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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

Lato z Radiem,
Ruda z gwiazdami

TANIE ROZMOWY

Czytaj str. 3

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

KREDYT

SPECJALIZUJEMY SIĘ W ORGANIZACJI:
przyjęć rodzinnych, konferencji, spotkań i imprez zakładowych

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

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

www.pwsenator.cdx.pl

Foto: MS
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WAKACJE W MIEŚCIE

Choć w piątek (10.07) pogoda nie dopisała, wielu rudzian postanowiło przybyć
na basen i zobaczyć efekty kilkumiesięcznych prac. Jako że woda w basenach podgrzewana jest dzięki instalacji fotowoltaicznej, niższa temperatura nie przeszkodziła rudzianom w pierwszych kąpielach.
– Przychodziłam na basen jeszcze zanim
był tutaj remont i widzę teraz, jakie duże są
tu zmiany. Podczas wakacji będziemy tu
często przychodzić – mówiła nastolatka
Julia Gleba.

Od piątku rudzianie mogą korzystać
z nowoczesnego kąpieliska
– Najbardziej podobają nam się zjeżdżalnie i boisko do kosza. Zresztą wszystko
tu jest fajne – dodała koleżanka Julii, Karolina Toś.
Pozytywne wrażenia odnieśli nie tylko
ci najmłodsi, ale również starsi mieszkańcy miasta. Co oni sądzą o obiekcie?
– Jestem w szoku, otoczenie zmieniło
się całkowicie – podkreślał Krzysztof
Maciaszczyk, emeryt. – Baseny były już
w tragicznym stanie, beton był tylko malowany, co nie zmienia faktu, że wszystko
się kruszyło. Stare kąpielisko było już niebezpieczne. Teraz mamy warunki idealne.
Tak jakby zrobili nam halembski Aquadrom w Nowym Bytomiu na powietrzu –
zaznaczał pan Krzysztof i dodał: – Czesi
i Słowacy mają swoje wielkie baseny, dlaczego my nie mamy mieć?
– Życzę Wam, aby już od jutra w Rudzie
Śląskiej zagościła słoneczna pogoda – mówiła podczas otwarcia prezydent Grażyna

Dziedzic, która zakupiła pierwsze bilety
i wręczyła dzieciakom.
Przypominamy, że basen czynny jest
od 9.00 do 20.00, bilet normalny kosztuje
10 zł, ulgowy 6 zł, natomiast dzieci do lat
6 wchodzą za darmo. Zapraszamy również na Hawaii Party, które odbędzie się
18 lipca na terenie obiektu.
Magdalena Szewczyk

Foto: MS

Trzy nowe baseny, zjeżdżalnie,
platforma do opalania, plac
zabaw, siłownia napowietrzna
i nowoczesna infrastruktura
– rudzianie w końcu doczekali
się otwarcia odkrytego basenu
w Nowym Bytomiu! Ostatnie
dni przeznaczone były na
procedury odbioru, porządki
i napełnianie niecek basenów.
Teraz jednak można już
w pełni korzystać z rudzkiego
kąpieliska.

Na obiekcie można skorzystać z basenu ogólnego, sportowego i brodzika.
OGŁOSZENIE

CHARYTATYWNY MARATON ZUMBY

Z okazji zbliżającego się Święta Policji

Maja walczy o każdy dzień

składam wszystkim Policjantom

Ma niespełna roczek, a życie zdążyło ją doświadczyć bardziej niż niejednego dorosłego. Mowa o Mai Adamczyk, malutkiej
rudziance, chorującej na rdzeniowy zanik mięśni SMA1. Dziś ta choroba w naszym kraju traktowana jest jako nieuleczalna
i postępująca. Jednak zarówno rodzice jak i bliscy oraz przyjaciele nie poddają się. A co najważniejsze – nie poddaje się
także Maja. Wkrótce będzie okazja do tego, by wesprzeć dziewczynkę w walce z chorobą.

najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i satysfakcji z pełnionej służby
oraz wyrazy uznania za zaangażowanie,
poświęcenie i trud wkładany
w ochronę ludzkiego życia oraz mienia.
Dziękuję za utrzymywanie bezpieczeństwa,
ładu i porządku publicznego w mieście.

Foto: arch.

Maja Adamczyk urodziła się w październiku 2014 roku. Dziewczynka była
zupełnie zdrowa. Radość szybko jednak
została zmącona przez chorobę, którą
zdiagnozowano u malutkiej rudzianki.
Rdzeniowy zanik mięśni SMA 1 dał znać
o sobie po trzecim miesiącu życia. Początkowe przypuszczenia lekarzy okazały się
być okrutną prawdą. Choć SMA występuje w naszym kraju z częstotliwością 1 na
5000–7000 urodzeń, choroba ta właśnie
dotknęła malutką Maję. – Rdzeniowy zanik mięśni SMA 1 to genetyczna choroba
nerwowo-mięśniowa, uznana za nieuleczalną i w większości przypadków śmiertelną. W wyniku postępowania choroby,
w ciele Mai zanikają mięśnie odpowiedzialne za ruch, przełykanie i oddychanie
– wyjaśnia Ewelina Adamczyk, mama
Mai.
Dla dziewczynki każdy dzień to walka
o życie. – Nie wyleczymy naszej córki,
walczymy by zatrzymać lub spowolnić
postęp choroby. Wierzymy, że dzięki zatrzymaniu się postępu choroby Maja doczeka się leku, którego na obecną chwilę
niestety nie ma – podkreślają rodzice
Mai.
Na świecie cały czas trwają zaawansowane badania nad lekiem. Niestety, w Polsce jednak nic na to nie wskazuje. – Podczas gdy na całym świecie trwają inten-

i pracownikom Komendy Miejskiej w Rudzie Śląskiej

Maja potrzebuje pieniędzy m.in. na rehabilitację.
sywne badania nad wprowadzeniem leku
na tę okrutną chorobę, w Polsce po diagnozie zostaje tylko opieka paliatywna
i rehabilitacja. W związku z tym, postanowiliśmy zawalczyć o córkę i poszukać pomocy za granicą – wyjaśnia mama dziewczynki. – W tym celu musieliśmy porzucić
całe nasze dotychczasowe życie i przenieść się na ponad rok do innego kraju.
Rodzice Mai nie mogą jednak na razie ujawniać szczegółów terapii, w której uczestniczy Maja. – Walczymy o to,
by powstrzymać postęp choroby – zaznacza Ewelina Adamczyk. – Konieczne są rehabilitacje ruchowe oraz oddechowe. Cen jeszcze nie znamy, bo jesteśmy w trakcie poszukiwań, uzależnieni

od tłumacza. Potrzebujemy również
wsparcia na życie tutaj, ponieważ jest
dużo bardziej kosztowne niż w Polsce:
koszty związane z pielęgnacją córki, lekami dla niej, odpowiednie żywienie
itp. – dodaje.
W walce o to, by Majeczka dotrwała
do momentu aż w końcu zostanie wynaleziony cudowny lek, możemy jej
pomóc podczas charytatywnego maratonu zumby. Odbędzie się on już w najbliższą, sobotę, 18 lipca, w godzinach
od 10.30 do 18.00 w Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Tołstoja 1). Oprócz zumby
przygotowano także dodatkowe atrakcje.
Joanna Oreł

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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LATO Z RADIEM 2015

Lato z Radiem, Ruda Śląska z gwiazdami!
Setki rudzian na bykowińskich
plantach w niedzielę (12.07.) bawiły się przy hitach gwiazd polskiej
sceny muzycznej. Na scenie pojawili się: zespół Loka, Mrozu oraz
Maryla Rodowicz. To wszystko
w ramach imprezy „Lato z Radiem”, która odbywa się u nas po
raz drugi.
– Dwa lata temu bawiłam się
podczas koncertu Krzysztofa Krawczyka w Orzegowie, a dziś doczekaliśmy się z mężem kolejnego „Lata
z Radiem” w Rudzie Śląskiej. Jesteśmy tu dla Maryli Rodowicz –
opowiadała pani Dagmara z Wirku.
– Widać, że impreza jest przygotowana z rozmachem – dodała.
– Nie spodziewałam się, że będzie tu tyle atrakcji, ale przede
wszystkim czekam na Mroza, jestem
jego wielką fanką – podkreślała
szesnastoletnia Ania z Bykowiny.
Koncerty wielkich gwiazd to jednak nie wszystko. Przerwy między
ich występami urozmaiciły pokazy
słynnego iluzjonisty Macieja Pola,
który dał popis różnych sztuczek,
do których angażował nie tylko
swoją asystentkę, ale również publiczność. Poza tym tereny zielone
w Bykowinie zapełnione zostały
licznymi stoiskami z grami i zabawami dla dzieci, a także punktem
radiowej Jedynki, gdzie można było
na chwilę stać się dziennikarzem
radiowym. Nie zabrakło też atrakcji
dla dorosłych.
– Cieszę się, że się tak świetnie
bawicie tutaj, w Bykowinie – podkreślała prezydent Grażyna Dziedzic pomiędzy koncertami. – Czy
chcecie, by „Lato z Radiem” zagrało w Rudzie Śląskiej po raz trzeci?
– pytała, co spotkało się z ogromną
aprobatą publiczności.
Magdalena Szewczyk

Fanki Mroza szalały pod sceną.

Publiczność została porwana do zabawy.

Mrozu, czyli Łukasz Mróz.

Podczas imprezy wystąpił także iluzjonista Maciej Pol.

Maryla Rodowicz w swoim charakterystycznym stroju.

Lato z Radiem zagościło też na rynku.

Grzegorz Porowski, wokalista zespołu Loka, to wulkan energii.

REKLAMA

PORADNIA GSU ZDROWIE

ul. ks. Ludwika Tunkla 112 a, 41-707 Ruda Śląska
tel. 32 723-23-18 | rejestracja@gsu-zdrowie.pl

PROMOCJA!!!

Terapia uciskowa BOA (masaż pneumatyczny)
stosowana przy obrzękach limfatycznych i nie tylko.
1 zabieg 20 zł | 10 zabiegów 180 zł

Zaprasz
am
aerobicy na
wtorki
i czwart
ki
o godz.
20.00

Dla pac
OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
jentów
nasz
• Poradnia Lekarza Rodzinnego w ramach kontraktu z NFZ poradni oferu
jemy st ej
ały
• Punkt poboru krwi i Szybka Diagnostyka Laboratoryjna
– wyniki dostępne w kilka minut!
na wszy
st
• Gabinet zabiegowy
rehabil kie zabiegi
itacyjne
• Rehabilitacja i masaż, specjalistyczne metody
.
fizjoterapeutyczne podczas indywidualnej pracy z pacjentem, wszystkie
rodzaje prądów, ultradźwięki, fala uderzeniowa, krioterapia, pole magnetyczne, sollux, laser,
aquavibron, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych masaż pneumatyczny typu BOA.
• Poradnie specjalistyczne: Neurologiczna, Kardiologiczna, Okulistyczna, Ortopedyczna
• Poradnia Medycyny Pracy

20% raba
t

AEROBIC wt. i czw. godz.20:00 Jednorazowe wejście 12 zł, karnet 4 wejścia 40 zł ważny miesiąc od dnia
zakupu, karnet 8 wejść 70 zł ważny półtora miesiąca od dnia zakupu.

Placówka czynna jest pn.-pt. w godz. 7.00-20.00. Dodatkowo przy Poradni organizowane są
Dni Otwarte w ramach których prowadzone są bezpłatne badania, konsultacje itp.
Szczegółowe informacje w rejestracji poradni lub telefonicznie – 32 723 23 18.
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU I SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG !

Na bykowińskie planty przybyły setki rudzian i nie tylko.
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Rudzcy maturzyści wśród
najlepszych w regionie i kraju
90% absolwentów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej zdało egzamin dojrzałości. To wynik lepszy od
średniej wojewódzkiej i krajowej! Najlepsze w tym roku okazało się II Liceum Ogólnokształcące, w którym maturę zdało 96% absolwentów.

OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Foto: arch.

– Cieszę się z takich wysokich wyników i gratuluję rudzkim maturzystom –
mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. –Tym, którzy w sierpniu przystąpią do egzaminu poprawkowego, życzę
powodzenia i trzymam kciuki – dodaje
prezydent miasta.
– Analizując wyniki egzaminu maturalnego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Ruda
Śląska, stwierdziliśmy, że wszystkie licea ogólnokształcące osiągnęły wynik
wyższy niż średnia wojewódzka –
80,8% i średnia krajowa – 80% – mówi Anna Krzysteczko, zastępca prezydent Rudy Śląskiej. Najlepsze w tym
roku okazało się II LO w ZSO nr 2 im.
Gustawa Morcinka, gdzie egzamin

Maturzyści na chwilę przed rozpoczęciem egzaminu.

W tym roku rudzkie licea ogólnokształcące
i technika ukończyło 798 uczniów. 592 z nich
zgłosiło chęć przystąpienia do egzaminu
maturalnego. Z liceów ogólnokształcących
do egzaminu przystąpiło 305 uczniów,
z techników 285, a z CKU – 15 osób. W 2014
roku do matury przystąpiło ponad 700
absolwentów: 391 z liceów, 387 z techników
oraz 16 z liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych.
dojrzałości pozytywnie zaliczyło 96%
uczniów. Jeśli chodzi o technika – egzamin w starej formule – najlepsze okazało się Technikum nr 5 w ZSP nr 5 im.
Jadwigi Markowej – 82% zdawalności.
Trzy kolejne placówki osiągnęły wyniki powyżej średniej wojewódzkiej
68% i średniej krajowej 64%, jedno
powyżej średniej krajowej i jedno poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej.

W maju 578 uczniów
rudzkich liceów i techników przystąpiło w tym roku do jednego z najważniejszych
egzaminów
w życiu. Na 305 absolwentów przystępujących do
egzaminu w liceach ogólnokształcących zdało 273
– 90%, w technikach na
285 przystępujących zdało
191 – 67%. Tegoroczni absolwenci liceów przystąpili obowiązkowo do
czterech egzaminów w części pisemnej oraz dwóch egzaminów w części
ustnej. Część pisemna obejmowała egzamin z języka polskiego na poziomie
podstawowym, egzamin z matematyki
i języka obcego również na poziomie
podstawowym oraz egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W części ustnej

uczniowie zdawali język polski oraz
obcy bez określania poziomu. Żeby
zdać maturę trzeba było uzyskać co
najmniej 30% punktów z każdego
przedmiotu obowiązkowego zarówno
w części ustnej jak i pisemnej oraz
przystąpić do egzaminu z wybranego
przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym w części pisemnej.
Egzamin maturalny przeprowadza się w trzech sesjach. Główna
odbywa się w maju, dodatkowa
w czerwcu, a poprawkowa w sierpniu. Sesja dodatkowa jest skierowana dla tych zdających, którzy nie
mogli przystąpić do egzaminu
w maju z przyczyn zdrowotnych
i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Edukacyjnej. Z kolei
do sesji poprawkowej przystąpią ci
uczniowie, którzy nie zdali jednego
z egzaminów.
IM

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 8.07.2015 r. do dnia
29.07.2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro, obok pokoju 225) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie
przy ulicy Zabrzańskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym
379/14 o powierzchni 159 m2, obręb Ruda, zapisaną na karcie mapy 5 oraz
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00027005/8 (działy III i IV wolne są od wpisów), która zostanie
sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236)
wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie Śląskiej przy ul. Tadeusza
Kościuszki 2/01 stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony
zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na
okres 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali
mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Osiedlowa 5b/11
ul. Zygmunta Krasińskiego 3a/7
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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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Nowy Bytom, Wirek

REKLAMA

Trakt Rudzki to byłoby coś!
To może być piękne miejsce w Rudzie Śląskiej, gdzie będzie można w aktywny sposób spędzać czas wolny, uprawiać
sport, bawić się z pociechami, a przy okazji – odpocząć. Koncepcja już jest, jednak na realizację będzie trzeba trochę
poczekać. Mieszkańcy Rudy Śląskiej z niecierpliwością czekają na Trakt Rudzki.

Trakt Rudzki ma być jedną z największych,
rekreacyjno-sportowych inwestycji
w kolejnych latach. – Według pomysłu ma
to być przestrzeń stopniowo nabierająca
charakteru parku miejskiego będąca
kluczowym elementem pieszego
i rowerowego powiązania Nowego Bytomia
i Wirku – zapowiada Adam Nowak,
rzecznik prasowy UM.
cepcję tzw. Traktu Rudzkiego stworzono
w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
– Prace nad koncepcją zostały poprzedzone warsztatami z mieszkańcami, które
odbyły się w ubiegłym roku. Ideą Traktu
jest połączenie pieszo-rowerowe Nowego
Bytomia i Wirku – tłumaczy Adam Nowak,
rzecznik prasowy rudzkiego magistratu.
Kluczowe miejsce tej koncepcji to hałda
pomiędzy ulicami Czarnoleśną, 1 Maja
i Obrońców Westerplatte. Według pomysłu ma to być przestrzeń stopniowo nabie-

Foto: MS

– Ten trakt to byłoby coś! Mam nadzieję, że rzeczywiście powstanie! – tak plany
realizacji kolejnej inwestycji w naszym
mieście komentuje pani Agnieszka, mieszkanka Wirku.
Pomysł połączenia dwóch dzielnic Rudy Śląskiej powstał jakiś czas temu. Kon-

Trakt Rudzki ma połączyć Nowy Bytom i Wirek.

rająca charakteru parku miejskiego będąca
kluczowym elementem pieszego i rowerowego powiązania Nowego Bytomia i Wirku.
Znamy już wstępne szczegóły planowanej inwestycji. – Chcemy połączyć dzielnicę Wirek, czyli część handlową miasta
z Nowym Bytomiem – częścią administracyjną. Tam też, na terenach nasypowych,
ma powstać dworzec autobusowy, punkt
widokowy oraz duży plac zabaw – podkreślała na jednym ze spotkań z mieszkańcami prezydent Grażyna Dziedzic.
Budowa takiego pasażu rekreacyjnohandlowego to jeden z czołowych punktów programu wyborczego prezydent

Niechciany dług	

Grażyny Dziedzic. Prace nad nim już się
rozpoczęły, jednak jego wykonanie obejmuje wieloletni plan. Projekt ten bowiem
wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji, który przewiduje, że pierwszy
etap traktu będzie wykonany w latach
2016 – 2020, natomiast II i III w latach
2016 – 2030. Koszt inwestycji ma wynieść prawie 11 mln zł. Jest ona częścią
opracowania „Zintegrowany Projekt
Przekształcania Kluczowych Przestrzeni
Publicznych Obszaru Funkcjonalnego
Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic.” Zaś autorem koncepcji jest dr inż.
arch. Michał Stangel.
Magdalena Szewczyk

| Ruda Śląska

– 12 lat czekałam na mieszkanie komunalne. Obecnie przy dwójce dzieci mam
tylko pokój z kuchnią i chciałabym się zamienić na inne mieszkanie, ale jestem odprawiana z kwitkiem – skarży się rudzianka. – Podczas gdy inni już dawno dostali
w przydziale mieszkanie komunalne, ja
muszę ciągle czekać, a na dodatek
– mieszkanie jest zadłużone, chociaż nie
zalegam z czynszem, ale dług jest na mojej
głowie – twierdzi.
Sprawę postanowiliśmy sprawdzić
w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki
Mieszkaniowej, pod które podlegają
mieszkania komunalne. Jak w imieniu
MPGM-u tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej – zgodnie z uchwałą z 2014 roku
w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych
i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu mia-

Foto: JO

Jedna z mieszkanek Rudy Śląskiej zadzwoniła do naszej redakcji z nietypowym problemem. Twierdzi ona, że musi
spłacać zadłużenie za mieszkanie komunalne, choć sama czynsz płaci regularnie. Owszem, taka sytuacja może się
zdarzyć, ale jak tłumaczy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, tylko w przypadku, gdy lokatorzy
sami się godzą na takie rozwiązanie.

Mieszkaniowe problemy trapią niektórych rudzian.
sta Ruda Śląska mieszkaniec otrzymujący takie mieszkanie nie jest zobowiązany
do spłaty zadłużenia za poprzedniego lokatora. – Wyjątek stanowi sytuacja, gdy
lokator otrzymuje lokal mieszkalny

w drodze zamiany i dobrowolnie zobowiązuje się do przejęcia zadłużenia za
poprzedniego lokatora – wyjaśnia Adam
Nowak.

Joanna Oreł
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Salon Wróżb FELICITAS
ul. Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
Baran – Chętnie
zmienisz
swój
rozkład zajęć, tak
by mieć więcej czasu na korzystanie z lata i zwiedzanie
ciekawych miejsc. Możesz
spokojnie odpocząć. Trudnych spraw będzie mniej.
Byk – Jeśli szukasz
ciekawego i taniego miejsca na wypoczynek, w tym tygodniu
odwiedzaj biura podróży. Możesz traﬁć na idealną ofertę.
Bliźnięta – Znajomi namówią
Cię na wyjazd
lub spotkanie. Z pewnością
nie będziesz się nudzić,
możesz spotkać wyjątkową
osobę i dasz się uwieść.
Rak – Znajdź
więcej czasu dla
siebie,
zamiast

ciągle poświęcać go innym.
Planety sprzyjają wyjazdom
i poznawaniu nowych miejsc
i ludzi.
Lew – To czas,
w którym uda Ci
się zrealizować
swoje plany. Będziesz w dobrym humorze, baw się,
ciesz się życiem i szukaj miłości, teraz możesz znaleźć
tę jedyną.
Panna – Przez
myśl o urlopie i odpoczynku możesz
mieć problemy w pracy.
Skup się, skoncentruj i rób
swoje, a czas szybko minie
i w końcu odpoczniesz.
Waga – Gwiazdy
umilą Ci czas
wolny i we wspaniałym nastroju spędzisz
najbliższe dni. Nie martw
się niczym na zapas, korzystaj z ciepłych dni, wypocznij.
Skorpion – Zajmij się pracą i zakupami, a w weekend odpocznij. Możesz się

spodziewać
nieoczekiwanych wyjazdów lub propozycji nie do odrzucenia.
W uczuciach będzie gorąco.
Strzelec – Jeśli
jeszcze nie byłeś
nigdzie w te wakacje, pomyśl, gdzie mógłbyś się wybrać. Podróże to
Twój żywioł, nie rezygnuj
z nich. Uda Ci się zorganizować coś małym kosztem.
Koziorożec – Zapomnij o niepowodzeniach i porzuć to, co już było. Słońce
doda Ci energii, pora byś zaczął cieszyć się życiem.
Przed Tobą korzystne zmiany.
Wodnik – Odważ
się prosić o więcej i walcz o swoje, jednocześnie bądź cierpliwy i serdeczny, a wszystko się uda. Możesz spodziewać się wizyt nieproszonych
gości.
Ryby – Nie martw
się tym, co mówią
inni i słuchaj
swojej intuicji. Czas sprzyja
pozbywaniu się kompleksów i pokazywaniu niektórym krewnym, że wcale nie
są idealni.
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KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
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Poziomo: 1 – …. mortale”, 5 – imię żeńskie, 8 – czarna w kominie, 9 – drzewo igla16
ste, 11 – gat. jabłka, 12 – zaliczka, 15 – gaga- 15
tek, 17 – „widzi we mgle”, 20 – prawosławny
obraz, 21 – krzyk, 24 – zwierzę podobne do
żubra, 25 – tytoń w proszku, 28 – lasy gór22
skie, 29 – dowódca kozaków, 32 – odm. ko- 21
rundu, 33 – reguła, zasada, 36 – indyjskie
piekło, 39 – ptak z rodziny nektarników, 42
– jucha, 43 – rybka akwariowa, 45 – pracownik folwarczny, 46 – wróżba, 47 – dychawi- 28
6
8
ca.
Pionowo: 1 – narada, obrady, 2 – dola, 3 –
miasto w Japonii, 4 – naprawia piece, 5 – ja34
dalne bulwy kolokazji, 6 – obsesja, 7 – ind. 33
wóz procesyjny, 10 – mit. ind. przyrodni brat
Buddy, 13 – gat. topoli, 14 – Ilion, 16 – ptak
wodny, 17 – stolica Maroka, 18 – tropikalny
kuzyn dzięcioła, 19 – zubożały samuraj, 21 – 42
dzielnica Rudy Śląskiej, 22 – pole uprawne,
23 – stopień żeglarski, 26 – ciasto z formy, 27
– eland, 30 – tkanina odzieżowa i dekoracyjna, 31 – dawny żaglowiec na kanałach holan- 46
dii, 34 – drzewo zwrotnikowe, 35 – persona,
37 – ptak z rodziny ibisów, 38 – kwitnie tylko
raz, 40 – stan w Brazylii nad Amazonką, 41 – męczy dłużnika,
44 – głos żeński.
Hasło krzyżówki nr 25 brzmiało: „Rzymskie wakacje”. Nagrodę otrzymuje Gabriela Pendro. Po odbiór zapraszamy do
redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do
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realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda
38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.

OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości
gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod nowy ogródek rekreacyjny, ul. Korfantego, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaże.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących
się w rejonie: ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący
garaż, ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, ul. Pokoju, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany,
ul. Katowickiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne.
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Amelia Gauter
córka Nicole i Marcina
ur. 3.07. (3100 g i 55 cm)

Kacper Czech
syn Ewy i Rafała
ur. 3.07. (3150 g i 52 cm)

Oliwia Małogrzata Koszarska
córka Barbary i Grzegorza
ur. 8.07. (3935 g i 55 cm)

Bartłomiej Grabiec
syn Edyty i Stefana
ur. 4.07. (2900 g i 50 cm)

Kacper Białoń
syn Marty i Wojciecha
ur. 6.07. (3225 g i 51 cm)

Małgorzata Kipka
córka Urszuli i Marka
ur. 3.07. (2950 g i 50 cm)

Kamil Żydek
syn Katarzyny i Rafała
ur. 4.07. (3280 g i 55 cm)

córka Klaudii i Marcina
Kasperczyk
ur. 6.07. (3640 g i 60 cm)

Maria Narwojsz
córka Małgorzaty i Grzegorza
ur. 7.07. (2585 g i 52 cm)

Tadeusz Nieużyła
syn Katarzyny i Henryka
ur. 6.07. (2930 g i 52 cm)
REKLAMA

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha
Arkadiusz Stencel
syn Patrycji i Patryka
ur. 5.07. (3650 g i 57 cm)

Eryk Jan Rosły
syn Wiolety i Łukasza
ur. 5.07. (3100 g i 55 cm)

Lena Liebner
córka Anety i Marka
ur. 17.06. (3400 g i 56 cm)

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

W����� ��� �� ������� ���������!

Do wygrania bon na śniadanie o wartości 20 zł
ufundowany przez Druid Pub
(do wykorzystania podczas Ogrodu Śniadaniowego w MCK)
Wyślij SMS-a o treści: wiad.DRUID + imię i nazwisko na
numer 71100 (koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT
tj. 1,23zł brutto). Na SMS-y czekamy 15.07.2015 od godz.
10.00 do 17.07.2015 do godz. 12.00.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

o g ł a s z a o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań,
na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość
zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 2/20, 2 p. + k., III piętro
o pow. 36,80 m2 
86.400,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 37,00 m2 
85.000,- zł
ul. Czereśniowa 9/60, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,00 m2 
73.300,- zł
ul. Podlas 6/37, 2 p. + k., VI piętro
o pow. 37,90 m2 
80.500,- zł
ul. Podlas 4/59, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,50 m2 
72.700,- zł
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 38,00 m2 
74.836,- zł
ul. Podlas 20b/1, 1 p. + k., parter
o pow. 32,60 m2 
67.120,- zł
ul. Konstantego Latki 6/13, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 50,64 m2 
111.595,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Wojciecha Bogusławskiego 7/12, 2 p. + k., II piętro
o pow. 48,40 m2 
106.129,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/3, 4 p. + k., parter
o pow. 62,00 m2 
128.200,- zł
ul. Zofii Nałkowskiej 4b/2, 1 p. + k., parter
o pow. 31,72 m2 
62.400,- zł
ul. Bzów 3a/11, 1 p. + k., III piętro
o pow. 36,70 m2 
93.400,- zł
ul. Cypriana Norwida 6/83, 2 p. + k., VII piętro
o pow. 38,70 m2 
83.100,- zł
ul. Wolności 20/89, 2 p. + k., V piętro
o pow. 38,90 m2 
80.900,- zł
ul. Szyb Powietrzny 5/2, 3 p. + k., parter
o pow. 52,94 m2 
108.200,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Równoległa 5a/13, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 45,30 m2 
104.000,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16, 3 p. + k., V piętro
o pow. 54,70 m2 
123.700,- zł
ul. Alojzego Jankowskiego 18c/16, 2 p. + k., V piętro
o pow. 42,78 m2 
95.300,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4 p. + k., X piętro
o pow. 62,20 m2 
130.000,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/26, 4 p. + k., I piętro
o pow. 69,60 m2 
152.300,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 34,30 m2 
73.470,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7a/5, 4 p. + k., II piętro
o pow. 71,00 m2 
159.297,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Jana Stefana Dworaka 9a/18, 2 p. + k., III piętro
o pow. 32,87 m2 
69.984,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 16/16, 2 p. + k., VI piętro
o pow. 48,22 m2 
111.800,- zł
ul. Gwarecka 31/24, 3 p. + k., III i IV piętro
o pow. 61,41 m2 
139.930,- zł
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 13a/23, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 47,30 m2 
108.992,- zł
ul. Solidarności 4a/14, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 40,90 m2 
91.142,- zł
Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności winien
zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wynikającej
z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 w PKO BP
O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła
wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie.
Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia
wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku,
proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające
niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą
okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew.
209.
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania gruntu położonego w:
1. Rudzie Śl. 5 przy ul. Szpaków pow. 7.509,00 m2 działka: nr 623/505, KW GL1S/ 00005690/6
2. Rudzie Śl. 5 przy ul. Pawła Poloczka pow. 6.830,00 m2 składającego się z działek: nr 1388/88 i 1374/85
KW GL1S/ 00007495/3
3. Rudzie Śl.5 w rejonie skrzyżowania ulic Górnośląska/WincentegoPośpiecha pow. 8.503,00m2 działka: nr 1877, KW GL1S/ 00007495/3
I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości , które wyznacza się na
dzień 20.07.2015 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).
2. 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) dot: 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.
3. 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 30.07.2015 r. do godz. 9.00.
4. 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 pok. 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/ 50.000,00zł + VAT, Ad. 2/ 245.600,00zł + VAT, Ad.3/ 154.000,00zł + VAT.
III Informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2015 r. o godz.10.00 w siedzibie RSM ul. Magazynowa 12, Ruda Śl.-1
pok. 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 tel. 32 248-24-11 wew. 231.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Wysokiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wysokiej, stanowiąca działkę nr 4008/198 o powierzchni 4686 m², użytki Bp, RIVb i PsIV, obręb Bielszowice, karta
mapy 4, zapisana w KW nr GL1S/00046562/9 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Przetargi, które odbyły się w dniach 26.11.2014 r., 23.02.2015 r. i 20.05.2015 r. zakończyły się wynikiem
negatywnym.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka
nr 4008/198 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach (symbol planu MM2).
3. Zbywana nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej, posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta dziko rosnącą zielenią nieurządzoną, występują nierówności terenu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Wysokiej. Zbywany teren będzie skomunikowany z ulicą poprzez zjazd zlokalizowany przy budynku nr 3.
4. Cena do rokowań wynosi: 240.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług
wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
5. Rokowania odbędą się w dniu 4.08.2015 r. o godz.11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które do dnia 28.07.2015 r. 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 dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 12.000,00 zł,
przelewem lub w kasie tut. Urzędu, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a w dniu 4.08.2015 r.
przedłożą Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia.
6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 238-7563.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 23875-63.
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Ponad 10 mln zł będą kosztowały wakacyjne remonty w rudzkich placówkach oświatowych. W ZSP nr 6 i Zespole Szkół
Muzycznych już rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją tych obiektów. Sześć placówek zostanie zmodernizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Wakacyjne remonty

– Czekaliśmy na ten remont z niecierpliwością – mówi Mirosław Krause,
dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych
I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.
W ramach termomodernizacji budynku przewidziano docieplenie stropów z wymianą pokrycia dachowego,
docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz
wymianę instalacji centralnego ogrzewania. – Zaplanowano również zabudowę oświetlenia awaryjnego i systemu
telewizji dozorowej oraz remont oświetlenia zewnętrznego, co z pewnością
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wokół i wewnątrz budynku –
zapowiada Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. – Jednym z najważniejszych elementów przedsięwzięcia
jest budowa windy oraz podjazdu dla
osób niepełnosprawnych – podkreśla.
Przeprowadzony zostanie również remont placu na zapleczu budynku szkoły
wraz z jego wygrodzeniem. Prace remontowe według założonego planu mają zakończyć się z końcem roku. Inwe-

stycja kosztować będzie około 2,8 mln
zł. Część z tej kwoty zostanie pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w postaci dotacji i pożyczki.
Termomodernizacja rozpoczęła się
również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Zakres robót obejmuje
m.in. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia i izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych,
wymianę pokrycia dachowego wraz
z izolacją termiczną, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
przebudowę wejścia do budynku, a także zagospodarowanie terenu wokół
budynku. – Przewidziana jest również
wymiana instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz remont
posadzki sali gimnastycznej – zapowiada Piotr Janik. – Ponadto nowa elewacja budynku zostanie oświetlona – dodaje naczelnik. Na wykonanie tych
robót przewidziano kwotę ponad 3,6
mln zł.

Z pierwszym dniem wakacji rozpoczęły się także inne remonty związane
z modernizacją szkół i przedszkoli,
m.in. w Szkole Podstawowej nr 15 zostanie wymieniona instalacja elektryczna w budynku oraz podłoga w jednej z sal.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
doczeka się wymiany stolarki okiennej,
a w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 2 zostanie wymieniony parkiet w sali
gimnastycznej na wykładzinę sportową
z tworzywa i sala zostanie pomalowana.
Prace modernizacyjne w sześciu placówkach oświatowych wykonane zostaną w ramach budżetu obywatelskiego.
Szkoła Podstawowa nr 14 wzbogaci się
w bieżnię do sprintu wraz ze skocznią
w dal, natomiast Miejskie Przedszkole
nr 20 zyska nową posadzkę w korytarzu
oraz schody prowadzące do budynku.
Ze środków budżetu obywatelskiego
zostanie też wykonany remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 36
i monitoring na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 i Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 3.

W budżecie miasta na ten rok zaplanowano również opracowanie dokumentacji termomodernizacji Miejskich
Przedszkoli nr 25, 30, 31 i 43, Szkoły
Podstawowej nr 13, Gimnazjum nr 7
oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 4.
– Środki na termomodernizację to dobrze wydane pieniądze, ponieważ obniżają koszty utrzymania budynków. Efekt
estetyczny również jest bardzo ważny –
mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Władze Rudy Śląskiej realizują również termomodernizację placówek
oświatowych w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego na podstawie
ubiegłorocznej umowy z konsorcjum
ﬁrm Siemens i Siemens Finance. Przedsięwzięcie obejmuje dwanaście placówek. Siedem z nich będzie poddanych
kompleksowej termomodernizacji, natomiast wszystkie obejmie monitoring
zużycia energii. Całość prac zostanie
sﬁnansowana „z kieszeni” wykonawcy.
Miasto natomiast za wykonane prace
będzie płacić w ratach przez dziesięć
lat.

Od 2011 roku w Rudzie Śląskiej
termomodernizacji zostało poddanych 11 placówek oświatowych.
W ubiegłym roku na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych
wydatkowano z budżetu miasta prawie 10 mln zł. W 2015 roku na ten cel
zaplanowano ponad 14 mln zł.
W Rudzie Śląskiej funkcjonują 34
przedszkola, w tym pięć niepublicznych, dwa zespoły wychowania
przedszkolnego oraz punkt wychowania przedszkolnego, 26 szkół podstawowych, 20 gimnazjów, 8 liceów
ogólnokształcących, 7 techników, 7
zasadniczych szkół zawodowych.
Naukę można także pobierać w Centrum Kształcenia Ustawicznego,
Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Zawodowego, a także w Szkole Muzycznej I i II stopnia.
W Rudzie Śląskiej funkcjonuje jeszcze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Młodzieżowy Dom
Kultury.
IM

Już wkrótce Kaufhaus, jedno z najstarszych rudzkich osiedli, zazieleni się! Osiedle włączone zostało w realizowany przez fundację Green Cross Poland ogólnopolski projekt pilotażowy „Nasz Ogród Społeczny”. – Mam nadzieję, że mieszkańcy tego pięknego miejsca, będącego perełką śląskiej architektury, wezmą
aktywny udział w projekcie i wspólnie z Fundacją stworzą piękny ogród – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. Prace ruszą już w najbliższy czwartek (16.07.).

Kaufhaus się zazieleni!

Celem programu z jednej strony jest
walka z deﬁcytem terenów zielonych
w polskich miastach oraz rosnącym zanieczyszczeniem powietrza, z drugiej
zaś wsparcie zacieśniania więzi międzyludzkich. – Dzięki kampanii „Nasz ogród
społeczny” chcemy pokazać, że również
na silnie zurbanizowanych terenach możemy być blisko natury i czerpać z tego
radość – podkreśla Dominika Kulczyk,
założycielka Green Cross Poland.
Projekt realizowany jest w dziewięciu polskich miastach – Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Częstochowie, Płocku, Bytomiu oraz w Zabrzu.
W Rudzie Śląskiej ogród społecznościowy, a konkretniej ogród warzywnokwiatowy, powstanie na osiedlu Kaufhaus. Prace rozpoczną się już w najbliższy czwartek. Mieszkańcy na wstępie wyposażeni zostaną w potrzebne
narzędzia oraz nasiona i cebulki roślin.
Fundacja zapewni również mieszkańcom stałe doradztwo z zakresu ogrodnictwa.
Na dalszych etapach działania ogrodu
grupa sąsiedzka będzie mogła ubiegać

się także o różne pakiety świadczeń. Są
to m.in. elementy małej architektury
oraz bony na zakup roślin i ziemi.
Wsparcie to przyznawane będzie przez
organizatora za pomyślne wykonywanie
zadań o charakterze obywatelskim.
– Istotnym elementem działania ogrodu
jest obecność lidera, który będzie odpowiedzialny za angażowanie lokalnej
społeczności, rozdzielanie zadań i kontakt z organizatorem programu - mówi
Dominika Kulczyk.
Przypomnijmy, że inicjatywa fundacji Green Cross Poland to nie jedyne
działania realizowane w mieście na
rzecz przywracania świetności osiedlowym podwórkom i terenom zielonym.
W tym roku przyjęto Program renowacji podwórek miasta Ruda Ślaska do
2030 roku. Projekt ma na celu zagospodarowanie często zniszczonych i zapuszczonych przestrzeni pomiędzy budynkami oraz aktywizację samych
mieszkańców. Dotyczy on obszarów
trudnych społecznie, obejmujących m.in.
stare osiedla robotnicze. Na początek objęto 11 lokalizacji w mieście. – Na pod-

W Rudzie Śląskiej ogród społecznościowy powstanie na osiedlu Kaufhaus.
stawie tego dokumentu możemy ubiegać
się o doﬁnansowanie renowacji – zaznacza Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju. Docelowo projektem objęta zostanie większa liczba
podwórek.
Realizacji ciekawego projektu społecznego, związanego z dbaniem
o ogrody, podjęli się również miesz-

kańcy Starej Bykowiny pod kierunkiem Stowarzyszenia Wspierania Ekonomii Etycznej Pro Ethica. W ramach
projektu „Niech zalśni Bykowina
w barwie malin” m.in. powstają ogrody
społeczne, organizowane są cotygodniowe zajęcia promujące kulturę
ogrodów, a także plenerowe imprezy
integrujące.
DR

Projekt pilotażowy Nasz Ogród
Społeczny realizowany jest przez
Fundację Green Cross Poland.
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Ponad 57 tys. mieszkań, blisko 54 proc. z nich należy do osób prywatnych, 26 proc. do spółdzielni mieszkaniowych, a 12 proc. to mieszkania komunalne.
Władze Rudy Śląskiej otrzymały właśnie raport o rudzkich mieszkaniach. – Najważniejsze wnioski? Musimy stawiać na budownictwo jednorodzinne oraz
dalsze remonty mieszkań komunalnych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Mieszkaniowe kompendium na lata

Raport swoim zakresem obejmuje
wiedzę o stanie całości mieszkalnictwa w Rudzie Śląskiej, jak również
szczegółowe informacje o jakości komunalnego zasobu mieszkaniowego.
– Są to trzy dokumenty – „Program
polityki mieszkaniowej miasta Ruda
Śląska do 2030 r.”, „Projekt optymalizacji użytkowania budynków miasta
Ruda Śląska do 2030 r.” oraz „Analiza stanu budynków komunalnych
miasta Ruda Śląska”. Choć każdy
z osobna opisuje jakiś fragment wiedzy, to razem tworzą spójną całość
– wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. – Dla nas opracowania te
mają ogromną wartość, ponieważ
w jednym miejscu zgromadzone zostały informacje do tej pory rozproszone
w różnych miejscach. Co ważne, autorzy opracowań, przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa, w wielu miejscach podkreślają właściwą
politykę miasta w zakresie gospodarki
mieszkaniowej – dodaje.
Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania w Rudzie Śląskiej to 54,3
m², to mniej niż w innych miastach.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest
stosunkowo mała zabudowa jednorodzinna w mieście. W Rudzie Śląskiej
52 proc. budynków stanowią domy
jednorodzinne, gdy w innych miastach
województwa śląskiego odsetek ten

jest znacznie większy. Za to co czwarty budynek w mieście to budynek wielorodzinny, w którym mieści się powyżej dziesięciu mieszkań. Jeśli chodzi o wiek budynków, to najwięcej, bo
prawie 40 proc., powstało po roku
1970, w tym zauważalna część to budynki powstałe po 1989 r. (ponad 12
proc.). Na drugim biegunie znajdują
się budynki powstałe jeszcze przed
1918 r. Stanowią one 19 proc. całości.
Samo wyposażenie budynków w mieście w media jest porównywalne z sytuacją w okolicznych miastach. Niemal wszystkie budynki mają doprowadzoną wodę i są podłączone do kanalizacji.
W ciągu dziesięciu lat od 2004 do
2013 r. w Rudzie Śląskiej do użytku
oddano 1 780 mieszkań, niemal połowa z nich powstała w wyniku aktywności budowlanej osób prywatnych.
Z zebranych danych wynika, że każdego roku około tysiąca osób osiedla
się w mieście. – Chcemy ten wynik poprawić. Stąd nasze działania na rzecz
promocji budownictwa jednorodzinnego. Tylko do końca tego roku w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu
przekażemy 55 gminnych nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną
mieszkaniową – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. – Okazuje się też,
że naszemu miastu nie grozi wyludnie-

nie. Jak wynika z opracowanych materiałów liczba mieszkańców Rudy Śląskiej do 2030 r. się zmniejszy, ale będzie to spowodowane naturalnym
spadkiem liczby ludności – dodaje.
Autorzy opracowań zwracają także
uwagę na badania opinii publicznej
przeprowadzone na potrzeby Strategii
Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata
2014-2030. Około 80 proc mieszkańców deklaruje chęć mieszkania w Rudzie Śląskiej, niemal 60 proc. chciałoby także, żeby ich dzieci tu mieszkały.
Osobna część opracowanej dokumentacji obejmuje analizę zasobu
mieszkaniowego, którego właścicielem jest miasto. Według danych
z 2013 r. 7 397 mieszkań stanowiło
własność miasta. Najwięcej, bo blisko
43 proc. budynków, powstało w latach
1945-1989. Jeśli chodzi o stan ich
techniczny, to ponad 37 proc. z nich to
budynki po remontach i będące w na
tyle dobrym stanie, że nie zachodzi potrzeba wykonywania w nich prac remontowych. 32 proc. budynków wymaga natomiast poważniejszych remontów, a stan około 1 proc. zagraża
bezpieczeństwu mieszkańców. Jak
podkreślają autorzy opracowań, zasób
mieszkaniowy miasta charakteryzuje
się bardzo dobrym położeniem względem głównych tras komunikacyjnych

oraz dobrą dostępnością do podstawowych usług, takich jak: edukacja,
komunikacja publiczna, czy ochrona
zdrowia.
Ważna kwestia dotyczy remontów
mieszkań komunalnych. W zeszłym
roku miasto przeznaczyło na ten cel
4,9 mln zł, w 2013 r. była to kwota 2
mln zł, natomiast w tym roku władze
miasta zamierzają na ten cel przeznaczyć 3,2 mln zł. – Tylko w ostatnich
dwóch latach wyremontowaliśmy dachy 23 budynków, 63 lokale socjalne
oraz wymieniliśmy ponad 1 200 okien
– wylicza Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych.
Pomimo dużych nakładów na remonty, potrzeby są wciąż duże. Autorzy raportów sugerują nawet zwiększenie
nakładów w tym zakresie, aby jak najszybciej ograniczyć wydatki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w złym
stanie technicznym. I to pomimo tego,
że udział dochodów z tytułu gospodarki
mieszkaniowej w dochodach ogółem
w latach 2009 – 2013 systematycznie
wzrastał, a Ruda Śląska spośród okolicznych miast osiągała dochody niższe
tylko od Katowic. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę na to, by nie zamrażać czynszów w przyszłości.
Ponadto przedstawiciele Instytutu
Rozwoju Miast w swoich dokumentach zwracają uwagę na „innowacyj-

ną i wartą rozpropagowania proremontową politykę najmu”. Wolne lokale
w miejskim zasobie mieszkaniowym
kwalifikowane są jako mieszkania do
remontu, lokale socjalne lub pomieszczenia tymczasowe w zależności od
ich stanu technicznego i wyposażenia.
Szczegółowe zasady najmu lokali
mieszkalnych określa obowiązująca od
sierpnia minionego roku uchwała Rady Miasta, dotycząca wynajmowania
lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, które wchodzą w skład zasobu mieszkaniowego
miasta.
Prace nad opracowaniem trzech dokumentów dotyczących gospodarki
mieszkaniowej w mieście rozpoczęły
się w ubiegłym roku i możliwe były
dzięki środkom unijnym, a konkretnie
dzięki projektowi „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa,
Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Przypomnijmy, że dzięki temu projektowi
władze Rudy Śląskiej od 2013 r. opracowały m.in. „Strategię Rozwoju Miasta do 2030 r.”, „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do
2030 roku”, „Program rewitalizacji podwórek” oraz „Strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata
2015 – 2030.

TK

1 sierpnia I Rudzki Półmaraton Industrialny. Podczas imprezy będzie można wspomóc leczenie rudzianki – Andżeliki Polak. – Przed dziewczynką lata rehabilitacji, dlatego każda złotówka się przyda. Dzielmy się tym, co mamy – zachęca do udziału w zbiórce Aleksandra Poloczek, zastępca dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pomóżmy Andżelice!

Pięcioletnia Andżelika urodziła się
bez piszczeli i rzepki dolnej lewej
kończyny. Cierpi także na rozszczep
wargi i podniebienia oraz niedrożność
przełyku. Pomimo młodego wieku
wykazuje się jednak niezwykłym hartem ducha. Dzięki pomocy mieszkańców Rudy Śląskiej przeszła już w Stanach Zjednoczonych dwie poważne
operacje wrodzonej wady nogi. Ma za
sobą rekonstrukcję kolana i prostowanie stopy.
Dzisiaj, choć noga dziewczynki jest
prosta, jest krótsza o dziesięć centymetrów. Aby móc chodzić, but Andżeliki został umieszczony na specjalnej
podstawce. Dziewczynkę czeka długa
rehabilitacja oraz wydłużanie nogi, co
wiąże się z kolejnymi kosztownymi
wyjazdami do Stanów Zjednoczonych.
Następny zaplanowano już na przy-

szły rok. – Przed Andżeliką lata rehabilitacji. Wszystko jednak idzie ku dobremu – podkreśla Urszula Sznura,
babcia dziewczynki. – Teraz Andżelika zaczyna chodzić już bez kul, co
sprawia jej ogromną radość. Jest
szczęśliwa, że staje się niezależna.
Choć zdarzają się jeszcze upadki, każda pochwała ją motywuje do jeszcze
większej walki – dodaje.
Podczas I Rudzkiego Półmaratonu
Industrialnego do puszek zbierane będą fundusze na rzecz rehabilitacji Andżeliki. – Pamiętajcie, że liczy się każda złotówka. Może wspólnie pomożemy naszej małej zatańczyć na swoim
własnym weselu. Dzięki naszemu
wsparciu dziewczynka wraz z rodziną
ma siły, by walczyć o swoją przyszłość
i swoje szczęście – zachęca Aleksandra Poloczek.

Rudzki Informator Samorządowy

Osoby chcące wesprzeć Andżelikę,
mogą to zrobić już teraz
dokonując wpłaty:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, Bank BPH SA O/Warszawa
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem: 21277 Polak Andżelika
– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
I Rudzki Półmaraton Industrialny
odbędzie się w Rudzie Śląskiej 1 sierpnia. Zawodnicy na trasę wyruszą po
zachodzie słońca. Start biegu wyznaczony został na godzinę 21.00. Bieg
będzie miał industrialny charakter. Jego trasa przebiegać będzie w centralnej części miasta na pętli o długości
7 km przez miejsca związane z zabytkami poprzemysłowymi, m.in. w pobliżu dworca w Chebziu, szybu Miko-

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

Dziewczynka ma za sobą rekonstrukcję kolana i prostowanie stopy.
łaj, wieży ciśnień, osiedla Kaufhaus
oraz przy jedynym na Śląsku wielkim piecu hutniczym. Do tej pory

swój udział w biegu zadeklarowało
około 1000 osób.
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Rudzki Mikrofon pierwszym krokiem do dużej sceny

– Zwyciężyła Pani podczas pierwszej edycji
emocje i serce, bo tylko tą drogą jest się w stanie
konkursu ,,O Rudzki Mikrofon”. To było cendojść do celu.
ne doświadczenie?
– Od kiedy muzyka jest obecna w Pani życiu?
– O konkursie dowiedziałam się od mojej koleżanki, Aleksandry Kusiak, która jest przedstawi– Muzyka towarzyszyła mi od dziecka. Zawsze
cielką Młodzieżowej Rady Miasta. Namówiła
i wszędzie. Jak tylko mogłam, włączałam ulubiomnie do udziału w nim i się zgodziłam. Uznałam,
ną piosenkę i słuchałam na okrągło, w tym samym
że będzie to dobra zabawa i kolejna przygoda
czasie śpiewając. Dzięki temu postanowiłam się
związana ze śpiewaniem. Moje przygotowania nie
podzielić swoją radością z innymi. Brałam udział
były zbyt intensywne. Tak jak wspominałam, do
w konkursach, przez parę lat byłam członkinią tekonkursu podchodziłam z myślą o dobrej zabawie,
atru amatorskiego, ale poza tym uczyłam się w dodlatego była to dla mnie jedynie przyjemność. Wymu razem z siostrą. Często w domu, kiedy łapała
brałam piosenkę (,,Riptide” Vance’a Joya),
nas nuda, puszczałyśmy karaoke. Śpiewam to, co
lubię, co wzbudza
którą lubię, w której
we mnie emocje,
dobrze się czuję, więc
Laura Farouni ukończyła właśnie
wystarczy dobry
jej wykonanie nie
Liceum Ogólnokształcące nr 2.
akompaniament
sprawiło mi problemu.
Swoją przyszłość zamierza związać
i tekst, bym coś zaMoże właśnie dzięki
z kierunkiem biologiczno-chemicznym, śpiewała.
takiemu podejściu staale z muzyką nie zamierza się
– Występ podło się to dla mnie cenczas
Dni Rudy
nym doświadczeniem,
rozstawać. Śpiew towarzyszył jej
Śląskiej
2015 był
którego zdecydowanie
od dziecka, a dziś – oprócz emocji,
Pani pierwszym
nigdy nie zapomnę.
przynosi jej także satysfakcję podczas
na tak dużej sceNauczyło mnie to, że
kolejnych występów.
nie?
w śpiewaniu ważne są

– Tak. Był to największy koncert jak dotąd,
w którym śpiewałam solo. Bardzo się bałam, ale
dzięki wsparciu bliskich – rodziny i przyjaciół,
poradziłam sobie. Kiedy już stałam na scenie,
byłam bardzo podekscytowana, przez co osiem
minut przeobraziło się w kilka sekund, ale jak to
mówią, czas szybciej płynie, gdy jesteśmy szczęśliwi!
– Jakie są Pani dalsze muzyczne plany?
– Aktualnie napisałam maturę. Jeśli pójdę na
studia, na pewne nie zapomnę o muzyce, ale dokładnych planów jeszcze nie mam. Może jakiś
zespół... kto wie. Myślę, że czas pokaże.
– Proszę opowiedzieć rudzianom kilka słów
o sobie.
– Mieszkam w Bielszowicach, a korzenie mam
arabskie. Dokładniej pochodzę z Palestyny – mój
tata jest Palestyńczykiem, mama Polką. Posiadam dwójkę rodzeństwa – starszą siostrę oraz
młodszego brata. Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące nr. 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie
Śląskiej i mam nadzieję, że dalsze plany edukacyjne będą związane z biologią i chemią, ale
wszystko zależy od wyników maturalnych. Poza
muzyką, uwielbiam oglądać ﬁlmy. Oprócz tego

Foto: arch.

Uważa, że w śpiewaniu ważne są emocje i serce. Udowodniła to debiutując na dużej scenie podczas Dni Rudy Śląskiej
2015. Rozmawiamy z Laurą Farouni, która zwyciężyła w pierwszej edycji konkursu ,,O Rudzki Mikrofon”. Jednak nie
tylko śpiewanie znajduje się na liście pochodzącej z Palestyny, a mieszkającej w Bielszowicach młodej wokalistki.

Laura Farouni, młody, rudzki talent.
kocham rower, narty, ale w wolnym czasie nawet
karty są dla mnie ciekawym zajęciem. Poza tym
wszystkim pieczenie ciast, ciasteczek, czy babeczek również sprawia mi przyjemność.
Joanna Oreł
REKLAMA

KURSY PRAWA JAZDY KAT.
AM, A1, A2, A, B, C, C+E , B+E,

DOBRA SZKOŁA LOK
RUDA ŚLĄSKA-GODULA,
kursu
UL. STARA 15
e
i
c
ę
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Rozp
015 r.
2
a
c
20 lip . 17.00
z
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• WYKŁ ADY W DOMU
METODĄ
E-LEARNINGOWĄ
• KURSY OKRESOWE
• KWALIFIKACJE
WSTĘPNE

tel. 505-101-581, 32 248-17-34 | www.lokrudaslaska.pl | lok@rudaslaska.pl
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Pogrążonej w bólu Rodzinie
z powodu śmierci Pani

śp. Krystyny Kobiela
wyrazy głębokiego współczucia
przekazują
koleżanki i koledzy
z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska

Szczere wyrazy współczucia
Paniom Barbarze RABARZYŃSKIEJ i Danucie POLCZYK
pracownicom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
w trudnych chwilach po śmierci

MATKI

składają
dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

Szczere wyrazy współczucia
Pani Beacie JĘDRZEJEWSKIEJ radcy prawnemu
w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

składają
dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

„…koniec by nigdy nie kończyć czas by utracić bliskich
łzy by chodziły parami śmierć aby wszystko się stało pomiędzy światem a nami.”
Ks. Jan Twardowski

Pani Beacie Jędrzejewskiej wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

OJCA

składają
Zarząd, pracownicy i członkowie Rady Nadzorczej
Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217)
wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. Gwareckiej stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1917/83 o powierzchni 796 m2, obręb Bykowina,
k.m.1, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1S/00019072/9, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z
przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 15.07.2015 r. do dnia
5.08.2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa użytkowaniu wieczystym
Gminy Miasta Ruda Śląska, stanowiącej działkę nr 491 o powierzchni 1994
m2 obręb Ruda km. 5 KW GL1S/00012847/4 położonej w Rudzie Śląskiej
w rejonie ulicy Noworudzkiej, która zostanie sprzedana w drodze przetargu – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

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

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu
części nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Ziętka i Lipińskiej,
które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie
umów najmu gruntu zawartych na czas oznaczony na okres 3 lat.

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. 508127-072.
 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 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.
R PAJĄCZEK. Usługi transportowe, przeprowadzki, przewóz osób. Tel. 505-180-050.
R PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel.
505-180-050.
R
Czyszczenie tapicerek, dywanów. Tel.
501-672-226.
R Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.
R Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.
R KASA Potrzebujesz pieniędzy? ZADZWOŃ, tel. 668-681-880.
R LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń
Tel. 32 230-39-74.

R Elastyczna pożyczka z dojazdem. Tel. 780116-672.

Usługi pogrzebowe
R DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 24226-27.

Nieruchomości
R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
R Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
R Halemba, jednopokojowe, 30 m2, 79 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885 .
R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 65 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R
Bykowina, jednopokojowe, 32 m2, 63
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Bielszowice, trzypokojowe, 55 m2, 139 tys.,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
R Ruda Śląska i okolice – poszukujemy mieszkań, domów, działek www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

Ruda Śląska Południowa – sprzedam
2-pokojowe, 38 m2, 95.500 zł. GABRIEL. Tel.
607-706-692.
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 330.000 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 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
R Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne,
tel. 794-041-006.
 Kawalerki: Wirek 34 m2, 69 tys., Solidarności, 30 m2, komfort 79 tys., Brygadzistów,
31 m2, 69 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
 Dwupokojowe: Westerplatte, 38 m2, 79
tys., Zamenhofa, 37 m2, 105 tys., Kanarków
50 m2, 1 piętro. LOKATOR, tel. 793-017-323.
 Trzypokojowe: Sztygarska, 59 m2, 143
tys., Gilów, 61 m2, po remoncie 139 tys., Curie
49 m2, 109 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
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 Czteropokojowe: Kukułcza, 71 m , 159
tys., po remoncie OKAZJA, Paderewskiego 70
m2, 149 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

R Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823457.

R Sprzedam ogródek. Tel. 694-080-815.

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

2

R Mieszkanie 2 pok. kuchnia 37 m2, Ruda
Wolności 20 – sprzedam. Tel. 664-934-808.
 Sprzedam M-4, Halemba, 55 m2, 170 tys.
Tel. 889-771-365.
 Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, umeblowane, HALEMBA. Tel. 660-961-589.
 Kupię mieszkanie, gotówka, Godula, tel.
731-765-095.
 Kupię mieszkanie, gotówka. Nowy Bytom, tel. 731-765-095.
 M-3, 47 m2, 95 tys. zł, Godula, CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
 M-4, 60 m2, 128 tys. zł, Godula, CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
 M-3, 38 m2, 67 tys. zł, Nowy Bytom, tel.
793-396-040.
R Odstąpię czynny bar w Rudzie Śląskiej 1.
Tel. 660-491-019.
R Sprzedam lub wynajmę pawilon handlowy, 180 m2 + działka 1800 m2. Tel. 606-352226.
R Sprzedam 51 m2 do remontu – Godula. Tel.
506-066-860.
R Ładne, dwupokojowe mieszkanie z kuchnio-jadalnią wynajmę lub sprzedam. Tanio!
Tel. 604-603-509.
R Do wynajęcia kawalerka Ruda Śląska 1,
wyremontowana, częściowo wyposażona,
650 zł + media (kaucja). Tel. 606-717-534.
R Sprzedam kawalerkę, Ruda 1. Tel. 511565-145.

Motoryzacja

 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 Restauracja Valdi Plus Mikołów zatrudni
pomoc kuchenną z doświadczeniem do pracy
stałej, tel. 32 330-05-62.
R Przyjmę  kierowcę C+E transport krajowy,
tel. 793-051-013.
R Firma zatrudni kierowców kat. C, D, CE
oraz murarzy, tynkarzy, tel. (32) 273-63-69
lub 693-399-001 – kierowcy, 605-734-060 –
murarze.
R Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 728-593-892.
R Zatrudnię Panie do produkcji w Rudzie Śląskiej. Wymagana książeczka sanitarno-epidemiologiczna. Kontakt: admarpraca@onet.pl.
R Firma Bedamex zatrudni pracowników budowlanych   z doświadczeniem. Halembska
113, 41-706 Ruda Śląska, tel. 601-934-095,
601-504-030 w godz. 7.30-14.30.
R Poszukujemy do pracy malarzy, gipsiarzy,
monterów płyt K-G. Praca od zaraz! Tel. 602461-615.
R Zatrudnię fryzjerkę od zaraz. Tel. 518-103998.
R Zatrudnię kierowcę od zaraz do firmy międzynarodowej, dobre warunki pracy. Tel. 533982-733, 690-493-523.

R Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

R Agencja ochrony oferuje pracę od zaraz obiekty handlowe Ruda Śląska, Katowice,
Bytom i okolice. Tel. 502-293-237.

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

Różne

 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

Pani mec. Beacie Jędrzejewskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają
Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej.

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.

Serdeczne podziękowania
za składane kondolencje
i udział w uroczystości
pogrzebowej
mojej Mamy
składa
Iwona Woźniak-Bagińska
z rodziną

Dyżury Rady 
Seniorów
Dyżury radnych Rady Seniorów
będą odbywać się w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz.
11.00-12.00 w salce posiedzeń
Komisji Rady Miasta (pokój 211).
3 sierpnia dyżur pełnią Henryka
Skowrońska-Wawok i Józef Osmenda,
7 września dyżur pełnią Bazyli
Tyszkiewicz i Helmut Hilgner.
Kolejne dyżury poszczególnych radnych
ustalone zostaną po wrześniowej
sesji Rady Seniorów, która odbędzie
się 10 września. Dane kontaktowe do
poszczególnych radnych Rady Seniorów
są możliwe do uzyskania w Kancelarii
Rady Miasta UM pod numerem
tel. 32 342-36-05.

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani Beacie Jędrzejewskiej
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Krystyny Kobieli

pracownika Urzędu Miasta Ruda Śląska w latach 1970 - 2007
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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By serce BJJ zabiło
w Rudzie Śląskiej

Z utrzymaniem, ale poniżej
swoich możliwości

Drużyna Slavii na pewno w nadchodzącym sezonie będzie chciała pokazać się
z lepszej strony. Mimo że podopieczni trenera Piotrowicza utrzymali się, to o status
czwartoligowca musieli walczyć do samego końca. Ostatecznie rudzianie zajęli 11.
miejsce tracąc 28 punktów do lidera – Ruchu Radzionków.
Początek sezonu nie zwiastował takiej
nerwowej końcówki. Jednak z meczu na
mecz rudzianie tracili animusz. Wiele bramek, które traciła Slavia, padały po błędach zawodników.

– Do zwycięstwa
zabrakło konsekwencji. Przegraliśmy z zespołem, który gra swoją piłkę i dążył do
tego, abyśmy popełniali jak najwięcej
błędów. Nie można chłopakom odmówić zaangażowania, ale za dużo
było głupoty w naszej grze. Myślę, że zabrakło nam dziś konsekwencji i wyrachowania. Nie
wykorzystywaliśmy swoich sytuacji. I w kolejnym meczu zaliczamy niewypał – tak komentował gorsze mecze trener Slavii Marek Piotrowicz.

Przez wiele kolejek Slavia nie potraﬁła
wyjść ze strefy spadkowej.
Potem jednak zaczął się
okres lepszej gry. Między innymi wysoka wygrana z Concordią
Knurów i Przyszłością Ciochowice dały
rodzianom utrzymanie. Jednak w każdym
z meczów tego sezonu można było zauważyć, że gra Slavii nie rozwinęła się jeszcze na
maksimum, stąd też kibice mogą mieć dużą
nadzieję na to, że w nadchodzącym sezonie
Slavia powalczy o górną połówkę.

P���� �����

Pucharowe przeszpiegi
G������� R��� Ś����� 1:2 (1:0) R���� C����������
W miniony weekend trener Jacek Bratek wy skład, Grunwald wygrał 1:0 po bramce
miał możliwość przetestowania swoich gra- Dariusza Kota. Z kolei w drugiej zawodnicy
czy przed zbliżającym się meczem pucharo- testowani przegrali z Rakowem 0:2.
wym i przyjrzenia się wielu zawodnikom.
Do meczu przygotowywali się także ryW sparingu z Rakowem Częstochowa, zło- wale. W Stalowej Woli porozmawialiśmy
żonym z zawodników
z trenerem miejscowej
Mecz rundy wstępnej Pucharu
z kadry I zespołu, hadrużyny. – Jesteśmy
Polski Grunwald – Stal
lembianie zagrali na
na trudnym etapie
Stalowa Wola odbędzie się 18
dwa składy. Pierwszą
przygotowań. Odeszło
lipca (sobota) o godz. 17.00
połowę, gdy na boisku
od nas dziesięciu zaw Rudzie Śląskiej-Halembie
przy ulicy Kłodnickiej 54.
pojawił się podstawowodników i wciąż

kompletujemy skład. Z dnia na dzień zmienia się nasza sytuacja kadrowa, ale ciężko
pracujemy w przygotowaniach do rozgrywek. Jeszcze nie przyglądaliśmy się dokładnie Grunwaldowi. Domyślam się, że
spore roszady są też w Rudzie Śląskiej. W pucharze ciężko cokolwiek przewidywać.
Podchodzimy poważnie do tych rozgrywek
i będziemy chcieli wykonać założone cele
– mówił Jaromir Wieprzęć, trener Stali
Stalowa Wola.

Zawodnicy z Bastionu mają na koncie sporo sukcesów.
W naszym mieście ćwiczą i walczą od
półtora roku, a już na zawodach sportowych sztuk walk jest o nich głośno. Mowa
o zawodnikach trenujących brazylijskie
jiu-jitsu w rudzkim klubie Bastion. W treningach na Halembie praktycznie codziennie spotyka się silna grupa entuzjastów,
coraz mocniej zgłębiająca istotę tej sztuki
walki.
– Brazylijskie jiu-jitsu jest naszym stylem życia, a klub założyliśmy po to, by zarazić tym pięknym a zarazem skutecznym
sportem i formą samoobrony mieszkańców
Rudy Śląskiej. Mimo, że trenujemy już półtora roku, wciąż borykamy się z problemami, by oﬁcjalnie zarejestrować klub – tłumaczy Tomasz Paszek, górnik z KWK
Halemba, który wraz z Jarosławem Ratajem (również górnikiem) założył rudzki
klub. Warto wspomnieć, że obaj są wielokrotnymi medalistami wielu krajowych
turniejów i mistrzostw.
Od momentu powstania klub mocno się
rozwinął. Trenerzy między innymi sami
zaprojektowali odzież klubową, naszywki
oraz wyremontowali salę ćwiczeń.
– Chcemy cały czas iść do przodu i po-

starać się, by w przyszłości dostać jakieś
dotacje, aby młodzi ludzie mogli walczyć
o stypendia i pokazywać się na zawodach
w Polsce i za granicą. Wszystko robimy
społecznie i nikt nie czerpie z tego żadnych
proﬁtów. Za swoje pieniądze w parę osób
utrzymujemy salę, jeździmy na zawody
i obozy, aby rozwijać swoje BJJ i dzielić
się nim ze swoimi zawodnikami – dodają
trenerzy.
Brazylijskie jiu-jitsu to sport stosunkowo młody, jednak ogromnie popularny na
całym świecie. Na jego sukces największy
wpływ miały i ciągle mają udane występy
zawodników BJJ w galach MMA Pride
oraz UFC. Ponadto brazylijskie jiu-jitsu
nie kultywuje wschodniej tradycji i ceremoniału, przyciągając tym samym osoby,
które nie są nimi zainteresowane.
– Ta sztuka walki dla mnie na początku
miała być tylko hobby. Im bardziej zagłębiałem się w jej tajniki, tym bardziej stała
się uzależniająca. Dla mnie to świetna forma doskonalenia samego siebie – opisuje
Roman Zug, jeden z członków klubu Bastion, który trenuje brazylijskie jiu-jitsu
już ponad rok.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń
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Posiadasz lekkie pióro?
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