzystać z licznych atrakcji.
– Wydarzenia rozpoczęły zawody pływackie dedykowane absolwentom Aquadromowej Szkoły Pływania. Najmłodsi rywalizowali między
sobą w trzech stylach – dowolnym, klasyku i grzbiecie. Dla wielu
były to pierwsze tego typu zmagania i możliwość zajęcia pierwszych
stopni na podium – informowała Agnieszka Piekorz z Aquadromu.
– Wszyscy natomiast mogli wziąć udział w licznych konkursach,
w których do wygrania było 300 nagród – dodała.
Zawody to dopiero początek. Dla amatorów wodnych atrakcji
przygotowano rafting na rwącej rzece, wyścigi na zjeżdżalniach, czy
piracką przygodę w Bajtel Zatoce. Natomiast osoby, które mają ukryte umiejętności pływackie, mogły wziąć udział w konkursie Aqua
Talent. Dodatkowo można było uczestniczyć w licznych grach wodnych. – Animatorzy oraz instruktorzy dbali o to, by dzieci przeżyły
niezapomniany dzień, a rodzice mogli się zrelaksować i poczuć klimat
nadchodzących wakacji – podkreślała Agnieszka Piekorz.
MS

CHWILÓWKI

W Aquadromie gościli prawdziwi piraci.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 4, UL. ORZEGOWSKA 25

PUBLICZNE SZKOŁY
DLA DOROSŁYCH

BEZPŁA

• Szkoła Podstawowa dla dorosłych (w rok)
• Gimnazjum dla dorosłych (3-letnie)
• Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (3-letnie po gimnazjum i 8-letniej szkole
podstawowej oraz po ZSZ od 2 klasy)
• Szkoła Policealna dla dorosłych (od roku do 2 lat): technik BHP, technik
informatyk, technik administracji, technik usług kosmetycznych, opiekun
medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej,
technik masażysta i inne
• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie: mechaniki, górnictwa,
budownictwa, ekonomii, administracji, rachunkowości, sprzedaży, informatyki,
logistyki, kosmetyki oraz zawodów medyczno-społecznych

Słuchacze uczą się w systemie:

dziennym (szkoła podstawowa, gimnazjum)
wieczorowym i zaocznym (LO)
zaocznym (szkoła policealna i Kwaliﬁkacyjne
Kursy Zawodowe)

Zapisy: czerwiec – lipiec – sierpień – wrzesień 2015 r.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes).
Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze:
Magdalena Szewczyk, tel. 608-166-016, Robert Połzoń,
tel. 501-355-872, Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512295-228. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10. Dział reklamy:
Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek,
tel. 512-295-227. Dział ogłoszeń drobnych: Aleksandra
Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt.,
czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@
wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

TNE!

Wszystkie informacje dostępne pod numerem

tel. 32 248-15-75 oraz na stronie internetowej:

www.cku.rudaslaska.edu.pl | e-mail: cku.ruda_slaska@op.pl
Zostań Naszym Słuchaczem! Jesteśmy bliżej niż inni!

www.wiadomoscirudzkie.pl,
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie
prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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RUDA ŚLĄSKA

Wakacyjna laba problemem
dla niektórych rodziców

– Za rok moja córka pójdzie do pierwszej klasy.
Do tego starszy syn jest tegorocznym pierwszoklasistą. Podczas ferii i wakacji już teraz mam nie
lada problem, bo ani ja, ani mąż nie możemy sobie
pozwolić na dwa miesiące, czy miesiąc wakacji,
żeby opiekować się dwójką dzieci – wyjaśnia problem pani Monika, mieszkanka Halemby.
Bowiem nie każde, siedmio-, czy nawet ośmioletnie dziecko jest na tyle samodzielne, by samotnie spędzać czas w domu. Tymczasem
do siódmego roku życia dziecka rodzice bądź
opiekunowie mają prawny obowiązek sprawowania nad nim opieki. Rodzice najmłodszych pociech zastanawiają się więc, czy jeżeli nie znajdzie się już miejsce na półkoloniach w szkołach,
dyrektorzy szkół zorganizują specjalne dyżury.
Nauczyciele mają bowiem podczas wakacji obowiązek przez siedem dni być do dyspozycji dyrektora. Co może w tej sprawie zrobić miasto?

– Samorządy i szkoły mogą zorganizować dzieciom
i młodzieży wypoczynek w czasie wakacji. Swoje
pomysły na spędzenie wolnego czasu mogą zgłaszać uczniowie, rodzice i nauczyciele. Gmina, która
decyduje się na organizację takiego wypoczynku,
musi zadbać o dodatkowe środki na jego organizację, które m.in. przeznaczone są na wynagrodzenia
dla wychowawców i kierowników półkolonii. Natomiast placówki określają program, regulamin wypoczynku, a także przeprowadzają nabór – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego
magistratu. – W dziewięciu szkołach naszego miasta, które w okresie wakacyjnym będą organizowały
półkolonie letnie w formie stacjonarnej, przygotowano 858 miejsc dla chętnych dzieci. Oprócz tego
trzy placówki oświatowe organizują wyjazdowe
formy wypoczynku letniego do Koniakowa, Kuźnicy
Brzeźnickiej i Polańczyka – łącznie dla 134 uczestników – wylicza Nowak.

Foto: arch.

Wakacje już za pasem, ale nie dla wszystkich to powód do radości. Chodzi
o rodziców, których pociechy są najmłodsze i wymagają opieki przez cały
okres wakacyjnej laby. Tymczasem – nie każdy rodzic może sobie pozwolić
na tak długi urlop, czy zatrudnienie niani. Zaś półkolonie i zajęcia wakacyjne
w naszym mieście są organizowane czasowo. Jeszcze większy problem będzie w przyszłym roku, kiedy to obowiązkowo naukę w szkołach rozpoczną
wszystkie sześciolatki.

Rodzice chcieliby, aby w wakacje w szkołach było więcej zajęć dla dzieci.
Tymczasem w naszym mieście do szkół podstawowych uczęszcza w chwili obecnej 7938
uczniów. Co więc z pozostałymi dziećmi, które
nie znajdą miejsca na półkoloniach? Niestety,
szkoły nie mają obowiązku organizowania opieki
dla uczniów podczas wakacji. – W czasie ferii nauczycielowi świetlicy zatrudnionemu w szkole,
przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze od-

powiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Praca w szkole, w której przewidziano ferie
szkolne, odbywa się w okresach wyznaczonych
przepisami o organizacji roku szkolnego. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole również przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania –
wyjaśnia Adam Nowak. 
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE
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Salon Wróżb FELICITAS
ul. Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794 – 666 – 646
Baran – Będziesz
aktywny, kreatywny sumienny, dzięki
czemu uda Ci się wprowadzić
pewne rozwiązania w pracy,
a także wprowadzić zmiany
życiu uczuciowym.
Byk – Słuchaj innych ludzi, tym
bardziej tych, którzy osiągnęli w życiu sukces
i są szczęśliwi. Gwiazdy wróżą
wiadomości, które mogą mieć
wpływ na twe dalsze życie.
Bliźnięta – Gwiazdy zachęcą do dbania o urodę, co poprawi Ci nastrój i doda pewności siebie. W piątek możesz
być bardzo nerwowy, uważaj
na to co mówisz.
Rak – Nie będziesz wiedział
czego chcesz i jak

to osiągnąć. Zaczniesz zastanawiać się nad zmianami
w życiu, poczekaj trochę, nie
zmieniaj jeszcze niczego.
Lew – Masz szansę wyjaśnić dawne
konﬂikty i odnowić stare znajomości. Spotykaj się ludźmi, wychodź
z domu, dzięki temu natraﬁsz
na genialny pomysł.
Panna – Układ
planet
dobrze
wpłynie na Twoje
ﬁnanse, dzięki temu możesz
uporać się z długami czy odzyskać pożyczone pieniądze.
Mimo przypływu gotówki
unikaj dużych zakupów.
Waga – Coś Cię
bardzo zainspiruje, może ktoś Ci
się spodoba. Gwiazdy mówią o świetnym humorze
i ciekawych spotkaniach.
Teraz życie towarzyskie będzie na pierwszym miejscu.
Skorpion – Uważaj na słowa, bo
od
niepozornie
brzmiących zdań mogą wyjść

kłótnie z osobami, na których
Ci zależy. Panuj nad emocjami i nie narzucaj innym swoich poglądów.
Strzelec – Ludzie
będą Cię słuchać,
dzięki czemu możesz załatwiać ważne dla siebie sprawy, organizować
szkolenia, czy wypowiadać
się na zebraniach.
Koziorożec – Zapanujesz nad chaosem, bałaganem
i nad wszystkimi sprawami,
które ostatnio wymykają
się spod kontroli. Zbliżają
się spokojne, zadowalające
dni.
Wodnik – Choć
do urlopu jeszcze
daleko, myślami
już będziesz na wakacjach.
Może tym razem będzie to
egzotyczna podróż... Uważaj
w pracy, szef może zauważyć
Twoje bujanie w obłokach.
Ryby – Zapragniesz poleniuchować. Wieczorami pozwól sobie na relaks, ale w pracy daj z siebie
wszystko. Możesz mieć teraz więcej obowiązków,
więc z leniuchowania wyjdą nici.
OGŁOSZENIE
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KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
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Poziomo: 1 – zimowe legowisko niedźwiedzia, 5
– tłoka, 8 – nakrycie głowy papieża, 9 – półwędrow16
na ryba karpiowata, 11 – zajezdnia tramwajowa, 15
6
strażacka, 12 – miła woń, 15 – kapusta abisyńska, 17
– rynek w staroż. Grecji, 20 – uderzenie dłonią, 21
– papuga zielona z Nowej Zelandii, 24 – triplet,
22
jedn. informacji genetycznej, 25 – stolica Kazach- 21
stanu, 28 – błąd, wada, 29 – wulkan na Wyżynie
Armeńskiej, 32 – węglowodór acetylowy, 33 – pat,
7
gra nierozstrzygnięta, 36 – sąd, orzeczenie, twierdzenie uznane za pewne, 39 – drobina, cząsteczka, 28
42 – skały diatomiczne, 43 – elektroda dodatnia, 45
– transport drewna po wodzie, 46 – odm. polimorﬁczna dwutlenku tytanu, 47 – kwitnie tylko raz.
34
Pionowo: 1 – nietoperz, 2 – wrzątek, 3 – ozdoba 33
tałesu, 4 – pierw. chem. 5 – grube płótno, 6 – postulat, 7 – targ, 10 – radula, 13 – peruka greckich aktorów w staroż. Grecji, 14 – ptak z rodziny ibisów, 16
– ukryta granica ogrodu, 17 – askarys, żołnierz stra- 42
ży osobistej sułtana Maroka, 18 – medal, 19 – krewny ze strony ojca. 21 – napój mleczny, 22 – dywan,
tkanina dekoracyjna, 23 – chroni przed deszczem,
26 – klasztor żebrzących mnichów muzułmańskich, 46
27 – krewniak strusia, 30 – olejek, składnik kremów,
31 – gat. papugi, 34 – biały w kinie, 35 – rozpęd,
rozmach, 37 – dopływ Odry, 38 – szlak, 40 – popiół z miałem węglowym, 41 – syﬁlis, choroba weneryczna, 44 – wiatr na jeziorze Garda.
Hasło krzyżówki nr 23 brzmiało: „Astronomiczne lato”. Nagrodę
otrzymuje Katarzyna Krawczyk. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie
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handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki
otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia
konkursu.
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Zuzanna Duda
córka Moniki i Adriana
ur. 12.06. (2640 g i 52 cm)

Kacper Musioł
syn Eweliny i Marka
ur. 14.06. (3210 g i 53 cm)

Laura Jarosz
córka Mirosławy i Michała
ur. 7.06. (1850 g i 49 cm)

Helena Jarosz
córka Mirosławy i Michała
ur. 7.06. (2250 g i 51 cm)

Filip Fojcik
syn Justyny i Jacka
ur. 14.06. (3300 g i 55 cm)

Natan Brożek
syn Roksany
ur. 15.06. (3400 g i 56 cm)
REKLAMA

Aproduction
Agnieszka Rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha
Klara Białożyt
córka Katarzyny i Artura
ur. 15.06. (4675 g i 58 cm)

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
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SESJA RADY MIASTA

Prezydent bez absolutorium,
choć radni pozytywnie ocenili budżet

Foto: JO

Pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji Rady Miasta, rudzcy radni nie podjęli uchwały o udzieleniu absolutorium prezydent miasta z tytułu
wykonania budżetu miasta za 2014 r. Chwilę wcześniej radni przyjęli jednak sprawozdanie ﬁnansowe za miniony rok, które dawało „zielone światło”, by takiego absolutorium udzielić.

Radni podczas sesji postanowili nie udzielić absolutorium prezydent Dziedzic.
Ubiegłoroczny budżet był rekordowy
w historii miasta. Dochody wyniosły
582,3 mln zł, natomiast wydatki zamknęły się w kwocie 580,9 mln zł. Tym samym
miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w
wysokości 1,4 mln zł. Dochody wykonane zostały w 98,6 proc., natomiast wydatki w 97,6 proc. Toteż jeszcze w kwietniu
pozytywnej opinii dotyczącej wykonania
budżetu Rudy Śląskiej za rok 2014 udzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach. Pozytywnej oceny wykonania ubiegłorocznego budżetu dokonała
również Komisja Rewizyjna Rady Miasta, która przygotowała projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium. Także
pozostałe komisje Rady Miasta oceniły
pozytywnie wykonanie ubiegłorocznego
budżetu. Jak się okazuje, niektórzy radni,
którzy zasiadali w tych komisjach, podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium byli już innego zdania.
Co najdziwniejsze, żaden z radnych
głosujących przeciw udzieleniu absoluto-

rium bądź wstrzymujących się od głosu,
nie podał żadnego merytorycznego argumentu, dlaczego podejmuje taką, a nie
inną decyzję. Z ust Marka Wesołego,
przewodniczącego klubu radnych PiS,
można było usłyszeć, że głosy wstrzymujące się to nic innego, jak chęć „nie przeszkadzania” w działaniach prezydent
miasta. Od głosu wstrzymali się zresztą
wszyscy radni PiS-u.
– Mam do dyspozycji trzy przyciski, i to
ode mnie zależy, jak zagłosuję. Budżet to
nie są tylko cyfry. Chodzi o to, by w tym
budżecie było to, czego oczekujemy.
Dlatego wstrzymałam się od głosu.
Podziękowaliśmy za wykonanie budżetu,
ale argumenty były niewystarczające, by
zagłosować ,,za” – argumentuje Dorota
Tobiszowska, radna PiS-u. – Gdybyśmy
bezpośrednio uczestniczyli w tworzeniu
budżetu, byłby on inny, bo kierujemy się innymi założeniami. Mnie interesują zakłady
pracy, nowe stanowiska pracy, czy kwestie
bezpieczeństwa. Zaznaczam, że nasz głos

to nie była zmowa, ani partyjniactwo. My
chcemy rozmawiać, my chcemy dialogu
– dodaje.
Podobnie twierdzi radna Stefania Krawczyk. – Cały czas prosiliśmy o to, aby
uchwały budżetowe, dotyczące przeniesień
w budżecie, były głosowane osobno, a nie
łącznie. Część nowych radnych nie może
mieć bowiem informacji, jakie przesunięcia
były w 2014 roku. Mieliśmy zbyt mało
czasu na rozmowy. Ja sama dopiero od
grudnia zasiadam w Radzie Miasta –
wyjaśnia Stefania Krawczyk.
Zgodności nie było także w szeregach
innych ugrupowań. Andrzej Stania,
przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej oświadczył podczas sesji: – Jako
klub będziemy głosować przeciwko
udzieleniu absolutorium, żeby bardziej
zmotywować panią prezydent do dalszych
działań, nasz głos „przeciw” w niczym nie
przeszkodzi – zapowiedział jeszcze podczas dyskusji. – Jako radny też byłem
w opozycji, ale nigdy nikt mi nie narzucał
jak mam głosować. Nie rozumiem takiej
decyzji! – grzmiał radny Józef Skudlik.
Co ciekawe, stanowisko byłego prezydenta Rudy Śląskiej nie przeszkodziło mu
w tym, że jako przewodniczący Komisji
Rewizyjnej wraz innymi radnymi, którzy
w niej zasiadają, wcześniej wnioskował…
o udzielenie absolutorium prezydent
Grażynie Dziedzic. Ostatecznie za
udzieleniem absolutorium głosowało 12
radnych, 5 było przeciw, natomiast 7
wstrzymało się od głosu. Taki wynik
oznacza, że uchwała nie została podjęta,
ponieważ Ustawa o samorządzie gminnym
stanowi, że uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną
większością głosów ustawowego składu
rady gminy. W Rudzie Śląskiej w Radzie
Miasta zasiada 25 radnych. By uchwała

przeszła bezwzględną większością głosów,
„za” powinno zagłosować przynajmniej 13
radnych. – Powoli można się już
przyzwyczaić do takiej sytuacji. Podobnie
było zresztą przed rokiem, kiedy radni
również nie udzielili mi absolutorium. Nadal będę powtarzać i stać na stanowisku,
że jestem gotowa na współpracę z każdym
posłem, radnym, z każdą inną osobą, której
leży na sercu dobro miasta. Przykre natomiast jest to, że z ust niektórych radnych
słyszę nawoływania o współpracę ponad
podziałami, następnie ich czyny pokazują
zupełnie co innego – podkreśla Grażyna
Dziedzic.
Inne zdanie w tej sprawie ma
przewodniczący Rady Miasta, Kazimierz
Myszur, który zarówno w punkcie
dotyczącym zatwierdzenia sprawozdania
wykonania budżetu, jak i udzielenia absolutorium prezydent, wstrzymał się od
głosu. – Komisje stałe Rady Miasta sprawozdanie zaopiniowały owszem pozytywnie, ale nie wszystkie głosowały
jednogłośnie. Ja także wstrzymałem się od
głosu podczas prac dwóch komisji –
wyjaśnia Kazimierz Myszur. – Radni mają

zastrzeżenia, co do pewnych zadań inwestycyjnych oraz co do tego, że pewne
zadania w budżecie w trakcie roku były
zmieniane i ich wykonanie nie do końca
było takie, jak powinno.
W ocenie Grzegorza Wójkowskiego,
prezesa Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides – radni, pełniąc
funkcję kontrolną, jeżeli są niezadowoleni
z wykonania budżetu, powinni podjąć
określone działania. – Ich brak jest jakimś
nieporozumieniem. Oceniamy źle działania
prezydent, to przystępujemy do podjęcia
uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium, co otwiera drogę do referendum.
Innego typu działanie świadczy wyłącznie
o skupianiu się na polityce, co oceniam
krytycznie – mówi Grzegorz Wójkowski.
– Brak absolutorium dla prezydent jest
dosyć ciężkim oskarżeniem, więc argument, że radni nie uczestniczyli i nie mieli
wpływu na uchwały budżetowe, jest
– mówiąc bez ogródek – dziecinny.
Przecież mamy już czerwiec – minęło
ponad pół roku od rozpoczęcia nowej kadencji – przypomina.
TK, JO

Nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla
prezydent Rudy Śląskiej z tytułu wykonania budżetu
miasta za 2014 rok głosowało 24 radnych. Głos ,,za”
oddali: Krzysztof Rodzoch, Michał Wieczorek, Władysław
Dryja, Marek Kobierski, Grzegorz Handler, Jacek Jarocki,
Agnieszka Płaszczyk, Witold Hanke, Dariusz Potyrała,
Henryk Piórkowski, Józef Skudlik oraz Jakub Wyciślik.
Od głosu wstrzymali się: Kazimierz Myszur, Andrzej
Pacławski, Dorota Tobiszowska, Stefania Krawczyk, Marek
Wesoły, Katarzyna Korek oraz Mariusz Pakuza. Głos
przeciw oddali: Andrzej Stania, Norbert Rózga, Joanna
Kołada, Władysław Kucharski oraz Cecylia Gładysz.
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
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Bielszowice

Bielszowice

Młodzi Europejczycy

Bajkowa Kraina nr 30

To już jedenasty rok!

Ruda

Sobótka w muzeum
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
w Rudzie Śląskiej już po raz trzeci przypomniało rudzianom, na czym polega noc świętojańska. Choć
Wigilia św. Jana przypada w nocy z 23 na 24 czerwca, to już w minioną sobotę (20.06.) w siedzibie
rudzkiego muzeum odbył się wieczór pełen słowiańskich atrakcji. – Kultywowanie tradycji nocy świętojańskiej ma ogromne znaczenie w edukacji regionalnej,
gdyż są one wpisane w bogate dziedzictwo kulturowe
naszego regionu i miasta. Należy nieustannie podkreślać obecność kultury słowiańskiej na tych obszarach,
której ślady odnajdujemy w trakcie prowadzonych na
terenie naszego miasta prac archeologicznych. Bardzo
bym chciała przekazać jak najwięcej szczegółów tej
tradycji współczesnym rudzianom, a w szczególności
tym najmłodszym – podkreśla dr Barbara Nowak, dyrektor Muzeum Miejskiego.
Podczas wieczoru wystąpił zaprzyjaźniony z placówką zespół folklorystyczny Juzyna, który przedstawił spektakl poświęcony tradycjom związanym z nocą
świętojańską z różnych regionów Polski. Dodatkowo
zorganizowano warsztaty i zabawy dla dzieci w duchu
sobótkowym oraz wyplatanie wianków świętojańskich.
Muzeum tym sposobem zadbało o najmłodszych gości.
– Noc świętojańska to taka fajna noc. Najbardziej czekam na wyplatanie wianków – mówiła sześcioletnia
Julia, jedna z uczestniczek sobotnich zajęć.
MS

Zasłużyli na zdrowie

Nowy Bytom

Uczniowie ZS nr 1 żyją zdrowo i na sportowo.
„Jedz zdrowo, kolorowo”, „Trzymaj formę”, „Na
straży zdrowia”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź
właściwe rozwiązanie” oraz „W zdrowym ciele, zdrowy
duch” – to dzięki tym programom, prowadzonym w Zespole Szkół nr 1 w Chebziu placówka otrzymała we
wtorek (16.06.) certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Foto: MS

Chebzie

W czasie całej swojej działalności MP nr 30 wprowadziło w życie społeczne ponad cztery tysiące młodych
obywateli. Dodajmy, że przedszkole nr 30 jest szóstym
przedszkolem w Rudzie Śląskiej, któremu została nadana nazwa.
MS

O tym, że w ZS nr 1 zdrowie stoi na pierwszym miejscu, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Także
przedstawicieli Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. – Trzymam w ręce certyfikat z numerem 347. W całym województwie śląskim jest około 5600 szkół. Oznacza to, że Wasza szkoła znalazła się w elitarnej liczbie
tych odznaczonych certyfikatem Szkoły Promującej
Zdrowie. Dokument jest ważny przez 3 lata, ale sądzę,
że zdrowe nawyki, które nabyliście w szkole, będziecie
kontynuować także w dorosłym życiu – podkreślała Barbara Dobias-Mola, wojewódzki koordynator Śląskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Jak zaznaczyła odbierając certyfikat Joanna Nowak,
dyrektorka ZS nr 1, to kolejny sukces szkoły w tym roku. – Naszym wielkim marzeniem jest także to, aby spotkać się kolejny raz za trzy lata i odebrać certyfikat podpisany już przez ministra edukacji narodowej – mówiła
Joanna Nowak.
JO

Bielszowice

Program zrealizowany!
Szkoła Podstawowa nr 14 wyszła z inicjatywą,
a Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Przystanek wspomogło całe przedsięwzięcie. Tak zrodził się program, który udało się zrealizować, pomagając przy tym wielu młodym uczniom bielszowickiej
podstawówki. W piątek (19.06.) w Domu Kultury
w Bielszowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt unijny „Uczę się i pomagam” będący efektem pracy dwóch partnerów. Całość zbiegła się z obchodami 10-lecia istnienia stowarzyszenia Przystanek.
– Od wielu, wielu lat współpracujemy ze stowarzyszeniem Przystanek. Kiedy podzieliłam się z panią prezes moimi pomysłami, zadzwoniła już na następny
dzień i zaproponowała pomoc. Tak narodził się nasz
projekt. Jego głównym celem było wyrównanie szans
edukacyjnych 50 uczniów naszej szkoły, poprzez realizację programu rozwojowego – tłumaczyła Ewa Stepuch, dyrektor SP nr 14. – Jeśli mowa o naszej roli
w projekcie, to mieliśmy dwa zadania: organizację za-

Podczas uroczystości padło wiele miłych słów.
jęć z wolontariatu oraz wizyty studyjne, obejmujące
ciekawe wycieczki. Dla dzieci była to wielka okazja do
zobaczenia ciekawych miejsc, a z punktu widzenia rozwoju młodych takie elementy są bardzo ważne – dodała
Joanna Golicz, prezes stowarzyszenia. 
MS

Muzyczny finał

Foto: JO

Scena Miejskiego Centrum Kultury stała się we wtorek (16.06.) areną zmagań młodych rudzian. Rywalizowali oni w pytaniach dotyczących m.in. historii, dyplomacji oraz polityki. Stawka była nie mała, bo jest nią
wyjazd do Brukseli.
Mowa o finale konkursu z „Demokracją na Ty”, adresowanego do uczniów szkół ponagimnazjalnych.
W tym roku młodzież do rywalizacji stanęła już po raz
dziesiąty. – Idea konkursu zrodziła się, kiedy doszliśmy
do wniosku, że przydałoby się kontynuować popularyzację postaw obywatelskich wśród mieszkańców
– wspomina Grzegorz Tobiszowski, poseł na Sejm RP
i współorganizator konkursu. – Dzisiaj, kiedy patrzę na
niektóre pytania, a te są coraz trudniejsze, to z ogromnym szacunkiem czytam odpowiedzi młodych rudzian.
W tym roku dotyczyły one m.in. instytucji światowych i europejskich, czy historycznych wydarzeń.
O główną nagrodę, czyli wyjazd do Brukseli, rywalizowali uczniowie: ZSP nr 6, ZSO nr 1, ZSO nr 3 oraz ZSP
nr 1. Najlepiej zaprezentowali się ci pierwsi. Dodajmy,
że X edycja konkursu „Demokracją na Ty” odbyła się
pod honorowym patronatem Bolesława Piechy, eurodeputowanego oraz fundatora głównej nagrody. 
JO

Bajkowa Kraina – ta nazwa zobowiązuje.

Foto: MS

W finale zmierzyły się cztery drużyny.

Przez cały rok uczestniczyli w zajęciach i spotkaniach – teraz przyszedł czas na podsumowania i przerwę wakacyjną. W sobotę (20.06.) w bielszowickim
Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku
akademickiego rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, połączone ze spotkaniem integracyjnym. Dzień
wcześniej w parafii pw. Ducha Świętego odprawiono
mszę świętą w intencji wszystkich seniorów z UTW.
– Kończymy jedenasty rok działalności, ale ten ostatni
był szczególnie trudny. Problem stanowią kwestie finansowe. Musimy radzić sobie dysponując funduszami
składającymi się ze składek, 1 proc. z podatków oraz
funduszy zdobytych w konkursach. Dzięki dobrej gospodarności w tym roku wspólnymi siłami udało nam
się pozyskać kilka grantów – tłumaczyła Teresa Chudziak, prezes rudzkiego UTW. – Możemy pochwalić się
także nowościami, takimi jak warsztaty prozdrowotne,
czy kolejne sukcesy naszego chóru – dodała.
Duża liczba seniorów biorąca udział w życiu uniwersytetu potwierdza, że takie zajęcia są potrzebne. –
Wchodząc w okres tzw. trzeciego wieku, człowiek bardzo często jest samotny. Uniwersytet temu przeciwdziała – podkreślała prezes.
MS

Podopieczni Miejskiego Przedszkola nr 30 bardzo
często pokazują się na rudzkich scenach w bajkowych
kreacjach i to właśnie w tym przedszkolu zrodziła się
piękna tradycja organizowania bajkowego quizu, który
wciąga w świat baśni nie tylko przedszkolaków z Rudy
Śląskiej, ale i miast sąsiednich. 17 czerwca MP nr 30
z Bielszowic dostąpiło zasłużonego zaszczytu przyjmując imię „Bajkowej Krainy”, co idealnie wpisuje się
w działalność tej placówki. Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą, następnie cała społeczność szkolna kontynuowała obchody w Domu Kultury w Bielszowicach.
– Dzieci w wieku przedszkolnym najlepiej przyswajają wartości i morały, które są przemycane w bajkach.
Patrząc z perspektywy naszej pedagogicznej działalności widzimy, że typy bajkowych postaci oraz upodobania najmłodszych zmieniają się na przestrzeni lat, dlatego zdecydowaliśmy się na „Bajkową Krainę”, która
kryje w sobie mnóstwo bajkowych i ponadczasowych
charakterów – tłumaczyła Hanka Gdynia, od 25 lat dyrektorka MP nr 30.

Foto: JO

Foto: JO

Nowy Bytom

Uczniowie zaprezentowali się na scenie MCK.
Młodzi muzycy z Rudy Śląskiej zakończyli kolejny
rok nauki. Zakończyli go rzecz jasna grająco i śpiewająco – jak przystało na uczniów Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia.
Czwartkowy (18.06.) koncert na deskach Miejskiego Centrum Kultury był okazją do zaprezentowania
efektów prac, ale i rozwijania pasji uczniów rudzkiej
szkoły muzycznej. Jak podkreśla Mirosław Krause, dyrektor ZSM nr I i II stopnia – był to niezwykle intensywny rok. – Kolejny rok bardzo obfitujący w liczne
występy, nagrody i to zdobywane podczas bardzo prestiżowych konkursów – także o randze ogólnopolskiej,
gdzie otrzymaliśmy główne nagrody i wyróżnienia
– podkreśla Mirosław Krause. – Jednak także na terenie miasta działo się sporo – byliśmy m.in. w Muzeum
Miejskim, MCK-u, Centrum Inicjatyw Społecznych, czy
na rynku przy Urzędzie Miasta – wylicza.
Część muzyków z liczącej ok. 400 uczniów szkoły
zaprezentowała swoje talenty przed rodzinami, przyjaciółmi i nauczycielami. Na scenie MCK-u wystąpili
zarówno soliści jak i zespoły kameralne, chóry, orkiestry oraz big band. – Można powiedzieć, że zaprezentowaliśmy wszystko – od klasyki aż po jazz – podsumowuje dyrektor szkoły.
JO
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

DOBRY
AFORYZM

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,
http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl

„Człowiek jest to rzecz
święta, której
krzywdzić nikomu
nie wolno”.
Stefan Żeromski

Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751
Materiały redaguje Gabriela LUTOMSKA

„Akcja Lato” w Osiedlowych Domach Kultury RSM
Już niedługo wakacje. Jak co roku nasze placówki kulturalne przygotowały na ten czas swoją ofertę. Nie wszyscy wyjeżdżają na urlop, zapraszamy więc do skorzystania ze spółdzielczych placówek.
ODK RSM „JOWISZ” zaprasza dzieci od 7. roku życia
na otwartą formę świetlicową w terminie od 29 czerwca do
10 lipca w godz od 10.00 do 14.00. Tematem przewodnim
spotkań będzie papier. Wszystkich chętnych i cierpliwych,
lubiących wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, rysowanki –
zapraszamy serdecznie w gościnne progi „Jowisza”. Udział
w Akcji Lato jest bezpłatny. Więcej informacji pod numerem
tel. 32 340-11-02 lub w ODK „Jowisz” Ruda Śląska 3 ul. Joanny 12.
ODK RSM „METEOR” organizuje Akcję Lato w Mieście od 17 sierpnia do 28 sierpnia w godz 15.00-19.00. W ramach akcji organizowane będą zajęcia plastyczne, warsztaty
taneczne, turniej tenisa stołowego, liczne konkursy, turnieje
sportowe, projekcje bajek oraz miniplayback show. Udział
w Akcji Lato jest bezpłatny. Więcej informacji pod numerem
tel. 32 342-20-05 lub w ODK „Meteor” Ruda Śląska 9
ul. Dworaka 9.
ODK RSM „MATECZNIK” – w okresie wakacji będzie
czynny w godz. 9.00-15.00. W tym czasie będzie można korzystać ze stołu do tenisa stołowego, piłkarzyków, gier świetlicowych, organizowane będą konkursy dla dzieci i młodzieży (plastyczne, zręcznościowe itp.). Udział w Akcji Lato jest
bezpłatny. Więcej informacji pod numerem tel. 32 248-30-20
lub w ODK „Matecznik” Ruda Śląska 1 ul. Norwida 26.

ODK RSM „MUZA” – Od 6 do 31 lipca – nieczynne. Od
3 do 14 sierpnia w godz. 14.30-19.00 – zajęcia świetlicowe.
Od 17 do 28 sierpnia w godz. 14.30-19.00 – warsztaty: taneczne, wokalne, plastyczne, teatralne (zapisy na poszczególne warsztaty od 3 do 14 sierpnia). Udział w Akcji Lato jest
bezpłatny. Więcej informacji pod numerem tel. 32 242-66-81
lub w ODK „Muza” Ruda Śląska 6 Energetyków 25.
ODK RSM „PULSAR” – ze względu na remont placówka będzie nieczynna.
ODK RSM „COUNTRY” – w okresie wakacyjnym będzie otwarty w godz. 14.00-20.00, w tym czasie czynna będzie świetlica. Zaplanowano cykl turniejów dla dzieci (tenis
stołowy, bilard, dart, gry planszowe itp). W lipcu, w poniedziałki i środy, prowadzone będą zajęcia aerobiku. Udział
w Akcji Lato jest bezpłatny. Więcej informacji pod numerem
tel. 32 240-70-90 lub w ODK „Country” Ruda Śląska 5
ul. Sztygarska 9.
ODK RSM „NEPTUN” – w czasie wakacji letnich zaprasza na półkolonie. W planie następujące atrakcje: wycieczka
do kina Cinema City i sali zabaw „Nibylandia”, zajęcia plastyczne, taneczne, gry i zabawy świetlicowe, ruchowe, przy
muzyce, z chustą Klanzy i tunelami animacyjnymi, czytanie
dzieciom najpiękniejszych bajek z morałem, turnieje sportowe, konkursy z nagrodami, warsztaty origami, balonowe
stworki, dyskoteka pożegnalna itd. Koszt półkolonii
120 zł/2 tygodnie, od 29.06. do 10.07. w godz. 9.00-14.00.
Więcej informacji pod numerem tel. 32 340-13-69 lub
w ODK „Neptun” Ruda Śląska 4 ul. Zielińskiego 8.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

1.
2.

3.

1.

2.

3.

4.

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż
prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w:
Rudzie Śl. 5 przy ul. Szpaków pow. 7.509,00m2 działka:
nr 623/505, KW GL1S/ 00005690/6
Rudzie Śl. 5 przy ul. Pawła Poloczka pow. 6.830,00m2
składającego się z działek: nr 1388/88 i 1374/85 KW
GL1S/ 00007495/3
Rudzie Śl. 5 w rejonie skrzyżowania ulic Górnośląska/
Wincentego Pośpiecha pow. 8.503,00m2 działka: nr
1877, KW GL1S/ 00007495/3
I Warunki uczestniczenia w przetargu:
Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać
oględzin nieruchomości, które wyznacza się na dzień
7.07.2015 r. od godz. 12.00 do 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją nr 6 przy ul. Gwareckiej 4
w Rudzie Śl.-Bykowinie ( tel. 32 242-70-75).
Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem ww.
nieruchomości zobowiązuje się do zapoznania z dokumentacją prawną posiadaną przez RSM (w Dziale Technicznym
przy ul. Magazynowej 12 pok. 314 tel. 32 248-24-11 wew.
231 dotyczącą ww. nieruchomości oraz sprawdzenie jej
przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ruda Śląska, w celu wyeliminowania ryzyka zakazu sposobu przeznaczenia i użytkowania
nieruchomości po jej przejęciu.
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12
w Rudzie Śląskiej pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania gruntu w rejonie: Ad. 1/ ul.Szpaków ”, Ad.
2/ ul. Pawła Poloczka Ad. 3/ w rejonie skrzyżowania ulic
Górnośląska/Wincentego Pośpiecha w terminie do dnia
8.07.2015 r. do godz. 9.00.
Dokonanie wpłaty wadium w wysokości: Ad.1/ 5.000,00
zł, Ad. 2/ 24.560,00 zł, Ad. 3/ 15.400,00 zł na konto PKO
BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751
i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.

5. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00zł + obowiązujący VAT i dołączenie kserokopii
wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się z dowodem wpłaty
do Działu Księgowości pokój 318 w celu odbioru faktury
VAT.
II Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) cenę minimalną za nieruchomość gruntową , która nie może być równa i niższa od ceny wyjściowej tj. Ad.
1/ 50.000,00 zł + VAT, Ad. 2/ 245.600,00 zł + VAT; Ad.3/
154.000,00 zł + VAT
III Informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.07.2015 r. o godz.10.00
w siedzibie RSM ul. Magazynowa 12, Ruda Śl.1 pokój 317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie
jego kosztów podlega zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez winy oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane
zostanie zwrócone do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego
oferta zostanie przyjęta, nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi
w terminie do 1 miesiąca od dnia podjęcia Uchwały przez
Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez RSM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny pokój
314 telefon 32 248-24-11 wew. 231.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada:
1. do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe

Stawka
eksploat.
zł/m2netto
Ruda Śl. 5 ul. Sztolniowa 13
13,97
Ruda Śl. 5 ul. Sztolniowa 13
17,46
Ruda Śl. 5 ul. ks Augusta Potyki 18a
15,84
Ruda Śl. 5 ul. Wojciecha Korfantego 19
15,84
Ruda Śl. 5 ul. Józefa Grzegorzka 10b
15,84
Ruda Śl. 5 ul. Józefa Grzegorzka 10a
15,84
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 1
12,67
Ruda Śl. 5 ul. Szybowa 6a
15,84
Ruda Śl. 5 ul. Franciszka Wilka 6b
17,46
Ruda Śl. 5 ul. Alfonsa Zgrzebnioka 18a
12,67
Ruda Śl. 4 ul. Antoniego Zielińskiego 8
15,84
Ruda Śl. 4 ul. Walentego Fojkisa 3a/1
12,67
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30
9,46
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30
9,46
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30
9,46
Ruda Śl. 10 ul. Ignacego Paderewskiego 7
15,05
Adres lokalu

Usytuowanie i instalacje
w lokalu

Pow.
184,90
39,00
22,31
31,00
14,00
10,50
120,00
14,40
20,00
8,00
79,38
49,97
50,65
427,67
195,00
20,70

w pawilonie wolnostojącym bez c.o.
w pawilonie wolnostojącym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
w pawilonie wolnostojącym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
poniżej parteru w pawilonie wolnostojącym bez c.o.
poniżej parteru w pawilonie wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 9 ul. Pokoju 14

9,83
6,09

293,00
65,00

Ruda Śl. 9 ul. Objazdowa 13

15,84

96,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w pawilonie wolnostojącym bez
c.o.

Ruda Śl. 9 ul. Pokoju 18

15,84

31,00

Ruda Śl. 7 ul. Oświęcimska 83

6,48

241,35

Ruda Śl. ul. Cypriana Norwida 26

11,82

266,50

Ruda Śl. ul. Cypriana ul. Norwida 26

11,82

48,80

Ruda Śl. ul. Wolności 20
Ruda Śl. ul. Szyb Powietrzny 1

19,24
15,84

145,00
250,45

I piętro w paw. wolnost. z c.o. (stawka obniżona na 2 lata w związku z przeprowadzeniem remontu, po tym okresie stawka
zg. z obowiązującym cennikiem)
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
(możliwość podziału lokalu)
I piętro w pawilonie wolnostojącym bez
c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

2. do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe
przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9
Boks handlowy nr 17 o pow. 12,50 m2,
Boks handlowy nr 4 o pow. 9,90 m2 
stawka eksploatacyjna 49,50zł/m2+ VAT i media
przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3
Boks handlowy nr 5 II etap o pow. 7,56 m2, Boks handlowy nr 6 II etap o pow. 7,60 m2, Boks handlowy nr 9 o
pow. 15,81 m2, Boks handlowy nr 17 II etap o pow. 11,40 m2, Boks handlowy nr 18 o pow. 3,60 m2
stawka eksploat. na okres 6 miesięcy 28,90 zł/m2 + VAT
po tym terminie 41,29zł/m2 + VAT i media
3. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów
Adres

Pow.
m2

Cena zbycia
zł

Wysokość
wadium zł

Działka nr

KW

Ruda Śl. 10
ul. Alojzego Jankowskiego

960,00

119.400,00
+ VAT

12.000,00

3328/207 ,
3329/207

GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul. Michała Ogińskiego 2

781,00

102.800,00
+ VAT

10.200,00

3374/163,
3239/166

GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10 ul. Jankowskiego –
Szeligowskiego

1.183,00

106.000,00
+ VAT

10.600,00

3400/177
3272/207

GL1S/00005480/1
GL1S/00001223/4

631,00

47.956,00
+ VAT

4.796,00

3289/207
3290/207

GL1S/00001223/4

4.638,00

375.700,00
+ VAT

37.570,00

3003/282
3444/278

GL1S/00009890/6

34.000,00

1991/62
1993/65
2488/59
1382/1140

GL1S/00004684/4

Ruda Śl. 10
ul. Alojzego Jankowskiego/
Zygmunta Noskowskiego
Ruda Śl. 10 ul. Ignacego Paderewskiego/Edmunda Kokota
Ruda Śl.
ul. Cypiana Norwida 19

334.300,00
4.711,00
+ VAT

Do wydzierżawienia od zaraz teren o pow. 1.200,00 m2 pod korty tenisowe na osiedlu Podlas za 200,00zł/
m-c +Vat.Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu 32 248-24-11 wew.
311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.
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Zeszłoroczny budżet miasta był najwyższy w historii. Nigdy wcześniej jego dochody i wydatki nie były na tak wysokim poziomie. Do tego ich procentowe wykonanie było powyżej średniej wojewódzkiej, a wskaźnik zadłużenia
był niższy niż w innych śląskich miastach. Wykonanie budżetu za 2014 r. pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba
Obrachunkowa w Katowicach.

Budżet 2014

Wykonanie budżetu
za 2014 rok

Dochody budżetu miasta za 2014 r. wyniosły
582,3 mln zł, natomiast wydatki zamknęły się
kwotą 580,9 mln zł. Tym samym miasto osiągnęło
nadwyżkę budżetową w kwocie 1,4 mln zł.

Wartość nominalnych,
niewymagalnych
zobowiązań z tytułu
udzielonych poręczeń
i gwarancji

Od 2010 r. władze miasta efektywnie zmniejszają zadłużenie. Od tego czasu zmniejszyło się ono o
44 mln zł.

Struktura dochodów Budżetu Miasta za 2014 rok

Struktura wydatków Budżetu Miasta za 2014 rok
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Zadłużenie na jednego mieszkańca
w latach 2006-2014

Wykonanie budżetu Rudy Śląskiej
na tle innych miast
Miasto

Wykonanie Wykonanie Wskaźnik
dochodów wydatków zadłużenia
w proc.
w proc.
w proc.

Bytom

91,1

93,8

24,3

Chorzów

96,7

93,3

21,5

Gliwice

95,7

92,4

17,8

Katowice

95,8

93,1

41,7

Świętochłowice

81,7

79,6

36,9

Zabrze

98,2

95,2

41,7

Ruda Śląska

98,6

97,6

27,7

średnia wojewódzka

85,5

83,8

35,5

Ubiegłoroczne dochody wykonane zostały w 98,6 proc.,
natomiast wydatki w 97,6 proc. Jest to lepszy wynik niż średnia dla województwa, a w przypadku wykonania wydatków
budżetowych jest to najlepszy wynik wśród miast na prawach powiatu województwa śląskiego.

Deficyt lub nadwyżka w latach 2006-2014

Wykonanie budżetu Rudy Śląskiej
w ostatnich latach

Od 2011 r. miasto każdego roku utrzymuje nadwyżkę z tytułu wykonania budżetu. Nadwyżka występuje wtedy, kiedy dochody budżetowe są większe niż wydatki budżetowe.

Lata

Wykonanie
dochodów
w proc.

Wykonanie
wydatków
w proc.

Wskaźnik
zadłużenia
w proc.

2010

88

81

43

2011

94

93

37

2012

96

96

29,6

2013

94

94

29,7

2014

98,6

97,6

27,7

W zeszłym roku miasto osiągnęło najniższy wzkaźnik zadłużenia w ostatnich latach. Wartość wskaźnika jest niższa
niż średnia wojewódzka dla wszystkich gmin jak i dla miast
na prawach powiatu.

Wykaz najważniejszych inwestycji w 2014 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego Burloch – 5,2 mln zł
Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice Zabrzańską
i Kokotek – blisko 4 mln zł
Termomodernizacja SP-3 przy ul. Norwida – blisko 3 mln zł
Rozbiórka wiaduktu przy ul. Tunkla – 2,6 mln zł
Wykonanie kanału deszczowego ul. Kłodnickiej – 2,5 mln zł
Wykonanie czterech boisk sportowych ze sztucznej nawierzchni
– 2,3 mln zł
Remont ulicy Karola Goduli – 2,2 mln zł
Modernizacja ul. Jagiełły – 2,1 mln zł
Modernizacja letniego basenu kąpielowego przy ul. Ratowników
– 2 mln zł

Rudzki Informator Samorządowy

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

•
•
•

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przy
ul. Poniatowskiego – 1,9 mln zł
Termomodernizacja budynku MP-47 – 1,3 mln zł
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
– 1,1 mln zl

W ubiegłym roku na inwestycje przeznaczono 58 mln zł. Dodatkowo
w ubiegłym roku ponad 25 mln zł przeznaczono na wydatki remontowe:
13,5 mln zł dotyczyło inwestycji drogowych, natomiast prawie 8 mln zł przeznaczonych zostało na gospodarkę mieszkaniową.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
•

w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko

•

w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ul. Ignacego
Kaczmarka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 i art.
54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami),
a także na podstawie:
• uchwały nr PR.0007.199.2014 z dnia 30 października 2014 r. Rady Miasta Ruda
Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie
Śląskiej-Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej,
• uchwały nr 1026/LV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ul. Ignacego Kaczmarka,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz
z prognozami oddziaływania na środowisko
w dniach od 1.07.2015 r. do 29.07.2015 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w Wydziale Urbanistyki
i Architektury, pok. nr 320 w godzinach pracy urzędu
(pn – śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-18.00, pt 8.00-14.00).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach planu rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 16 lipca 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6, w pok. nr 213.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. dokumentach.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uwagi i wnioski do projektów planów miejscowych należy składać w formie pisemnej lub
postaci elektronicznej do Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z podaniem imienia, nazwiska
lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2015 r. na adres: Prezydent Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, lub na adres e-mail:  architektura@
ruda-sl.pl.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2015 r. w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

odwołuje
ogłoszony na dzień 25.06.2015 r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Łukowej, obręb
Kochłowice, zapisanych na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007909/9, oznaczonych numerami geodezyjnymi :
– 3582/160 o powierzchni 23 m²,
– 3583/160 o powierzchni 22 m²,
z przeznaczeniem pod budowę garażu murowanego na każdej z działek.
Przyczyną odwołania przetargu jest zamieszczenie błędnego ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul.
Kingi, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
• 3290/223 o powierzchni 1003 m2, użytek R-IVb,
• 3295/223 o powierzchni 692 m2, użytek R-IVb,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00006744/7. Działy III i IV ww.
księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości zostanie
zbyta wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/7 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 3297/223 o powierzchni 922 m2, obręb Bielszowice, k.m. 1, nr KW GL1S/00048986/1. Działy III i IV ww.
księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska działki nr 3290/223, 3295/223 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka nr 3297/223 stanowi teren ulicy dojazdowej o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 10 m; przekrój ulic
jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3 m (symbol planu KD1/2) oraz
częściowo teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2).
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową
wraz z udziałem wynoszącym 1/7 działki nr 3297/223 wynoszą:
• dla działki nr 3290/223 – 107.400,00 zł, tj. działka pod zabudowę 95.000,00 zł,
droga 12.400,00 zł,
• dla działki nr 3295/223 – 78.400,00 zł, tj. działka pod zabudowę 66.000,00 zł, droga 12.400,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę
mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
• pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15%
ww. ceny,
• opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia
aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.08.2015 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 12.08.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 3290/223 – 5.400,00 zł, 3195/223
– 4.000,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działka nr ………” 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 8.00-16.00, 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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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
pokoi

Cena
wywoławcza zł

1

Energetyków 12a/9

28,29

II piętro

1

67 183,00

6 718,00

15.07.2015 r.
godz. 9.00

2

Gwarecka 3a/29

47,90

X piętro

2

106 497,90

10 650,00

15.07.2015 r.
godz. 9.30

Wadium zł Termin przetargu

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 6.07.2015 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”

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 17.06.2015 r. do dnia 8.07.2015 r., na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 223) dwóch wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej, zapisanych na karcie mapy 2, obręb Orzegów,
obejmujących stanowiące całość gospodarczą, oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej, które zostaną oddane w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
• 1435/24 i 1454/24 o łącznej powierzchni 1340 m2, KW GL1S/00007517/4, KW GL1S/00007869/6,
cena nieruchomości (netto) wynosi 163.000,00 zł,
• 1434/24 i 1453/24 o łącznej powierzchni 1369 m2, KW GL1S/00007517/4, KW GL1S/00007869/6,
cena nieruchomości (netto) wynosi 166.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, plac Jana Pawła II 6
(II piętro), wykazu nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Zapolskiej, Skośnej,
Żytniej i Ogrodniczej, przeznaczonych do zbycia poprzez zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą
Ruda Śląska a Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.
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INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW
Na terenie naszego Miasta częstym zjawiskiem stało się wychodzenie dzików i innych zwierząt leśnych poza obszar naturalnych siedlisk. Zwierzęta te
zamiast poszukiwać pożywienia w lesie pojawiają się na terenach zurbanizowanych, niszcząc trawniki, zieleń miejską i uprawy rolne. Zwierzęta leśne,
a w szczególności dziki, poza lasem dostosowują się do życia w środowisku
zmienionym przez człowieka. Zmieniają swoje zachowania, w tym przyzwyczajają się do zapachu i obecności człowieka. Nie uciekają także na widok
poruszających się pojazdów mechanicznych oraz nie reagują ucieczką na wydawane przez pojazdy dźwięki.

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ

Utrzymanie w należytym stanie czystości obejść domów jedno- i wielorodzinnych, obrębów ogródków działkowych czy też miejsc, gdzie składowane
są odpady komunalne wpływa na ograniczenie opisanego zjawiska. Osoby
odpowiedzialne za utrzymanie czystości mogą ograniczyć uciążliwości spowodowane bytowaniem dzikiej zwierzyny na terenach zurbanizowanych,
przestrzegając następujących zasad:
• nie należy gromadzić resztek żywności poza pojemnikami przeznaczonymi
do zbierania odpadów komunalnych;
• nie należy wyrzucać poza obręb ogródków rekreacyjnych pozostałości
roślinnych, w tym warzyw i owoców mogących stanowić pokarm dzikiej
zwierzyny;
• należy przeciwdziałać występowaniu odorów, mogących wabić dzikie
zwierzęta;
• w rejonie siedlisk ludzkich nie należy dokarmiać dzikiej zwierzyny.
Przepisy prawne kwaliﬁkują niektóre z tych zachowań, jako czyny zabronione. Najczęściej występujące negatywne zjawiska to:
• Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych dla ludności,
a w szczególności dróg, ulic, placów, ogrodów, trawników lub zieleńców.
Za ten czyn grozi kara grzywny do 500 złotych albo nagana.
• Zanieczyszczanie w lasach gleby lub wody albo wyrzucanie do lasu śmieci,
padliny lub innych nieczystości. Za ten czyn grozi kara grzywny do 5000
złotych albo nagana.
Straż Miejska w ramach codziennej służby kontroluje stosowanie tych przepisów. W przypadku ujawnienia sprawców czynów zabronionych stosowane
są sankcje określone prawem wykroczeń.

JAK SIĘ ZACHOWYWAĆ
W przypadku bliskiego spotkania dzikiego zwierzęcia, które nie ucieka na
widok człowieka, nie należy ulegać panice. Bezwzględnie nie należy zbliżać
się do dzikiego zwierzęcia. Jeżeli jest to możliwe, należy spokojnie się oddalić
od niego, nie wykonując przy tym żadnych gwałtownych ruchów. Próba nakarmienia zwierzęcia może zainicjować jego atak w szczególności, jeżeli zwierzę jest chore, zranione, opiekuje się potomstwem lub znajduje się w okresie
godowym.
W przypadku, gdy zwierzę jest chore lub zranione należy podać dokładną
lokalizację miejsca przebywania zwierzęcia do:
• Centrum Zarządzania Kryzysowego: telefon 800-158-800 lub
322-486-358,
• Straży Miejskiej: telefon alarmowy 986 lub 323-423-060,
• Policji: tel. alarmowy 997.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego nr 15 mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku przy ulicy Jadwigi Markowej 22, który
przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas
nieoznaczony na prowadzenie działalności statutowej.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

www.wiadomoscirudzkie.pl
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26 czerwca 2015 r., godz. 17:00, Parafia Ewangelicka w Wirku, ul. Kubiny
W programie:
• historyczny spacer po Ficinusie z przewodnikiem,
• zwiedzanie wieży kościelnej,
• spotkanie z liryką miłosną Danuty Dąbrowskiej-Obrodzkiej.

WSTĘP WOLNY

www.wiadomoscirudzkie.pl
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
oraz pomieszczenia gospodarczego na terenie Miasta Ruda Śląska

Lp.

Pow.
lokalu
(m2)

Adres lokalu

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoł.
(zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin lokalu

LOKALE UŻYTKOWE
1

Ruda Śląska 1 – Ruda ul. Gierałtowskiego 20/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN

40,00 m2

elektryczna, wod.-kan.,

9,00

500,00

30.06.2015 r.
godz. 10.00

2

Ruda Śląska 10 – Wirek ul. Sienkiewicza 1/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym,
wejście przez klatkę schodową

32,56 m2

elektryczna, wod.-kan.,
c.o.

4,00

500,00

29.06.2015 r.
godz. 11.00

3

Ruda Śląska 10 – Wirek ul. Sienkiewicza 3/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

16,37 m2

elektryczna, wod.-kan.,

9,00

500,00

29.06.2015 r.
godz. 11.15

4

Ruda Śląska 10 – Wirek ul. Sienkiewicza 10a/1
lokal w podwórzu, na parterze w budynku
mieszkalnym

37,08 m2

elektryczna, wod.-kan.,

9,00

500,00

29.06.2015 r.
godz. 13.00

2,20

100,00

30.06.2015 r.
godz. 11.00

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
9

Ruda Śląska 11 – Ruda ul. Piastowska 27/I/1
pom. gospodarcze wolnostojące

13,46 m2

brak inst. elektr.

UWAGA!
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka
z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/pomieszczenie gospodarcze przelewem na konto: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 10 lipca 2015 r. (data
wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz.
7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając:
wpłata wadium na przetarg w dniu 27.05.2015 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego/pomieszczenia gospodarczego) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 10 lipca 2015 r. do siedziby MPGM Spółka z o.o. przy
ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/pomieszczenie gospodarcze z przetargu bez
podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt.
Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów
znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są
na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 23, 24 lub pod numerem telefonu
32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew. 744, 745.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Barbary
z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.

Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ulicy Barbary, stanowiąca działkę nr 1906/169 o powierzchni 745 m², użytek Bp i RIVa, obręb Kochłowice, karta mapy 4,
GL1S/00019409/1 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(symbol planu MN1) oraz w niewielkiej części tereny dróg dojazdowych (symbol planu KD1/2).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiada kształt zbliżony do
prostokąta, jest niezabudowana, nieogrodzona, zatrawiona oraz
częściowo porośnięta drzewami.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Barbary. W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić odrębnym tokiem
postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie
warunków jego lokalizacji; obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni ulicy Barbary.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 98.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym
zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2015 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
21.07.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.900,00 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.

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
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą
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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. 606-433-031.
R REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
R Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 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 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko (utylizacja, sprzątanie). Tel. 601-292-699.
R Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
R Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
R Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
R VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
R Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
R Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
R Dachy solidnie, papa termozgrzewalna.
Gwarancja. Tel. 512-549-097.

Czas jest najlepszym
lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami

Naszej koleżance
Izabeli Nowrotek
oraz jej Rodzinie
i Najbliższym
wyrazy szczerego
i głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

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

Kompleksowe remonty mieszkań
solidnie i fachowo. Tel. 602-445-909.

Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!!
Sprawdź. Tel. 668-681-880.
 Atrakcyjna pożyczka minimum formalności. Tel. 32 230-39-74.
R Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, panele. Tel. 501-815-416.
R Czyszczenie tapicerek, dywanów. Tel.
501-672-226.
R Cyklinowanie. Tel. 501-281-222.
R CHWILÓWKI – BEZPŁATNY DOJAZD!!!
MINIMUM FORMALNOŚCI!!! Tel. 794-131131, 32 307-40-41.
R Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.
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R Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
R Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 794-041-006.
R Kawalerki: blisko Plazy 34 m2, 69 tys.,
Solidarności 30 m2, komfort 79 tys., Brygadzistów 31 m2, 78 tys., Polaka Świętochłowice, 36 m2, 45 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.
R Dwupokojowe: Westerplatte 38 m , 83
tys., Zamenhofa 37 m2, Bykowina 50 m2, Wirek 44 m2. LOKATOR, tel. 793-017-323.
2

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
 AUTO-SKUP za gotówkę do 5 tys. stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
R Skup samochodów na części. Tel. 603534-003, 32 275-05-47.

Praca
R Kelnera, kelnerkę do restauracji zatrudnię. Tel. 600-410-944.
R Zatrudnię fryzjerkę na 1/2 etatu – Kochłowice. Tel. 518-103-998.

R Trzypokojowe: Sztygarska 59 m2, 143
tys, Gilów 61 m2 po remoncie 139 tys., Halemba 55 m2, 139 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.

R Szukam pracownika do wykonywania połączeń telefonicznych, stałe wynagrodzenie
w Rudzie Śląskiej. Tel kontaktowy 730-255099. Jedna zmiana od rana.

R Czteropokojowe: Wilka 73 m2, 1 piętro,
Kukułcza 71 m2, 169 tys., po remoncie, Paderewskiego 70 m2, 155 tys. LOKATOR, tel.
793-017-323.

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 Sprzedam ogródek. Tel. 694-080-815.
R Zamienię wyremontowane M-3, 62 m2
(ocieplony budynek) na M-4 lub M-5. Tel.
791-537-941.

R Piekarnia Gerlach poszukuje kierowców i
magazynierów na ½ etatu. Proszę dzwonić
pod nr tel. 32 707-44-44 w godz. od 8.00 do
12.00.

R Mieszkanie 2 pok. kuchnia 37 m2, Ruda
Wolności 20 – sprzedam. Tel. 664-934-808.

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

Nieruchomości

R Odstąpię czynny bar w Rudzie 1. Tel.
660-491-019.

R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

R Sprzedam dwupokojowe, 36 m2, Ip., Wirek, po remoncie, kuchnia zabudowana – 87
tys. Tel. 794-188-452.

R Restauracja Valdi Plus Mikołów zatrudni
pomoc kuchenną z doświadczeniem do pracy stałej, tel. 32 330-05-62.

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

R Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
R Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 110 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 65 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Ruda, dwupokojowe, 44 m2, 82 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Ruda Śląska i okolice – poszukujemy
mieszkań, domów, działek www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.
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 Bykowina – 2-pokojowe 47 m2, 90.000 zł.
GABRIEL tel. 607-706-692.
R N. Bytom – OKAZJA! Sprzedam
2-pokojowe 37 m2, 69.500 zł. GABRIEL, tel.
607-706-692.

TEŚcia

składa
Redakcja
,,Wiadomości Rudzkich”

Kochłowice – Rynek

Lokale do wynajęcie
w nowo powstającym
pawilonie handlowym
Telefon: + 48 698-735-443

 Sprzedam działkę budowlaną (937 m2)
media na miejscu. Bielszowice, ul. Pawłowska. Tel. 601-463-807.
 Sprzedam mieszkanie, 35 m2, Halemba
ul. Energetyków, do remontu, 79 tys., tel.
509-364-986.
 Sprzedam M-4, Halemba, 55 m2, 170
tys. Tel. 505-098-687.

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.
502-752-634, 502-865-808.
R Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823457.
 Auto Skup. Tel. 698-621-016.

R Zatrudnię fryzjerkę Katowice Słowackiego. Tel. 696-566-305.
R Zatrudnię mechanika samochodowego z
doświadczeniem. Tel. 501-423-269.
R Firma Rudpol-OPA Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej zatrudni kierowców z prawem jazdy
kategorii D do obsługi linii komunikacji miejskiej. Kontakt: Tomasz Pielok, tel. 504-124565, tomasz.pielok@rudpol-opa.pl.
R Praca dla opiekunek osób starszych w
Niemczech, ubezpieczenie, atrakcyjne zarobki 32-283-17-19.
R
Zatrudnimy ekspedientkę na stoisko
wędliniarskie i kasjerkę do sklepu SPAR w
Rudzie Śląskiej, tel. 606-312-124.
R GLIWICE Poszukiwany elektromechanik
w dziale utrzymania ruchu! Tel. 690-848550.

Różne
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
R Ogródek kupię, sprzedam klimatyzację
wewnętrzną, witrynkę. Tel. 532-543-717.
R Sprzedam kamping Brenna Leśnica, 68
tys. Tel. 609-577-022.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta garażu usytuowanego
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Lwa Tołstoja – garaż nr 6,
stanowiącego własność Miasta Ruda
Śląska, a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Prezydent Miasta Ruda Śląska 

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Alojzego Jankowskiego, która zostanie oddana w
drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze
sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu są nw. nieruchomości lokalowe:
a) lokal mieszkalny nr 9 usytuowany na II piętrze budynku nr 16a przy ul. Józefa Pordzika w Rudzie Śląskiej-Bykowinie, położonym na działce własności Skarbu Państwa nr 1655/61 o powierzchni 3506 m2, obręb Bykowina, k.m.1, KW nr GL1S/00022761/0, której użytkownikiem wieczystym
do dnia 05.12.2089 r. w udziale wynoszącym 77/10000 części jest Gmina Miasto Ruda Śląska. Lokal
nr 9 posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr GL1S/00025167/7 – w dziale II tej księgi jako właściciel figuruje Gmina Miasto Ruda Śląska.
Lokal o powierzchni użytkowej 28,05 m2 składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki
z wc, wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna – odłączona), gazową (odłączona), centralne ogrzewanie. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest
przeprowadzenie remontu lokalu.
 Lokal mieszkalny zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 77/10000 części w nieruchomości wspólnej (części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku
właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Gminy Miasta
Ruda Śląska do dnia 5.12.2089 r. na działce własności Skarbu Państwa nr 1655/61 o powierzchni
3506 m2, obręb Bykowina, k.m.1, KW nr GL1S/00022761/0).
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 63.800,00 zł.
b) lokal mieszkalny nr 17 usytuowany na II piętrze budynku w budynku nr 18 przy ul. Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej-Wirku, położonym na działce własności Skarbu Państwa nr
2361/154 o powierzchni 1848 m2, obręb Wirek, k.m.1, KW nr GL1S/00022326/9, której użytkownikiem wieczystym do dnia 5.12.2089 r. w udziale wynoszącym 293/10000 części jest Gmina Miasto
Ruda Śląska. Lokal nr 17 posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr GL1S/00039928/1 – w dziale
II tej księgi jako właściciel figuruje Gmina Miasto Ruda Śląska.
 Lokal o powierzchni użytkowej 23,74 m2 składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, hallu, wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna – odłączona), gazową
(odłączona), centralne ogrzewanie. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. Lokal mieszkalny zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 293/10000
części w nieruchomości wspólnej (części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie
do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Gminy
Miasta Ruda Śląska do dnia 5.12.2089 r. na działce własności Skarbu Państwa nr 2361/154 o powierzchni 1848 m2, obręb Wirek, k.m.1, KW nr GL1S/00022326/9).
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 59.000,00 zł.
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania
nimi.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dla ww. lokali w dniu 4.05.2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2015 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia
23.07.2015 r. wadium w wysokości 3.200,00 zł – dla lokalu przy ul. Józefa Pordzika 16a/9, 3.000,00
zł – dla lokalu przy ul. Obrońców Westerplatte 18/17, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek
8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika
Tunkla 147 (tel. 32 242-73-47 – dot. lokalu przy ul. Józefa Pordzika 16a/9) oraz w Rejonie Obsługi
Nieruchomości przy ul. Lecha 14 w Rudzie Śląskiej-Wirku (tel. 32 240-84-53 – dot. lokalu przy ul.
Obrońców Westerplatte 18/17) – z planowanymi remontami na nieruchomościach jw., w których
realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (podczas oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom –
zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub
nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywający ponosi
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel.
32-248-75-63.
Oględzin lokali można dokonać od godz. 14.00 do 15.00
– w dniu 13.07.2015 r. – lokalu w dzielnicy Bykowina
– w dniu 14.07.2015 r. – lokalu w dzielnicy Wirek.

1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta
Ruda Śląska o powierzchni 1024 m2 położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Alojzego Jankowskiego, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
3985/205 o pow. 1017 m2 i 3986/205 o pow. 7 m2 obręb Nowa Wieś km. 1, zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00015303/0 – z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego – wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego ½ część w działkach o łącznej powierzchni 323 m2,
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 3979/207 o pow. 108 m2, 3981/205 o pow. 6 m2, 3983/205
o pow. 152 m2, 3987/207 o pow. 57 m2, obręb Nowa Wieś km. 1 KW nr GL1S/00030936/7 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i fragmentarycznie
wielorodzinnej oraz dróg wewnętrznych (symbole planu MN2, MW1, KDW).
3. Działki pod zabudowę mieszkaniową są niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenu ogrodów działkowych, posiadają regularny kształt, są porośnięte
drzewami i krzewami.
 Dojazd do działek winien odbywać się z drogi publicznej Alojzego Jankowskiego poprzez drogę
zlokalizowaną na działkach o łącznej powierzchni 323 m2.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi – 141.000,00 zł, tj.
– działek pod zabudowę – 130.622,40 zł
– drogi – 10.377,60 zł
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową i cena drogi z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług
wg stawki obowiązującej w dacie zbycia
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2015 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 23.07.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 7.100,00 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. 32 244-90-56.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta wykazu garażu usytuowanego na
terenie
Miasta Ruda Śląska
ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 73
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska,
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy.

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta wykazu lokalu mieszkalnego
usytuowanego w budynku mieszkalnym na
terenie Miasta Ruda Śląska
ul. Szarotek 8/14
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska,
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu garaży usytuowanych na
terenie Miasta Ruda Śląska
ul. Łukowa – garaż nr 66, ul. Łukowa – garaż nr 68,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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Piłka nożna – Puchar Polski

Liga okręgowa, grupa: Katowice II

„Puchar jest nasz, bo puchar nam się należy…” Pokonali mistrza
ROW II Rybnik 3:4 (1:2)
Urania Ruda Śląska

Grunwald Ruda Śląska 5:1 (3:0) LKS Czaniec
Grunwald Ruda Śląska został zdobywcą Pucharu Polski na szczeblu województwa śląskiego. Ostatnim krokiem w drodze po trofeum było pokonanie na własnym boisku ekipy LKS-u Czaniec.
Piątkowy (19.06.) finał od początku potoczył się po myśli rudzian. Swoją wyższość w pierwszej połowie rudzianie potwierdzili już w 7. minucie, gdy Dreszer
zdobył ładnego gola po dośrodkowaniu Jagodzińskiego. W 17. minucie Szpoton
pewnie wykonał jedenastkę i było już 2:0. Na nieszczęście dla gości chwilę później kapitan „zielonych” podwyższył na 3:0.
Mimo trzybramkowego prowadzenia gospodarzy wiGrunwald: Soldak – Kiepura, Szpoton (kpt), Wolek,
dowiskowość meczu nie zmalała. W 67. minucie hatSzczypior (86. Łęcki) – Stanisławski, Maciongowski,
tricka zdobył Szpoton po bramce z główki. Przed ostatJagodziński (75. Kowalski), Włodarczyk – Brzozowski
nim gwizdkiem arbitra honorowego gola dla LKS-u
(62. Kot), Dreszer. Rezerwa: Lamlih – Nowicki,
strzelił z karnego Żak. Ostatnią bramkę w meczu wySzczygieł. Trener: Teodor Wawoczny.
walczył Kot.

W finale to Szpoton zaliczył hattricka.

W ostatnim spotkaniu sezonu 2014/2015 Urania
Ruda Śląska wygrała na wyjeździe z mistrzem grupy
– rezerwami ROW-u Rybnik 3:4. Urania po niezbyt
udanej rundzie pożegnała się z rozgrywkami w dobrym stylu. – Pierwsza bramka padła po trójkowej
akcji Mzyk – Kornas – Zalewski, a akcję wykończył
ten drugi. Po rzucie karnym, który wykorzystał Zalewski, prowadziliśmy potem już 2:0. Przed przerwą
jednak straciliśmy bramkę. Na 1:3 strzelił ponownie
Kornas po ładnej akcji. Gospodarze znów odpowiedzieli kontaktowym trafieniem. Ostatnią bramkę dla
nas zdobył Mzyk – relacjonował Stanisław Mikusz,
trener Uranii.

Rugby

Liga okręgowa, grupa: Katowice II

Diablice piąte na mistrzostwach Europy!

A na koniec… LUX-TORPEDA!

Rudzianki w kadrze.
Cztery rudzkie Diablice, reprezentujące KS IGLOO
RUGBY Ruda Śląska – Angelika Piekorz, Sylwia
Łuksik, Oliwia Dąbrowska i Agata Ładońska w dniach
13-14 czerwca wzięły udział wraz z reprezentacją Polski w Mistrzostwach Europy w rugby 7 kobiet, rozegranych w Kownie. Stawką w turnieju, oprócz medali
ME było również przedłużenie szans na awans do
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r., jednak warunkiem tego było zajęcie minimum 4. miejsca.
Reprezentacja Polski wygrała w swojej grupie 33:0
z Mołdawią i 29:0 z Węgrami, uległa 7:10 Szwecji
prowadząc do przerwy 7:0. Wychodząc z drugiego
miejsca w grupie, Polki zmierzyły się w ćwierćfinale
z Rumunkami i tu sytuacja z meczu ze Szwecją się
powtórzyła. Rudzianki prowadziły 12:7, ale nie utrzy-

mały korzystnego wyniku, ulegając w końcowym rozrachunku 12:21.
Naszym zawodniczkom pozostała gra o miejsca
5-8. Półfinał z Norwegią wygrały 12:5, choć tym razem to one przegrywały 0:5, ale przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę, zaś w finale pokonały Szwajcarię 34:0, zajmując piąte miejsce w imprezie.
Mistrzostwo Europy Kobiet 7 grupy A i awans do
elity europejskiego kobiecego rugby wywalczyła Belgia, pokonując w finale Finlandię 29:7, trzecie miejsce
zajęła Szwecja po zwycięstwie 12:7 nad Rumunią.
Sylwia Łuksik i Angelika Piekorz (wielokrotne reprezentantki Polski i uczestniczki trzech ostatnich mistrzostw Europy) zagrały w wyjściowym składzie
w każdym meczu – Angelika na pozycji młynarza, Sylwia zaś na kluczowej pozycji łącznika młyna. Oliwia i
Agata w każdym meczu wchodziły jako zmienniczki.
– Trochę żal, że zakończyłyśmy mistrzostwa na piątym miejscu, co zakończyło już walkę kadry o igrzyska
w Rio. Ale mimo wszystko to rozczarowanie do przyjęcia, bowiem sportowo pokazałyśmy się z bardzo dobrej
strony. Wygrałyśmy z zespołami, które były w naszym
zasięgu i to wysoko. Z drużynami potencjalnie lepszymi walczyłyśmy jak równe z równymi, wygrywając
pierwsze połowy ze Szwecją i Rumunią. Niestety lepsze
warunki fizyczne i co za tym idzie, lepsza predyspozycja motoryczna tych właśnie rywalek wzięły górę – tłumaczy Sylwia Łuksik, kapitan Diablic.

Wawel Wirek 4:0 (3:0) Tempo Paniówki

Pięknie pożegnali sezon piłkarze Wawelu Wirek. Podopieczni trenera Zajdela w
ostatnim meczu z Tempem Paniówki pokonali rywala aż 4:0. Wszystkie cztery bramki dla gospodarzy strzelił Lux, który po raz
kolejny udowodnił, że jest prawdziwym
lisem pola karnego.
– Nasza pierwsza połowa była bardzo
dobra, graliśmy przede wszystkim w piłkę i
zostaliśmy za to wynagrodzeni. Każda
bramka jaką strzelił Lux była po akcjach,
które skrupulatnie wyprowadzaliśmy. Wymienialiśmy podczas nich bardzo dużo podań. Chłopcy zasłużyli na wypoczynek po
tak ciężkim sezonie. Taki dorobek punktowy w tym składzie przed sezonem wziąłbym
w ciemno, tym bardziej jestem zadowolony
już po zakończeniu rozgrywek – mówił po
meczu Jarosław Zajdel, trener Wawelu.
Już do przerwy gospodarze po hattricku
Luxa prowadzili
Wawel: Gawlik – Maciejok, G.
3:0. W drugiej częKałużny, Buchcik, Sławik – Aleksa
ści gry po koszmar(65’ Leszków), Wawrzyczek, K.
nym błędzie obrońKałużny, Rutkowski (65’ Jaromin)
cy gości ten sam
– Deptuch (65’ Foryś), Lux.
zawodnik ustalił
Trener: Jarosław Zajdel.
wynik na 4:0.

Lux na koniec jeszcze raz świetnie
zaprezentował się kibicom.

Piłka ręczna

Piłkarki zakończyły sezon
Dobiegły już końca rozgrywki sezonu
2014/2015 w piłce ręcznej na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Ręcznej. W finale rozgrywek o mistrzostwo Śląska w najmłodszej
kategorii wiekowej (rocznik 2003) przeciwniczkami zawodniczek Zgody były drużyny
MTS-u Żory oraz pierwsza i druga drużyna
MOSM Tychy. Zgoda wygrała wszystkie mecze w turnieju i została mistrzem Śląska. Najlepszą bramkarką została wybrana zawodniczka Zgody Oliwia Suliga. Najskuteczniejszą zawodniczką została również nasza wychowanka – Karolina Wysoczańska.
Mistrzostwo Śląska Zgoda zdobyła
w składzie: Oliwia Suliga, Nikola Cierpka,

Julia Gardian, Natalia Gardian, Aleksandra Knapik, Paulina Krzon, Laura Niemaszyk, Karolina Wysoczańska, Martyna
Hajda, Aleksandra Krupa. Trenerem mistrzyń jest Adam Michalski.
Pierwsze miejsce zajęły też młodziczki
młodsze, w rozgrywkach nie przegrywając żadnego spotkania. Drużyna młodziczek w dniach 8-10 maja wystąpiła w Turnieju Półfinałowym Pucharu ZPRP. Zawody odbyły się w Karpaczu z udziałem
mistrzów i wicemistrzów województw
dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego i
śląskiego. Po trzydniowym turnieju
dziewczęta Zgody zdobywając drugie

miejsce, uzyskały prawo gry w turnieju
finałowym. Tam zdobyły wicemistrzostwo. Królem strzelców turnieju została
Agnieszka Iwanowicz z 33 trafieniami,
a Barbara Zima została najlepszą bramkarką.
W tej drużynie zagrały: Barbara Zima,
Paulina Wieczorek, Wiktoria Ciaś, Weronika Zalewska, Agnieszka Iwanowicz,
Julia Skubacz, Martyna Drózd, Marta
Weihrauch, Aleksandra Mynarek, Aleksandra Rutkowska, Agata Iwanowicz, Patrycja Bożycka, Angelika Wołek. Trenerami drużyny są Józef Szmatłoch i Adam
Michalski.

Zawodniczki z rocznika 2003.
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Capoeira

Boks

Ruda w kolorach Brazylii

Hala MOSiR-u była pełna brazylijskiego klimatu.

W sobotę (20.06.) Ruda Śląska zapełniła się „Wojownikami Tańca” – tak nazywa się tych, którzy trenują capoeirę, czyli brazylijską
niezwykle efektowną i bezkontaktową sztukę walki. Jej istotą są elementy tańca wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków.
Podczas całego dnia pokazów i treningów ta forma aktywności fizycznej i filozofii stała się bliższa rudzianom.
– Warsztaty jak najbardziej udane. To jedna z najliczniejszych imprez tego typu na Śląsku – podkreślał Sebastian Pontus, organizator
imprezy, a zarazem instruktor UKS Capoeira Ruda Śląska. – Rudzka
sekcja grupy capoeira jest jedną z największych w kraju – liczy sobie
40 członków. Capoeira jest dla każdego. Weszliśmy w projekt, w ramach którego trenują całe rodziny, małżeństwa, i to nie tylko sporadycznie. Te osoby przychodzą raz, dwa razy w tygodniu – opowiadał.
Kluczowym wydarzeniem sobotnich pokazów był pochód wojowników przez rynek w Nowym Bytomiu. Następnie w hali przy ulicy Hallera odbył się pokaz, w którym zaprezentowano różne elementy kultury
brazylijskiej. Zabawę zakończyło nadanie stopni adeptom capoeiry,
a także stopni instruktorskich dla nauczycieli.

Czarne diamenty na ringu
W Myszkowie (18-20.06.) odbył się międzynarodowy turniej bokserski „Czarne
diamenty”. Na turnieju startowała rekordowa liczba pięściarzy, bo aż 91 zawodników
z klubów polskich, czeskich, niemieckich
i ukraińskich. Wystąpili tam także pięściarze z UKS-u ,,Śląsk” Ruda Śląska, którzy
spisali się bardzo dobrze. Konrad Gawron
wywalczył pierwsze miejsce w wadze 50
kg, pokonując zawodnika Damiana Molendę (Pomorzanin Toruń) w 3. rundzie przez
Tko. W finale był natomiast lepszy od

Oskara Andrzejczyka (06 Kleofas) w 2.
rundzie również przez Tko. Natomiast drugi nasz reprezentant Marcel Janicki zdobył
brązowy medal w tym turnieju. W walce
eliminacyjnej pokonał on zawodnika Radosława Radiuka (KS Raszyn Warszawa) 3:0
jednogłośnie na punkty, a w walce półfinałowej przegrał z reprezentantem Czech Arturem Szachbazianem w 2. rundzie przez
Tko. Dobry start naszych zawodników jest
obiecującym prognostykiem przed spartakiadą młodzieży w Grudziądzu.

Łucznictwo

Skuteczni „Grotowcy”

Zapasy

Zapaśnicza młodzież
W weekend swoje zapaśnicze umiejętności sprawdzili młodzi wojownicy
ze Slavii i Pogonii. W dniach 19-21.06. w Solcu Kujawskim rozegrana została
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet. W zawodach tych uczestniczyła sześcioosobowa ekipa rudzkiej Slavii. Rudzianie wywalczyli pięć medali: cztery brązowe – Patrycja Kuc (46 kg), Karolina
Stróżyk (49 kg), Jacek Kupniewski (50 kg) i Maciej Wieczorek (58 kg) oraz jeden
srebrny – Dawid Strzałka (63 kg). Natomiast w sobotę (20.06.) w Pabianicach
odbył się Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w zapasach w stylu klasycznym. Na turnieju wystąpili zawodnicy z całego kraju prezentując bardzo wysoki
poziom. W zapaśniczych zmaganiach zaprezentowali się również zawodnicy
z rudzkiej Pogoni, którzy wywalczyli: złoto – Dorian Bzdyra (53 kg), brąz – Karol Wrzos (66 kg). Grupa młodzików: złoto – Kamil Zakrzewski (83 kg), 4. miejsce – Rafał Bzdyra (38 kg). Pozostali zawodnicy odpadli w walkach eliminacyjnych. KS Pogoń Ruda Śląska zajęła 6. miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Biegi

Mistrzowskie
medale
W dniach 13-14.06. w Łodzi odbyły się
mistrzostwa Polski szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w biegach rozstawnych. Nasze miasto reprezentowała ekipa dziewcząt z ZSO nr 1
i chłopców z ZSO nr 3 (sztafeta szwedzka). W ciągu jednego dnia w upale, w temperaturze 28 stopni, rudzka młodzież, aby
dojść do ścisłego finału (osiem drużyn),
musiała przejść eliminacje. O godzinie
14.50 rozpoczął się bieg finałowy dziewcząt (w składzie: Joanna Zagrodnik, Marta
Myszor, Patrycja Suchowiecka, Patrycja
Wdowczyk i Amanda Skupień jako rezerwowa), który zakończył się ogromnym
sukcesem. Dziewczęta zdobyły trzecie
miejsce, a chwilę później doczekaliśmy się
kolejnego sukcesu – chłopcy wywalczyli
srebro w składzie: Kamil Kubicki, Bartek
Myszor, Przemysław Kozłowski, Marcel
Sobierański i Krzysztof Kamiński jako rezerwowy.

Rudzcy łucznicy jak zwykle celni.

Medale w każdy weekend dla rudzkich zapaśników to już norma.

Akrobatyka

Debiuty akrobatów
W ubiegły weekend w Łańcucie odbyły się Mistrzostwa
Polski
Juniorów
Młodszych. W zawodach uczestniczyło
ponad 350 zawodników z całej Polski.
Wśród nich znaleźli
się także reprezentanci Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba”.
Młodzi zawodnicy dobrze się zaprezentowali.
Dla większości zawodników był to deBarbara Sordyl i dwudzieste drugie miejbiut na zawodach tej rangi. Warto również
sce – Kinga Marek, Paulina Mańka i Kadodać, że wysoka temperatura nie ułarolina Żur.
twiała im startów. Zawodnicy pokonali
bardziej doświadczone zespoły, mimo że
W dwójkach kobiet klasy II ósme miejczęść z nich na przygotowania miała mniej
sce zajęły: Pola Mendocha i Wiktoria Maniż miesiąc.
tysiak, a dwudzieste ósme – Emilia Biernat
W trójkach kobiet klasy II czwarte
i Karolina Żur.
miejsce zdobyły: Monika Skorupa, WeroW dwójka mieszanych klasy III ósme
nika Jessel, Zuzanna Początek, piętnaste
miejsce wywalczyli: Alicja Biolik i Eryk
miejsce – Julia Olchawa, Nikola Janik,
Walczyk.

Najmłodsi zawodnicy UKS-u „GROT”
wystartowali w minioną sobotę (20.06.)
na torach łuczniczych w Zabierzowie, w
kolejnej edycji zawodów łuczniczych dla
dzieci i młodzieży „Puchar Wsi Krakowskiej”. Są to jedne z większych zawodów
na południu Polski, będące sprawdzianem
umiejętności najmłodszych adeptów łucznictwa. Silne słońce i panujący upał nie
przeszkodziły rudzkim zawodnikom
w sięgnięciu po czołowe lokaty w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Rudzcy reprezentanci zaprezentowali się
bardzo obiecująco. Dobrze to wróży klubowi UKS „GROT” Ruda Śląska. Posiada
on bowiem nowe kadry. Już nie tylko bracia Porębscy sieją postrach wśród młodzieży łuczniczej naszego kraju. O najlepszą lokatę postarał się Jakub Sroka, który
dzięki zdobyciu 348 pkt (170 pkt na odległości 10 m + 178 pkt), zwyciężył w kategorii chłopcy młodsi. Z trzeciej pozycji
końcowej klasyfikacji zawodów w kategorii dziewczęta mogła cieszyć się Julia
Mróz, która zdobyła ogółem 621 pkt (155
pkt na odl. 25 m + 158 pkt na odl. 20 m +
147 pkt na odl. 15 m + 161 pkt na odl. 10
m). Jedno oczko niżej w klasyfikacji turniejowej (4. pozycja) w kategorii chłopców wylądował Szymon Wójcik strzelając
kolejno: 133 pkt na odl. 25 m + 137 pkt na
odl. 20 m + 124 pkt na odl. 15 m + 146 pkt
na odl. 10 m, co sumie dało mu wynik w

wysokości 540 pkt. Warto nadmienić, że
zawodnik ten, jako osoba niesłysząca ma
dodatkową trudność rywalizując ze sprawną zupełnie młodzieżą. Nasza jedynaczka
wśród młodziczek oraz trójka młodzików
młodszych, postanowili nie być gorsi od
swoich młodszych koleżanek i kolegów.
Najwięcej zadowolenia przysporzył nam
Marcel Pilarek, który uzyskując w sumie
636 pkt (322 pkt na odległości 40 m + 314
pkt na odległości 20 m) zdecydowanie
wygrał kategorię młodzik młodszy. O miłą niespodziankę w tej samej kategorii
wiekowej postarał się Wiktor Szreder, zajmując w końcowej klasyfikacji trzecie
miejsce, po zdobyciu ogółem 601 pkt (290
pkt na odległości 40 m + 311 pkt na odległości 20 m). Odrobinę gorszy występ na
swoim koncie zaliczył tym razem Arek
Mróz, który uplasował się ostatecznie na
5. pozycji, po strzeleniu kolejno: 272 pkt
na odległości 40 m oraz 299 pkt na odległości 20 m, czyli łącznie 571 pkt.
W kategorii młodziczka reprezentowała
nas tym razem tylko jedna zawodniczka,
Justyna Wyciślik, która pomimo przerwy
treningowej spowodowanej chorobą, udanie wróciła do rywalizacji sportowej. Nasza jedynaczka zdobyła ogółem 570 pkt
(256 pkt na odległości 50 m, do których
dorzuciła 314 pkt na odległości 30 m),
dzięki czemu w ostatecznej klasyfikacji zawodów zajęła bardzo dobrą, drugą lokatę.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń
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