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GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
• 15 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
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• max 150 tys. na 150 miesięcy
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SŁUŻBA ZDROWIA

Ruda Śląska chce Śląskiego Instytutu Onkologii

Rudzcy radni jednogłośnie poparli działania Centrum Onkologii w Gliwicach w sprawie utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. Chodzi o to, że pieniądze, które powinny traﬁć do Gliwic, przeznaczane są na spłatę długów
warszawskiej centrali. Przyjęta podczas sesji Rady Miasta rezolucja zostanie przekazana władzom regionu i kraju.
Tylko w ciągu ostatnich trzech lat gliwicki instytut musiał oddać 82 mln zł swoich
zysków na rzecz warszawskiej centrali. Od
kilku miesięcy trwa więc walka o usamodzielnienie się gliwickiego szpitala. W lutym na biurko ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła traﬁło 15 tys. podpisów pod
wnioskiem w tej sprawie. Teraz także Ruda
Śląska włączyła się w akcję poparcia tej inicjatywy. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (28.04.) rudzcy radni podjęli uchwałę
w sprawie utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. – Przeszkodą w rozwoju centrum jest specyﬁczna i nieprzystająca do wymagań rzeczywistości struktura
organizacyjna. Gliwickie centrum jest bowiem – obok Centrum Onkologii w Krakowie – częścią Instytutu Onkologii w Warszawie. W związku z tym dyrekcja centrum
w Gliwicach nie może samodzielnie podej-

mować decyzji, w jaki sposób i na jakie
cele będzie przeznaczać posiadane środki
pieniężne. Uniemożliwia to zaplanowanie
wydatków w zakresie inwestycji oraz poszerzenia działania centrum – argumentowała
podczas sesji radna Joanna Kołada, przedstawiając projekt Komisji Zdrowia Rodziny
i Pomocy Społecznej, której jest przewodniczącą.
Jak argumentują radni w podjętej uchwale: Centrum Onkologii w Gliwicach to nowoczesny ośrodek, który oferuje chorym
nowoczesne i skuteczne sposoby leczenia
nowotworów, dysponuje świetnym zespołem lekarskim i zapleczem medycznym oraz
osiąga znaczne sukcesy naukowe. Jako dodatkowy argument przytoczony został fakt,
iż najwięcej osób chorujących w kraju na
choroby nowotworowe to mieszkańcy Śląska.

Uchwała została przyjęta przez radnych
jednogłośnie, a rezolucja zostanie przekazana na ręce władz samorządowych oraz krajowych. Bo też i sytuacja jest dynamiczna.
Pod koniec kwietnia zmienił się dyrektor
gliwickiego Instytutu Onkologii (odwołał
go dyrektor warszawskiej centrali). Został
nim prof. Krzysztof Składowski, który
w czwartek (5.05.) podczas konferencji
ogłosił, że gliwicki szpital odzyska autonomię ﬁnansową (podobnie jak krakowska
oraz warszawska placówka), ale nie organizacyjną. Przygotowywana jest bowiem nowelizacja ustawy o instytutach badawczych,
w której mają znaleźć się prawne zabezpieczenia ﬁnansów oddziału, a jego przedstawiciele zamierzają złożyć wniosek o umieszczenie takiego zapisu w statucie gliwickiego
instytutu.
Joanna Oreł, WG

Wszystkim Pielęgniarkom i Położnym,
które swoją pracą, wiedzą i sercem
wspierają pacjentów w Rudzie Śląskiej
składam najserdeczniejsze życzenia
z okazji ich święta.
Niech Waszej odpowiedzialnej pracy
towarzyszy satysfakcja i zawodowe spełnienie.
W życiu prywatnym niech zaś nie brakuje
szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

RANKINGI

Rudzki wydział doceniony
Ponad 400 informacji prasowych rocznie, akcje „Twórczy piątek na Ficinusie”, „Rudzkie Smaki”, czy I Rudzki Półmaraton Industrialny, a do tego aktywna działalność na portalach społecznościowych i przede wszystkim szybka informacja – nic dziwnego, że rudzkie biuro prasowe zostało ogłoszone najlepszym w województwie śląskim w 2015 roku.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta UM Ruda Śląska zdobył najwięcej, bo 28 punktów.
Śląskie biura prasowe oceniało 21 dziennikarzy mediów regionalnych i ogólnopolskich. Chwalili oni m.in. wielozadaniowość
rudzkiego wydziału oraz sposób przygotowania informacji prasowych. A tych w ubiegłym roku było 448 (średnio 37 informacji
miesięcznie), które zamieszczane są regularnie także na stronie rudaslaska.pl (ponad 800
tys. odsłon rocznie). Ponadto Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta prowadzi oﬁcjalny fanpage na Facebooku oraz
tematyczne fanpage Zabytkowa Ruda i Bieg
Wiewiórki, a także codziennie „tweetuje”.
– Wynik tego rankingu traktujemy jako mobilizację do dalszej wytężonej pracy. Zawsze
staramy się rzetelnie i na bieżąco informować o tym, co dzieje się w naszym mieście.

•
•
•
•
•
•

W naszej pracy codziennie wyszukujemy aktualne tematy, którymi chcemy zainteresować
zarówno dziennikarzy jak i mieszkańców
– komentuje wyniki rankingu Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – Wypracowaliśmy
skuteczne kanały przepływu informacji, dzięki którym jesteśmy w stanie szybko pozyskać
najaktualniejsze materiały i dane. Poruszamy tematy związane nie tylko z pracą magistratu, ale piszemy też o sukcesach i ciekawych inicjatywach mieszkańców, organizacji
pozarządowych, klubów sportowych czy
miejskich jednostek – dodaje. Od kilku lat
wydział prasowy organizuje także liczne imprezy kulturalne, sportowe oraz akcje informacyjne. Wśród tych ostatnich można wspo-

Strzyżenie wg. wzorca FCI
Kąpiele z zabiegami pielęgnacyjnymi
Wyczesywanie sierści
Trymowanie psów szorstkowłosych
Pielęgnacja okolic oczu i uszu
Skracanie pazurów

Godziny otwarcia dostosowane
do Klienta, umawiane indywidualnie

mnieć o kampanii nagłaśniającej budżet obywatelski oraz dotyczącą programu wspierania
budownictwa jednorodzinnego, czy edukacyjną dla dzieci w sprawie zasad segregowania śmieci. I właśnie z pracownikami wyróżnionego wydziału mieszkańcy mogą spotkać
się podczas organizowanych przez nich
„Twórczych piątków na Ficinusie”, czy podczas imprez przy piekaroku oraz w ramach
akcji „Rudzkie smaki”. Nagrodzony wydział
zajmuje się jednak nie tylko komunikacją
i promocją, ale także sportem, poniewaź to
właśnie on koordynował ubiegłoroczne Mistrzostwa Polski FTS w tańcach standardowych oraz Grand Prix Ekstraklasy w tańcach
latynoamerykańskich oraz I Rudzki Półmaraton Industrialny.
JO

W SPRZEDAŻY
•
•
•
•

Akcesoria i zabawki
Karmy i smakołyki
Ubranka dla pupili
Kosmetyki do pielęgnacji

tel. 883-473-060 | www.psi-raj.eu
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REMONTY

Nowe oblicze rudzkiej straży

Wyremontowany budynek PSP w Orzegowie.

Foto: arch.

W ramach pozyskanych
z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środków (ponad
2 mln zł) w drugiej połowie
ubiegłego roku udało się wykonać termomodernizacje budynków w Wirku i Orzegowie.
Poza efektami widocznymi z zewnątrz
dokonano także wymiany ogrzewania.
W ramach prac wymieniono grzejniki i instalację oraz zamontowano w pełni zautomatyzowany kocioł na pellet
drzewny oraz wstawiono nowe okna,
drzwi i bramy garażowe. Na budynkach zamontowano także kolektory słoneczne. – Dzięki temu nasza
jednostka jest całkowicie samo-

Foto: arch.

Niedawno rudzka Straż Pożarna
wzbogaciła się o nowe samochody,
które z pewnością jeszcze bardziej
usprawnią pracę strażaków.
Najnowsze pojazdy rudzkiej
jednostki to w pełni wyposażony
średni samochód ratowniczogaśniczy o wartości ponad miliona
złotych oraz samochód operacyjny.
Ponadto od tego roku Komenda
Miejska Państwowej Straży
Pożarnej może się pochwalić
odnowionym obliczem obu
budynków, w których
stacjonują strażacy.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wirku po termomodernizacji.
wystarczalna, jeśli chodzi o ogrzewanie
wody i tu znów koszty utrzymania naszej jednostki znacznie maleją – wylicza Andrzej Małysiak, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
Budynki, które zajmuje Straż Pożarna to obiekty, w których od lat nie wykonywano kapitalnych remontów.
Dzięki wykonanym pracom nasi strażacy mogą działać w dużo lepszych warunkach. – Wiele prac takich jak kafel-

ALKOHOLE
BYKOWINA
ul. Szpaków 21
naprzeciwko
Galerii
Ruda Śląska
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Brackie Pils

179

250 mln Tiger
napój energetyczny

Zapraszamy również do naszego sklepu
w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. 1 Maja 73

1/2 litra PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
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kowanie, malowanie, czy inne prace
wykończeniowe wykonaliśmy we własnym zakresie. – tłumaczy Małysiak.
– Tą drogą chcę serdecznie podziękować strażakom, którzy nieodpłatnie
w swoim wolnym czasie wykonali wiele
prac, na które nie moglibyśmy sobie pozwolić gdybyśmy musieli za nie zapłacić – dodaje.
Materiały niezbędne do wykonania
tych prac udało się zakupić ze środków
własnych jednostki. Ponadto w ramach

remontów udało się poprawić warunki
sanitarne i socjalne w obu jednostkach,
dzięki czemu strażacy mogą korzystać
z nowych łazienek oraz kuchni z jadalnią. Rozpoczęto ponadto wykonywanie
remontu nawierzchni przy budynku
w Wirku. Od strony północnej częściowo wyłożono kostkę brukową, którą
sﬁnansował Urząd Miasta w Rudzie
Śląskiej. W bieżącym roku wykonana
ma zostać pozostała część nawierzchni.
Arkadiusz Wieczorek
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Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Kochłowicach cały czas
czekają na potwierdzenie informacji, że uczniowie tej placówki po wakacjach wrócą do swojego budynku przy ulicy Wyzwolenia. – Zastanawiamy się, czy od września nasze dzieci przestaną dojeżdżać do odległego
budynku przy ulicy Tunkla i szkoła wróci na swoje stałe miejsce – wyjaśnia mama ucznia czwartej klasy. – Mam nadzieję, że remont, który trwa
od minionych wakacji, zakończy się na czas – dodaje.
W ramach prac remontowych
wymieniono także centralne ogrzewanie
w całej placówce oraz okna w szkolnych
łazienkach. Tę część remontu
sﬁnansowało miasto. Pozostałe prace,
czyli prostowanie budynku i prace
wykończeniowe, były ﬁnansowane przez
przedsiębiorcę górniczego w ramach
usuwania szkód górniczych.
do szkoły wchodzić będą po schodach
– tłumaczy Katarzyna Szuba, dyrektorka SP 20. – Prostowanie budynku wymusiło konieczność kolejnych prac m.in.
wymiany posadzek we wszystkich salach w szkole oraz na korytarzu na parterze budynku – dodaje. Uczniowie
szkoły i przedszkolaki 1 września roz-

Foto: arch. SP 20

Z pytaniem o stan prac remontowych
udaliśmy się do Wydziału Oświaty.
– Wszystko wskazuje na to, że mamy
bardzo dobre informacje dla rodziców
i uczniów. Remont jest już praktycznie
zakończony – mówi Aleksandra Piecko,
naczelniczka
Wydziału
Oświaty.
– Uczniowie we wrześniu rozpoczną naukę przy ulicy Wyzwolenia 11 – zapewnia.
Remont kochłowickiej podstawówki
był ogromnym przedsięwzięciem.
Głównym jego celem było prostowanie
budynku, a ten od strony południowej
został podniesiony o ponad metr. – To
pierwsza widoczna gołym okiem zmiana. Do tej pory do szkoły wchodziło się
z poziomu podwórka, teraz uczniowie

Wyremontowane sale czekają na uczniów.
poczną naukę w odmalowanych salach
lekcyjnych, będą mogli korzystać z wyremontowanych łazienek i co bardzo

Topole do wycięcia

istotne, z zupełnie nowego parkietu,
który pojawił się w sali gimnastycznej.
Arkadiusz Wieczorek

| GODULA

Dla niektórych mieszkańców wycinanie drzew to konieczność, inni protestują przeciwko takim decyzjom. W ślad za tym postanowiliśmy zainteresować się topolami rosnącymi przy byłej Szkole Podstawowej nr 39
(ul. Rencistów), gdzie właśnie wycięto ich kilka. Urzędnicy tłumaczą, że było
to konieczne ze względu na chorobę drzew oraz fakt, że mogły się one złamać, co mogłoby doprowadzić do wypadku. Ich miejsce zastąpią jednak
młode sadzonki.
ny system korzeniowy. Ponadto drzewa
rosły w bliskim sąsiedztwie ogrodzenia
powodując jego uszkodzenie – tłumaczy
Ewa Wyciślik, naczelniczka Wydziału
Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Jednak jednym z warunków wycinki
drzew jest zapewnienie, że w ich miejscu pojawią się nowe sadzonki. Tak też
stało się i w tym przypadku. – W zamian za usunięcie tych drzew wnioskodawca został zobowiązany do nasadzenia nowych drzew – zapewnia Ewa
Wyciślik.
Magdalena Szewczyk
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– Na terenie byłej, nieczynnej już,
Szkoły Podstawowej nr 39 na Goduli
wycinają właśnie drzewa. Są to piękne,
duże topole. Chciałabym wiedzieć, czy
ci, którzy je ścinają, mają na to pozwolenie? – zastanawia się pani Joanna,
mieszkanka Goduli. – Nie wiem, czy powinno się je teraz wycinać, a jeśli podjęto już taką decyzję, to dlaczego? – pyta.
Sprawa dotyczy wycinki trzech
drzew, które – jak się okazało – chorują
i dlatego został złożony wniosek o ich
wycinkę. – Topole posiadały martwicę
twardą pni, były zaatakowane przez
szkodniki drzewne oraz miały niestabil-

Mieszkańców zastanawia wycinka topól przy ul. Rencistów.

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl

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
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PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Rewolucja na Kempnego. Będą nowe garaże
Mieszkańcy, którzy garażują swoje samochody przy ul. Kempnego doczekają się nowego kompleksu. Miasto uzyskało pozwolenie na budowę garaży, a obecnie trwają konsultacje z ich użytkownikami. W sumie powstać
ma ponad 200 garaży! Przebudowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Foto: JO

stycji – zapowiada wiceprezydent Michał
Pierończyk. – Na początek chcielibyśmy
przebudować ok. 40 garaży – dodaje.
Wspomnianych etapów przebudowy ma
być kilka. – Ze względów realizacyjnych,
zadanie podzielono na osiem etapów. Taki
podział umożliwi zachowanie możliwości
garażowania dotychczasowym użytkownikom przy jednoczesnym realizowaniu inwestycji – wyjaśnia Anna Stemplewska, naczelniczka Wydziału Spraw Lokalowych
Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Termin realizacji zadania jest uzależniony od środków
ﬁnansowych przeznaczonych w budżecie
miasta – podkreśla.
Przy okazji tematu garaży w naszym mieście
Inwestycja ta ma
warto wspomnieć, że od 2012 roku obowiązuje obejmować przebudowę
prawo nabycia na własność garaży murowanych 224 garaży, a ponadto
wybudowanych przed laty na miejskich
w projekcie przebudowy
gruntach. Taka możliwość ustawowo była
zaplanowano budowę
dostępna do 2000 roku, a od czterech lat dzięki zjazdów z drogi publiczrozporządzeniu prezydent taka możliwość
nej i parkingów przy uliistnieje nadal. To spore ułatwienie,
cy Juliusza Słowackiego,
bo w Rudzie Śląskiej istnieje ponad 40
stworzenie
nowego
kompleksów garaży, które wybudowane zostały oświetlenia kompleksu
na gruntach należących do miasta, a na których oraz uporządkowanie
znajduje się kilkaset garaży.
pobliskich terenów zie-

Temat ten jak bumerang wraca od kilku
lat. W ubiegłym roku, podczas spotkania
z prezydent miasta, kierowcy garażujący
swoje samochody przy ul. Kempnego w Wirku podzielili się wiadomościami, jakie wówczas krążyły, że kompleks garaży zostanie
zrównany z ziemią. I już wtedy otrzymali
oni potwierdzenie, że tak się nie stanie,
a w zamian za to ich oczom ukaże się odnowiony kompleks. W tym roku ma rozpocząć
się jego budowa. – 4 kwietnia otrzymaliśmy
pozwolenie na przebudowę kompleksu, co
otwiera nam drogę do konsultacji w tej sprawie. Chcemy rozpocząć pierwszy etap inwe-

informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie
ulicy Kazimierza Brodzińskiego, które zostaną oddane w dzierżawę na
okres 9 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod targowisko miejskie.

W tym miejscu powstanie ok. 200 nowych garaży.
lonych. A jak będą wyglądały same garaże?
– W zakresie zagospodarowania przewiduje
się lokalizację gotowych garaży tworzących
poszczególne segmenty w całym zespole garaży na zaprojektowanych ławach fundamentowych. Garaże nie będą trwale połączone z gruntem. W projekcie przyjęto garaż
parterowy, jednostanowiskowy, kontenerowy
(obiekt samodzielny), o wymiarach 3m x 6m
oraz wysokości 2,55 m. Zostanie dostarczony w całości na miejsce lokalizacji
– tak o szczegółach mówi naczelniczka
Stemplewska. Jednak wraz z pojawieniem
się planów przebudowy wśród mieszkań-

ców pojawiły się wątpliwości odnośnie tego, jakie będą zasady użytkowania garaży
w trakcie zmian oraz po ich zakończeniu.
– Czy i w jaki sposób zmienią się umowy
najmu lub dzierżawy garaży? – pyta
pan Zdzisław, jeden z użytkowników kompleksu przy ul. Kempnego. W tym miejscu
warto dodać, że trwają konsultacje z garażowiczami, a wypracowane ustalenia mają
być dla nich korzystne. – Umowy będziemy
aneksowali w taki sposób, aby nie był on
krzywdzący dla użytkowników – zapewnia
wiceprezydent Michał Pierończyk.
Joanna Oreł

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej
w rejonie ulicy: Jerzego Ziętka, która
zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie garaży,
Piotra Skargi, która zostanie oddana
w najem, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w
kompleksie garaży.
REKLAMA

Masło ekstra 82%
tłuszczu 200 g

Ruda Śląska - Orzegów, ul. Walentego Fojkisa 16
Czynne: pon.-sob. 6.30-20.30, niedz. 10.00-18.00
Ruda Śląska - Godula, ul. Podlas 32
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 9.00-17.00
Ruda Śląska – Nowy Bytom ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-18.00

2

49

Ser żółty Gouda
Osm Łapy, kg

Ogórek zielony
Polska, kg

299
Wątróbka
z kurczaka, kg

249

Ćwiartka
z kurczaka, kg

999

Ruda Śląska – Wirek, ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-20.00

399
Piwo Żubr butelka
zwrotna 0,5l

179

½ litra piwa zawiera
25 gramów czystego
alkoholu etylowego,
sprzedaż alkoholu
osobom do lat 18
jest przestępstwem

Jajka „M”
15 szt.

359

Oferta ważna
od 11.05
do 14.05.
lub do
wyczerpania
zapasów.

REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE KWK HALEMBA-WIREK, KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE ORAZ BONY SODEXO

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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KOCHŁOWICE, ORZEGÓW

Z ŻYCIA MIASTA | 11.05.2016
REKLAMA

NOWY BYTOM

KOCHŁOWICE

Święto strażaków
W ubiegłą środę, 4 maja, swoje
święto mieli nie tylko hutnicy, ale
także strażacy, dzięki którym możemy czuć się bezpieczniej. To oni
chronią nasze zdrowie i życie, a także środowisko naturalne, będąc na
każde wezwanie. Dzień Strażaka
uczczono uroczystą mszą świętą,
która odbyła się w parafii Trójcy
Przenajświętszej w Kochłowicach.
To jednak nie koniec obchodów, bowiem już 11 maja strażacy uroczyście odbiorą odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe
oraz nagrody prezydent miasta.
Rudzcy strażacy każdego dnia
czuwają nad mieszkańcami. Tylko
w ubiegłym roku interweniowali

oni 1452 razy, w tym 827 w związku z pożarami. To o ponad 200 razy
więcej niż w roku poprzednim, oraz
2014 r. Te liczby dają średnio 121
interwencji miesięcznie. Nad tymi
działaniami panują dwie jednostki
ratowniczo-gaśnicze Państwowej
Straży Pożarnej. Swoje siedziby
mają one w Wirku i Orzegowie
– pierwsza przy ul. Strażackiej 10,
druga przy ul. Hlonda 39. W mieście funkcjonuje też Ochotnicza
Straż Pożarna „Remiza” oraz Zakładowa Służba Ratownicza firmy
Konsorcjum Ochrony Kopalń, która
dba o bezpieczeństwo rudzkich zakładów kopalnianych.

MS

Członkowie Związku Niewidomych podsumowali działalność.
Pod hasłem „W służbie pokoleniom” Polski Związek
Niewidomych koło Ruda Śląska świętowało 65-lecie istnienia organizacji. Z tej okazji
członkowie koła spotkali się
w swojej siedzibie. Zebranie
było okazją do zaprezentowania odnowionej świetlicy i wyremontowanego zaplecza kuchennego, które służy podczas
cyklicznych spotkań. Okazja
do świętowania w Rudzie Śląskiej była podwójna, bowiem
obchody 65-lecia zbiegły się
z rocznicą powołania obecnego zarządu rudzkiej organizacji. Podczas spotkania podsumowano także wydarzenia
z ostatnich tygodni, których

oczywiście nie brakowało.
– Nie ustajemy w działaniach
mających na celu integrację
i rozwój naszego środowiska.
Szkolimy osoby, które do nas
trafiają i staramy się, żeby nikt
nie został pozostawiony sam
sobie. Już dziś serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty,
który odbędzie się 18 maja
w godzinach od 10 do 13
– mówiła Teresa Cisek, prezes
koła PZN Ruda Śląska.
– Chcemy m.in. pokazać osobom widzącym jak trudno jest
wykonać podstawowe czynności dnia codziennego, dlatego
kierujemy zaproszenia również do nich – tłumaczyła.

AW

RUDA ŚLĄSKA

Maturalny maraton wystartował
się w niej do fragmentu IV części
„Dziadów” Adama
Mickiewicza i innych
tekstów kultury. Drugi temat dotyczył interpretacji
wiersza
Zbigniewa Herberta
pt. „Dałem słowo”.
–
Myślę, że udało mi
Maturę zdaje ok. 650 rudzian.
się dobrze odpowiedzieć na pytanie „Czy
warto
kochać,
mimo, że miPierwszy etap egzaminów
łość
wiąże
się
z
cierpieniem?
dojrzałości już za nimi. W minionym tygodniu uczniowie Nie było najgorzej, spodzieklas maturalnych zdawali obo- wałam się trudniejszych temawiązkowe matury z języka tów, ale na szczęście pojawiła
polskiego, matematyki oraz się „Lalka”, którą przeczytaz języka obcego. Teraz przy- łam, więc jeśli chodzi o język
szedł czas na przedmioty do- polski jestem pozytywnie nadatkowe. W sumie w naszym stawiona – mówiła Agnieszka
mieście maturę zdaje ok. 650 Strzeja, maturzystka z Zespouczniów.
łu Szkół Ponadgimnazjalnych
Przez trzy dni maturzyści nr 2 na Czarnym Lesie.
Drugiego dnia przyszedł
z całego kraju mierzyli się
z przedmiotami obowiązko- czas na zmierzenie się z królowymi na poziomie podstawo- wą nauk, czyli matematyką
wym. Pierwszego dnia w ra- – tutaj nie zabrakło zadań
mach egzaminu z języka pol- z geometrii, funkcji, logarytskiego uczniowie mieli za za- mów, statystyki oraz trygonodanie m.in. napisać rozprawkę metrii. Z kolei w środę matuna temat „Czy warto kochać rzyści pisemnie zdawali obopomimo cierpienia”, odnosząc wiązkowy język obcy.  JO
Foto: AW

Foto: UM Ruda Śląska

Niezwykle uroczyście obchodzono w naszym mieście trzeciomajowe święta. Z okazji
obchodów 255. rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 Maja oraz w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski w parafii
pw. Trójcy Przenajświętszej została odprawiona uroczysta msza
św. w intencji Ojczyzny
i mieszkańców. Natomiast pod pomnikiem
Powstańców Śląskich Kwiatami uczczono pamięć bohaterów.
złożono kwiaty. W tym
roku przypada bowiem
95. rocznica wybuchu trzeciego po- niach – dodała. Z kolei 2 maja
wstania śląskiego. Z tej okazji także z okazji rocznicy trzeciego powsta2 maja rocznicowe uroczystości od- nia śląskiego zorganizowano urobyły się w Orzegowie.
czystości w Orzegowie. Po mszy
Konstytucja 3 Maja była pierw- w kościele pw. św. Michała Archaszą w Europie, a drugą na świecie nioła harcerze z 77. Rudzkiej Grunpo Konstytucji Stanów Zjednoczo- waldzkiej Drużyny Harcerskiej
nych. Z tej okazji we wtorek pod „Twierdza” odczytali apel polepomnikiem w Kochłowicach wła- głych, a następnie dyrektor Mudze samorządowe oraz przedstawi- zeum Miejskiego Krzysztof Gołąb
ciele służb mundurowych oraz wygłosił wykład na temat walk narudzkich organizacji mówili o wy- rodowo-wyzwoleńczych na Śląsku.
darzeniach z czasów uchwalenia Orzegów był nieprzypadkowym
konstytucji w 1791 roku oraz tych miejscem, bo właśnie przy ul. Hlonsprzed 95 lat. – Żyjemy w wolnej da 27 stał pomnik Powstańców ŚląPolsce właśnie dzięki patriotom skich, który został zburzony w roku
z tamtego czasu, a także dzięki tym 1939 r. rękoma samych powstańpatriotom, którzy 95 lat temu w no- ców, na rozkaz Niemców, którzy
cy z 2 na 3 maja powstali, by przy- chcieli ich w ten sposób upokorzyć.
wrócić Polsce Śląsk – mówiła pre- – Po raz kolejny stowarzyszenia, inzydent Grażyna Dziedzic. – Naszą stytucje oraz szkoły działające
misją jest pamiętać o tych wspania- w dzielnicy uczciły orzegowian, któłych ludziach. O tych, którzy nie rzy licznie włączyli się w działalmyśleli o swoim dobru, ale przede ność narodową i byli pierwszymi
wszystkim o Ojczyźnie. Dlatego cie- ofiarami niemieckich represji w czaszę się, że jest tu z nami tak dużo sie II wojny światowej – mówiła
młodych ludzi. To właśnie Wy bę- Agnieszka Płaszczyk, kierownik
dziecie kontynuować misję pamięci Centrum Inicjatyw Społecznych
o naszych przodkach i ich dokona- MBP. 
JO

Foto: AW

Oddali hołd bohaterom W służbie pokoleniom

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”
z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 412

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi typu
„FIŃSKIE DOMKI” zlokalizowanych
w Rudzie Śl. przy ul. Fińskiej 18 oraz Pionierów 4.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.05.2016 r. o godz. 10.30
w siedzibie GSM „Luiza” w Zabrzu
przy ul. Wolności 412 II piętro.
Informacje o mającym się odbyć przetargu uzyskać można
w siedzibie spółdzielni w Dziale Członkowsko-Prawnym
pok. 115 nr tel. 32-278-67-12 wew. 47, 48
oraz na stronie internetowej www.gsmluiza.com.pl.
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Oliwier Dawid Czoik
syn Anny i Dawida
ur. 30.04. (3970 g i 57 cm)

Bartek Górka
syn Sylwii i Rafała
ur. 1.05. (4200 g i 55 cm)

Mikołaj Łuszczek
syn Aleksandry i Szymona
ur. 29.04. (3700 g i 54 cm)

Bianca Paciejewska
córka Aleksandry i Mateusza
ur. 23.03. (1500 g i 45 cm)

Jakub Sąsiadek
syn Martyny i Marcina
ur. 26.04. (1830 g i 35 cm)

Karol Muc
syn Justyny i Wojciecha
ur. 3.05. (3350 g i 54 cm)

WOKÓŁ NAS | 11.05.2016

ZABAWA SMS

Niezwykły prezent na Dzień Matki
Trwa nasza zabawa SMS. Oto zdjęcia, które otrzymaliśmy od Was w ramach zabawy fotograﬁcznej „Dzień Matki z Wiadomościami
Rudzkimi” (prosiliśmy o nadesłanie rodzinnych zdjęć mam i dzieci). Autorzy zdjęcia, które zdobędzie najwięcej głosów oddanych poprzez
SMS-y, otrzymają niezwykły podarek – prezent na Dzień Matki. Czeka na nich relaks w Hotelu Alpin w Szczyrku, a w ramach niego –
kolacja szefa kuchni, nocleg oraz chwile spędzone w streﬁe SPA. Jak można głosować? Wystarczy wysłać SMS-a o treści przypisanej do
każdego zdjęcia (od wiad.DM1 do wiad.DM14) na numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y czekamy do
16.05.2016 r. do godz. 12.00.

6. Teresa Opeldus i syn Dariusz Opeldus
(SMS o treści wiad.DM6)

1. Ewelina Żur z córką Igą
(SMS o treści wiad.DM1)

Magdalena Żydek
córka Marty i Sebastiana
ur. 3.05. (3800 g i 58 cm)

Alicja Juraszczyk
córka Martyny i Grzegorza
ur. 3.05. (3240 g i 53 cm)

11. Anna Bajerkiewicz z synami – Jakubem
i Karolem
(SMS o treści wiad.DM11)

Zuzanna Nicińska
córka Karoliny i Aleksandra
ur. 4.05. (3980 g i 59 cm)

Aproduction

REKLAMA

Agnieszka Rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha

tel. 798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

| P�������

7. Ilona Sołtys i córka Katarzyna Sołtys
(SMS o treści wiad.DM7)

12. Gertruda Sopala z córkami – Anną
Bajerkiewicz, Ewą Kaczmarek i Barbarą
Boczek
(SMS o treści wiad.DM12)

2. Lidia Florian z mamą Elżbietą Florian
(SMS o treści wiad.DM2)

Marco Magini
„Jakby nikogo nie było”
W Srebrenicy, latem 1994, podczas czterech dni masakry z rąk Serbów straciło życie ponad osiem tysięcy
bośniackich mężczyzn i chłopców. Masowe egzekucje
trwały od rana do nocy, zaś ludobójstwo narodu bośniackiego zostało uznane w Europie za największą
tragedię od czasów czystek etnicznych podczas drugiej
wojny światowej.
Dražen Erdemović to jedyny członek 10. plutonu
sabotażowego osądzony jako zbrodniarz wojenny –
dwudziestoletni chłopak, pół Serb, pół Chorwat, który
przytłoczony ogromnym poczuciem winy, dobrowolnie
złożył zeznania i poddał się procesowi. W powieści Maginiego jego opowieść splata się z historią Dirka – jednego z błękitnych beretów sił pokojowych ONZ-u oraz
z opowieścią Romeo Gonzalesa, sędziego uczestniczącego w procesach haskich, któremu w dwa lata po zakończeniu konﬂiktu przychodzi sądzić Erdemovicia, „chłopaczka w źle uszytej, taniej, zielonej
koszuli”.
Choć od wydarzeń w Srebrenicy minęło ponad dwadzieścia lat, powieść Maginiego porusza niezwykle aktualne kwestie. To opowieść o potwornościach wojny etnicznej, sile nienawiści
i kruchości człowieczeństwa – i o tak bardzo umownych granicach między dobrem a złem.
Marco Magini urodził się w Arezzo we Włoszech, w 1985 roku uzyskał dyplom inżyniera
w London School of Economics. Pracował i studiował w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Belgii, Turcji i Indiach. Obecnie mieszka w Zurychu. Jego debiutancka powieść, „Jakby nikogo nie
było”, była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w prestiżowych konkursach literackich.

3. Sabina Suchy z mamą Joanną Dudą
(SMS o treści wiad.DM3)

13. Patrycja Kożdoń
z mamą Danutą Kożdoń
(SMS o treści wiad.DM13)
4. Sylwia Szczęsny
z mamą Beatą Wydrą i siostrą
(SMS o treści wiad.DM4)

9. Agnieszka Bącol z mamą Kornelią
Ostrowską
(SMS o treści wiad.DM9)

Z��� ��������
�����
25 maja na łamach naszej gazety będzie można złożyć życzenia z okazji
Dnia Matki. Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa rodzaje
ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach: 10 zł do 25 słów bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów – 10 zł) oraz 15 zł do 25 słów ze zdjęciem
(za każde kolejne 25 słów – 10 zł).
Na życzenia czekamy do czwartku 19 maja do godz. 16.00
w redakcji – N. Bytom, ul. Niedurnego 36.

8. Magdalena Brol-Zober i córka Zosia Zober
(SMS o treści wiad.DM8)

5. Patrycja Szromek z mamą Mariolą
Szromek (SMS o treści wiad.DM5)

10. Mirosława Pomierska z córkami
– Dorotą Pomierską i Karoliną Pomierską
(SMS o treści wiad.DM10)

14. Magdalena Bereźnicka-Dziubińska
z mamą Marią Bereźnicką
(SMS o treści wiad.DM14)
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Obchodzony 4 maja Dzień Hutnika był okazją nie tylko do wspólnego
świętowania Wielkiej Rodziny Hutniczej, ale również do przedstawienia
sytuacji i planów grupy kapitałowej HUTA POKÓJ oraz uhonorowania jej
pracowników.

Dzień hutniczego świętowania
Dzień Hutnika to wielkie święto Rudy Śląskiej,
które przypomina jak ważna dla miasta i jego
społeczności jest ta gałęź przemysłu. W środę,
4 maja, spod siedziby HUTY POKÓJ tradycyjnie
wyruszyli jej pracownicy z rodzinami, emeryci
oraz liczni goście, udając się w kierunku kościoła
pw. Św. Piotra i Pawła w Nowym Bytomiu, by
tam wziąć udział w uroczystej mszy świętej.
– Hutnik wie, co to prawdziwa praca, ale również i modlitwa – mówił podczas homilii ks. Jan
Janiczek, proboszcz tamtejszej paraﬁi.
Nie jest tajemnicą, że podstawą sukcesów spółki jest zaangażowanie jej pracowników. To właśnie dla nich przygotowano uroczyste obchody
– biesiadę dla Jubilatów oraz festyn Rodziny Hutniczej w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury.
W sposób szczególny doceniono osiągnięcia zawodowe sześciu pracowników grupy kapitałowej,
nadając im odznakę Zasłużony Pracownik Huty
Pokój – najwyższe wyróżnienie w ﬁrmie. Za wieloletnią pracę nagrodzonych zostało również 182
jubilatów, w tym 48 kobiet.
Henryk Sławik, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny, podkreślił w swoim wystąpieniu, że
HUTA POKÓJ jest ﬁnansowo bezpieczna:
– Było to możliwe dzięki naszej wspólnej rzetelnej pracy, zrozumieniu sytuacji i konsekwentnej
strategii. Przedstawił również optymistyczne perspektywy rozwoju hutnictwa na Śląsku. Wspominał o zrealizowanym w całości pierwszym etapie

inwestycji w segmencie konstrukcji stalowych
oraz dodał, że wyniki ﬁnansowe HUTY POKÓJ
są dobre, a grupy kapitałowej stabilne.
O tym, że HUTA POKÓJ stoi obecnie przed
wielką szansą rozwoju zapewniał też uczestniczący w obchodach Grzegorz Tobiszowski, Wiceminister Energii i Sekretarz Stanu: – Chcemy ratować
to, co jeszcze pozostało z polskiego majątku, który
kilka lat temu w dużej części został wyprzedany.
Dlatego rudzka HUTA POKÓJ, Huta Łabędy,
a także przejmowana przez nas część Huty Batory
mają utworzyć wspólny podmiot Śląskie Huty Stali. Takie działanie ma pozwolić reaktywować regionalne huty. Na tej podstawie chcemy wzmocnić
grupę śląską, która – mam nadzieję – będzie
„drożdżami” odbudowania polskiego hutnictwa.
Podczas spotkania Jubilatów oraz festynu Rodziny Hutniczej przygotowano liczne atrakcje.
Było pyszne jedzenie, piwo, ślónskie kreple, konkursy i zabawy dla najmłodszych, a całość umilała muzyka m.in. Karpowicz Family i zespołu Mirka Jędrowskiego, a także wice Andrzeja Misia
oraz Mariana Makuli. Słowem, imprezy bardzo
się udały.
W uroczystościach uczestniczyli ponadto
m.in. Prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic,
Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Myszur,
Posłanka na Sejm Danuta Pietraszewska, Prezes
Zarządu Węglokoks S.A. Jerzy Podsiadło oraz
członkowie Rady Nadzorczej HUTY POKÓJ.

Wyróżnieni odznaką „Zasłużony Pracownik HUTY POKÓJ” .
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Zasłużeni
Pracownicy
Huty Pokój
Ilona Heszek
Dyrektor ds. handlu
wyrobami hutniczymi,
HUTA POKÓJ S.A.
Anna Lipiec
Dyrektor ds. jakości
i technologii
– Pełnomocnik DN
ds. zintegrowanych
systemów zarządzania
jakością, HUTA POKÓJ
S.A.
Krzysztof Kawa
Brygadzista linii
profilowania
w Zakładzie Stalprofile,
HUTA POKÓJ S.A.
Romuald Paruzel
Kierownik wydziału
produkcji,
EUROBLACHA S.A.
Henryk Jeżak
Mistrz produkcji
konstrukcji,
EUROKONSTRUKCJE
sp. z o.o.
Piotr Pala
I mechanik w oddziale
transportu i usług,
EUROSERWIS sp. z o.o.

11.05.2016

JUBILACI Z NAJDŁUŻSZYM STAŻEM PRACY ZAWODOWEJ
HUTA
POKÓJ
Henryk Hendzlik
Ilona Czyszczoń
Krystian Klosek
Marian Malina
Tomasz Kamiński
Grażyna
Hanuszkiewicz
Jolanta Kostorz
Małgorzata Krawczyk
Danuta SkurczyńskaJaksik
Irena Hajok
Sonia Thiel
Józef Miliczek
Tadeusz Sadowski
Jan Swoboda
Henryk Namysło
Grzegorz Sobczyński
Włodzimierz Szopiński
Stefan Szmatloch
Andrzej Szymik
Antoni Gryga
Joanna Kasprzyk
Janina Kosytorz
Anna Lipiec
Janina Laksa
Cecylia Nowak
Ewa Wieczorek
Grażyna Skrobot
Stanisława Machnia
Teresa Loska
Piotr Pfeifer
Zbigniew Gawron
Janusz Bujwicki
Karol Jendrusiewicz
Janusz Izydorczyk

50 lat
45 lat
45 lat
45 lat
45 lat
40 lat
40 lat
40 lat
40 lat
40 lat
40 lat
40 lat
40 lat
40 lat
40 lat
40 lat
40 lat
40 lat
40 lat
40 lat
35 lat
35 lat
35 lat
35 lat
35 lat
35 lat
35 lat
35 lat
35 lat
35 lat
35 lat
35 lat
35 lat
35 lat

Andrzej Kisiela
Karol Forytarczyk
Janusz Kulawik
Marian Kowalik
Zenon Lebioda
Halina Sega
Ewelina Michalska
Elżbieta Zachwieja
Honorata Dragon
Ewa Korach
Teresa Puto-Wilczyk
Krzysztof Ciupała
Marek Respondek
Mirosław Mrugała
Piotr Zabagło
Janusz Adamiok
Piotr Janowski
Andrzej Magiera
Mariusz Mączko
Bogdan Kania
Marian Porwit
Justyna Wodok
Zbigniew Strączek
Damian Twardoch
Kazimierz Kolebski
Adrian Borkowy
Mirosław Brzozowski
Mirosław Dyluś
Tomasz Kabalec
Sławomir Klos
Adam Lesik
Ireneusz Szymański
Tomasz Wacławczyk
Krzysztof Warkocz
Damian Cichoń
Jarosław Cieloch
Piotr Mańka
Mariusz Latka

35 lat
35 lat
35 lat
35 lat
35 lat
30 lat
30 lat
30 lat
30 lat
30 lat
30 lat
30 lat
30 lat
30 lat
30 lat
30 lat
30 lat
30 lat
30 lat
30 lat
30 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat
25 lat

Andrzej Nowiński
25 lat
Daniel Popenda
25 lat
Krzysztof Ziemecki
25 lat
Sylwia Czoik
20 lat
Alina Just
20 lat
Sabina Szudeja
20 lat
Liliana Gomołuch
20 lat
Anna Maślak
20 lat
Beata Łukasik
20 lat
Adriana Urbańczyk
20 lat
Piotr Bonk
20 lat
Adam Bartoszek
20 lat
Mieczysław Frydko
20 lat
Arkadiusz Gąsior
20 lat
Krzysztof Matura
20 lat
Robert Jóźwiak
20 lat
EUROBLACHA
Magdalena Strużyna
45 lat
Edward Orlik
45 lat
Bronisław Duda
45 lat
Maciej Sowa
45 lat
Maria Szczypek
40 lat
Irena Czyż
40 lat
Gabriela Majer
40 lat
Marian Kuliberda
40 lat
Henryk Langer
40 lat
Jan Mańka
40 lat
Tadeusz Płaneta
40 lat
Piotr Placek
40 lat
Andrzej Przydatek
40 lat
Marian Złotosz
40 lat
Jerzy Tomsa
40 lat
Danuta Gajo
35 lat
Barbara Czogała
35 lat
Krzysztof Gwizdała
35 lat
Marian Małkusz
35 lat
Roman Kalabis
35 lat
Grzegorz Michalski
35 lat

Marian Steler
35 lat
Kazimierz Michalik
35 lat
Andrzej Ławnik
35 lat
Cecylia Kuczera
30 lat
Grażyna Suchy
30 lat
Dariusz Dosa
30 lat
Jarosław Podolski
30 lat
Henryk Siodlaczek
30 lat
Artur Temich
30 lat
Grażyna Placek
25 lat
Iwona Szmajduch
25 lat
Teresa Kierska
25 lat
Krzysztof Małek
25 lat
Wojciech Brzezina
25 lat
Grzegorz Hanslik
25 lat
Bogdan Kubicki
25 lat
Krzysztof Szczyrba
25 lat
Jarosław Szymura
25 lat
Rafał Opielka
25 lat
Marek Orszulka
25 lat
Robert Nieradzik
25 lat
Rafał Markiewicz
25 lat
Dariusz Ratka
20 lat
Adam Białas
20 lat
Mariusz Gajda
20 lat
Adam Kachel
20 lat
Krzysztof Klujewski
20 lat
Stanisław Piechota
20 lat
EUROKONSTRUKCJE
Jan Cibura
50 lat
Jan Malinowski
45 lat
Jan Kistowski
45 lat
Aniela Wróbel
40 lat
Mirosław Krzyżowski 40 lat
Jan Zdyb
40 lat
Marian Hordys
40 lat
Jan Nowak
40 lat
Damian Babczyk
40 lat

Mirosław Berg
40 lat
Grzegorz Janoska
40 lat
Eugeniusz Kozaczyk
40 lat
Marianna Biernat
35 lat
Piotr Połap
35 lat
Marian Świerczyna
35 lat
Henryk Jeżak
35 lat
Henryk Czekała
35 lat
Bernard Widuch
35 lat
Beata Wysłuch
30 lat
Krzysztof Wykrota
30 lat
Jerzy Dawidowski
30 lat
Czesław Zielonka
30 lat
Marek Matuszewski
30 lat
Andrzej Rusak
30 lat
Andrzej Jabłoński
30 lat
Jolanta Ćwiląg
25 lat
Zbigniew Bagiński
25 lat
Krzysztof Kowalczyk 25 lat
Krzysztof Seifried
25 lat
Mariusz Kuczyński
25 lat
Krystian Krawczyk
25 lat
EUROSERWIS
Bernard Wolny
50 lat
Piotr Copik
45 lat
Andrzej Trutwin
45 lat
Andrzej Stawiarski
40 lat
Zdzisław Kowalski
35 lat
Anna Sikora
30 lat
Andrzej Kurzeja
30 lat
Judyta Ciupka
25 lat
Robert Dziedzic
25 lat
Marcin Kaczmarczyk 25 lat
Sebastian Wieczorek
25 lat
Mirosław Studnik
25 lat
Bogdan Jojko
25 lat
Tomasz Guziel
20 lat
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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Jestem dumny z wielu
utworów, które stworzyłem
– W swojej karierze
skomponowałeś już ponad
200 utworów. Jak one powstają i dla kogo piszesz?
– Trudno wymienić wszystkie zespoły, z którymi pracuję i pracowałem. Są zespoły,
które to co stworzę, biorą bez
zbędnych poprawek, ale są
i takie, z którymi trzeba się
dłużej „pomęczyć” – oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Każdy z wykonawców, z którymi pracuję, może liczyć na to, że będziemy nagrywać tak długo,
jak to będzie konieczne. Bywa i tak, że wykonawca pojedzie już do domu, a ja stwierdzę, że jednak trzeba to zrobić jeszcze raz i zupełnie
inaczej.
– Realizacją dźwięku zajmujesz się od lat, jednak
grać zacząłeś dużo wcześniej. Początki Twojej artystycznej drogi to występy
na scenie. Zacząłeś od rocka, bluesa, potem dopiero przyszedł czas na muzykę śląską…
– Po amatorskim, młodzieńczym graniu w 1983
roku zacząłem grać z Gaygą – miałem wtedy długie włosy i interesowała mnie inna muzyka. Kiedy
popularność na muzykę rockową zmalała, a coraz
większą popularnością zaczęła się cieszyć muzyka chodnikowa, poszedłem w tę stronę i tak powstał zespół For You.
– Potem przyszedł czas na specjalizację w realizacji nagrań…
– W 1994 roku dostałem propozycję spróbowania swoich sił w nowo powstającym wówczas
studiu nagrań. Wielu z nas tam właśnie uczyło się
technik nagraniowych. Tam udało nam się stworzyć wiele popularnych piosenek. Współpracowałem m.in. ze Stachurskim – razem stworzyliśmy utwór „Taki jestem” – ja skomponowałem
muzykę, a Jacek napisał słowa. Myślę, że wiele
osób pamięta też hit duetu I&I „Pocałuj mnie”.
Wśród śląskich utworów, które zna chyba każdy,
jest piosenka „A kuku” wykonywana przez zespół Karpowicz Family oraz hymn Piekar Śląskich. Jestem też dumny z wielu piosenek zespołu Bernadeta Kowalska i Przyjaciele, w którym
gram obecnie. Są to m.in. „Harmonia Serc”, czy
jeden z naszych najnowszych utworów pt. „Chcę
być dzisiaj tylko Twoja”, który moim zdaniem
zdecydowanie odbiega od typowych, śląskich

Foto: arch. prywatne

W ramach naszego cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy
z artystą związanym ze śląską sceną już od wielu lat. Jerzy Macoła to kompozytor, aranżer i członek zespołu Bernadeta Kowalska i Przyjaciele.

piosenek – dlatego tak cieszy mnie jego powodzenie.
– No właśnie. Jak to się dzieje, że niektóre
śląskie piosenki stają się przebojami, a inne
pozostają bez echa?
– Ludzie niestety najchętniej słuchają muzyki
prostej i łatwo wpadającej w ucho – nie można
mieć o to do nich pretensji, bo muzyka ma odprężać, ale czasem myślę sobie, że chciałbym żeby
ludzie chcieli słuchać także tych ambitniejszych
piosenek, których powstaje na naszym śląskim
rynku również bardzo dużo.
– Ile jest prawdy w stwierdzeniu, że śpiewać
każdy może?
– To trudne pytanie. Teraz śpiewanie jest rzeczywiście dużo łatwiejsze. W obecnych czasach mamy
mnóstwo narzędzi do obróbki dźwięku, kiedyś było
to zupełnie niemożliwe. Teraz nie trzeba być perfekcjonistą. Po nagraniu można poprawić intonację
i sprawić, że wykonawca zaśpiewa czyściej, jednak
interpretacji utworu poprawić się nie da. Na przekazaniu tej umiejętności skupia się więc wielu wokalistów, bo to właśnie odpowiednia interpretacja
jest duszą piosenki, a jak wiadomo, piosenki bez
duszy nie przyjmą się wśród szerszej publiczności.
Kiedyś muzycy zawodowi, żeby zarabiać lepsze
pieniądze, musieli przejść weryfikację, teraz rzeczywiście trochę jest tak, że śpiewać każdy może…

Arkadiusz Wieczorek

Po odbiór nagród za prawidłowe rozwiązania Śląskich Krzyżówek z Radiem Piekary,
prezentowanych przez Annę Włodarczyk i Adama Grucę, które ukazały się
w „Wiadomościach Rudzkich” w kwietniu zapraszamy Agnieszkę Paruzel, Marię
Karwot, Irenę Rakoczy oraz Adama Szincela. Nagrody – płyty CD śląskich wykonawców
czekają w naszej Redakcji przy ul. Niedurnego 36 w Nowym Bytomiu.
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Już 26 maja odbędzie się wyjątkowy koncert rudzkiego zespołu Arkadia Band, który tworzą Dorota Pacholarz i Bogdan Morawiec, tancerki Julia Lipich,
Sylwia Garbaty i Ewelina Tadej oraz klawiszowiec Sławomir Wrona. Zespół promował będzie swoją najnowszą płytę, która nosi tytuł „Jeszcze wszystko
jest przed nami”. Koncert odbędzie się na Śląskim Rancho w Zabrzu przy ulicy Webera 18. To miejsce doskonale znane fanom tego zespołu, gdyż to
właśnie z nim zespół związany jest od samego początku i to tutaj promował swoje dwie poprzednie płyty. Na najbliższy koncert muzycy tradycyjnie
przygotowali mnóstwo niespodzianek.

Jeszcze wszystko jest przed nami
– Zacznijmy właśnie od niespodzianek, jakie przygotowaliście dla Waszych gości...
Dorota Pacholarz: – Niespodzianek oczywiście mamy mnóstwo, ale nie zdradzę szczegółów. To trzeba zobaczyć, więc
zapraszam do wspólnej zabawy.
Na pewno nie zabraknie fantastycznej muzyki. Zagramy nasze
największe przeboje z dwóch
poprzednich płyt, a przede
wszystkim zaprezentujemy nowe utwory – i będą to w większości premierowe wykonania.
Płytę promuje piosenka „Chcę
swój dom”, którą stworzył ﬁlar
naszej grupy, czyli Bogdan Morawiec. Piosenkę można było

usłyszeć już podczas Śląskiej
Gali Biesiadnej i w wielu stacjach radiowych. Drugą znaną
już słuchaczom piosenką jest
utwór tytułowy „Jeszcze wszystko jest przed nami”. Pozostałe
zaprezentujemy w Zabrzu 26
maja.
– Nowa płyta będzie inna niż
poprzednie. Z tego co wiem, na
każdej kolejnej płycie chcecie
pokazać coś nowego i zupełnie
innego…
Dorota Pacholarz: – Chcemy
dotrzeć do szerszego grona odbiorców. W naszym odczuciu
śląska muzyka traﬁa do młodszego pokolenia albo do osób
starszych. My chcemy zaintere-

sować naszą muzyką osoby pomiędzy tymi dwiema grupami
– ludzi z naszego pokolenia,
czyli tych po 35. roku życia. To
nasz cel i mamy nadzieję, że uda
się go zrealizować.
– Jeszcze wszystko jest
przed nami to tytuł płyty, ale
to też pewnego rodzaju przesłanie?

Dorota Pacholarz: – Pod tym
tytułem kryje się nadzieja, nowe
plany i marzenia. O planach i marzeniach nie mamy zwyczaju mówić żeby nie zapeszać, ale mogę
zdradzić, że chcemy wyjść trochę
dalej – w Polskę i prezentować to
co tworzymy tu, na śląskiej scenie muzycznej, także w innych
regionach.
AW

Wystąpią: Arkadia Band, Emi Band, Karolina i Adam Krawczyk, Weronika Zawadzka,
Piotr Herdzina, zespół Muzykanty oraz gość specjalny – zespół Krywań
Bilety w cenie 10 zł do nabycia na Śląskim Rancho, (Zabrze, ul. Webera 18)
oraz w siedzibie Wydawnictwa Muzycznego Box Music (ul. Dworcowa 22/1, Bytom)
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Potrzebujesz pomocy przy organizacji imprezy
ﬁrmowej, festynu, koncertu, pikniku,
promocji ﬁrmy?

My zrobimy to za Ciebie!
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:
• profesjonalnej konferansjerki
• promocji wydarzenia
• nowoczesnej sceny
• oświetlenia i nagłośnienia
• animacji dla dzieci
• programu artystycznego
• cateringu

MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU SAMEJ SCENY LUB KOMPLEKSOWEJ
OBSŁUGI IMPREZY Z NAGŁOŚNIENIEM ORAZ OŚWIETLENIEM –
CENA DO UZGODNIENIA
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Więcej niż gazeta...
Tel. 512-295-227
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„Metę wyznacza los, lecz trasę
do niej każdy sam sobie”
Władysław Grzeszczyk

Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

Zawiadomienie Członków RSM o Walnym Zgromadzeniu Członków RSM
ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ O USTALONYCH TERMINACH WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM
– W SIEDMIU CZĘŚCIACH – W DNIACH 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 CZERWCA 2016 r.
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
uprzejmie informuje, że na podstawie przepisów
art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa zgodnie z § 16 ust.6 Statutu RSM
oraz uchwałami Zarządu RSM nr 19/2016 z dnia
24.03.2016 r. i nr 32/2016 z dnia 5.05.2015 r.
przeprowadzi Walne Zgromadzenie Członków
RSM /WZCz/ podzielone na 7 części, których obrady odbędą się w dniach: 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
czerwca 2016 r.
Niniejsze zawiadomienie jest pismem spełniającym wymogi Statutu RSM § 16 ust. 11 i 12
o obowiązku zawiadamiania wszystkich członków RSM o czasie, miejscu i porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Członków RSM.
Uprzejmie informujemy, że w obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć tylko członkowie RSM osobiście, za okazaniem aktualnego
dowodu tożsamości. W celu sprawnego przeprowadzenia zebrania prosimy Członków, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków o zapoznanie się z przygotowanymi
sprawozdaniami i projektami uchwał.
PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ w 2016 r.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium – przewodniczącego i sekretarza.
3. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu
z realizacji uchwał podjętych na Walnym
Zgromadzeniu Członków przeprowadzonym
w dniach 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 maja
2015 r.
6. Rozpatrzenie informacji z dokonanej przez
Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego RSM i podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r.
8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za
2015 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 r.
10. Przedstawienie wyników z przeprowadzonej
lustracji RSM za lata 2010 – 2012 i podjęcie
uchwały w tym względzie.
11. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej RSM z zasobów Administracji Nr 5
w Wirku, BIelszowicach na okres do końca
kadencji Rady Nadzorczej 2014 – 2017
12. Przeprowadzenie wyborów delegata na
Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach na okres 4-letniej kadencji 2016-2020.
13. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał (punkt
ruchomy).
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
15. Podjęcie uchwał w sprawach terenowoprawnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie

obejmującym od 2016 r. do Walnego Zgromadzenia Członków w 2017 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy
do badania sprawozdania finansowego za
2016 r.
18. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia
Członków.
Zarząd RSM informuje, że w trakcie Walnego
Zgromadzenia Członków RSM zostaną przeprowadzone dwa rodzaje wyborów:
• jednego Członka Rady Nadzorczej z zasobów ADM-5 – uzupełniające do końca kadencji,
• jednego delegata na Zjazd Regionalnego
Związku Rewizyjnego Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Katowicach na okres
4- letniej kadencji.
I. Wybór Członka Rady Nadzorczej – dokonywany jest na podstawie zapisów § 35 ust. 2 i §
36 ust. 2, 3, 4 i 5 i 38 ust.4 Statutu RSM tj. przy
zachowaniu zasady, że na wszystkich częściach
Walnego Zgromadzenia wszyscy wybierają jednego kandydata spośród zgłoszonych kandydatów
z zasobów Administracji nr 5, co wymaga zgłoszenia kandydatów przed odbyciem pierwszej części
Walnego Zgromadzenia, by lista kandydatów poddana pod głosowanie na każdej części była taka
sama. W związku z tym Zarząd RSM prosi o zgłaszanie kandydatów w poniższy sposób:
1. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo zgłoszenia osobiście kandydatów spośród nieograniczonej liczby członków RSM z zasobów Administracji nr 5 w Wirku, Bielszowicach.
2. Zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni (niezależnie
od miejsca zamieszkania).
3. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie zawierającym informacje zgodnie z wymogami § 36
ust. 4 statutu.
4. Zgłoszenia dokonuje się na druku dostępnym w siedzibie Spółdzielni i w Internecie
(www.rsm.com.pl).
5. Zgłoszenia kandydata należy dokonać w siedzibie Spółdzielni osobiście w terminie do
15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej
części Walnego Zgromadzenia poprzez złożenie wypełnionego druku. Zgłoszenie internetowe, jak również nie odpowiadające ww.
wymogom uważa się za nie złożone.
6. Zgłoszeni kandydaci mogą zaprezentować
się Członkom Spółdzielni na tablicy ogłoszeń w dyrekcji RSM, na tablicach ogłoszeń
w Administracjach oraz na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
7. Każdy Członek RSM ma prawo do zapoznania się z danymi odnośnie zalegania z wnoszeniem opłat za używanie lokalu przez kandydata do Rady Nadzorczej w rejestrze
członków w dyrekcji RSM.
II. Wybór delegata na Zjazd Regionalnego
Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach – dokonywany jest
w oparciu o § 38 ust. 5, na podstawie zapisów §
36 ust. 2, 3, 4 Statutu RSM tj. przy zachowaniu
zasady, że na wszystkich częściach Walnego
Zgromadzenia wszyscy wybierają jednego kandydata spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów z zasobów RSM, co wymaga
zgłoszenia kandydatów przed odbyciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, by lista kandydatów poddana pod głosowanie na każdej części była taka sama.
W związku z tym Zarząd RSM prosi o zgłaszanie kandydatów w poniższy sposób:
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Każdy Członek Spółdzielni ma prawo zgłoszenia osobiście kandydatów spośród nieograniczonej liczby Członków RSM.
2. Zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni (niezależnie
od miejsca zamieszkania).
3. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie zawierającym informacje zgodnie z wymogami § 36
ust. 4 statutu.
4. Zgłoszenia dokonuje się na druku dostępnym w siedzibie Spółdzielni i w Internecie
(www.rsm.com.pl).
5. Zgłoszenia kandydata należy dokonać w siedzibie Spółdzielni osobiście w terminie do
15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej
części Walnego Zgromadzenia poprzez złożenie wypełnionego druku. Zgłoszenie internetowe, jak również nie odpowiadające ww.
wymogom uważa się za nie złożone.
6. Zgłoszeni kandydaci mogą zaprezentować
się Członkom Spółdzielni na tablicy ogłoszeń w dyrekcji RSM, na tablicach ogłoszeń
w Administracjach oraz na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
7. Każdy Członek RSM ma prawo do zapoznania się z danymi odnośnie zalegania z wnoszeniem opłat za używanie lokalu przez kandydata na delegata na Zjazd Regionalnego
Związku Rewizyjnego Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Katowicach.
Jednocześnie Zarząd RSM informuje, że:
1. Wszystkie materiały na Walne Zgromadzenie Członków RSM w tym projekty uchwał
zostaną wyłożone w dyrekcji RSM w Rudzie
Śląskiej 1, ul. Magazynowa 12 w Dziale Organizacji i Samorządu – pokój 214 oraz na
każdej Administracji i w internecie w terminie 14 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Każdy
członek Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
2. Ponadto Członkowie mają prawo zgłaszać
projekty uchwał i żądania zamieszczenia
oznaczonych spraw w porządku obrad
wszystkich części Walnego Zgromadzenia
w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia
pierwszej części Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Zarządu RSM. Projekt uchwały
musi być poparty przez co najmniej 10
Członków.
3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do
projektów uchwał nie później niż na 3 dni
przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
4. Porządek obrad może zostać poszerzony
o wnioski, o których mowa w punkcie 2.
Podkreślamy, że w obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć tylko Członkowie
RSM osobiście, za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości. Zaliczenie Członków RSM
do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wynika z uchwały Nr 06/2014 Rady Nadzorczej z dnia 24.06.2014 r.
1. Uchwała ta ustala poniższe zasady zaliczania członków RSM do poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia Członków:
1) jedna część Walnego Zgromadzenia Członków obejmuje zasoby jednej Administracji,
2) jedna część Walnego Zgromadzenia Członków RSM obejmuje:
A) Członków Spółdzielni zamieszkałych
w lokalu, do którego przysługuje im spółdzielcze
prawo do lokalu mieszkalnego położonego na terenie objętym działaniem części Walnego

Zgromadzenia Członków tj. w obrębie jednej
Administracji lub posiadających na tym terenie
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o innym przeznaczeniu (użytkowego, garażu) lub
prawo odrębnej własności tego lokalu.
1) Jeżeli Członkowi przysługuje równocześnie
prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego,
garażu, podstawę do zaliczenia do określonej części Walnego Zgromadzenia Członków stanowi miejsce położenia lokalu
mieszkalnego.
2) W przypadku przysługiwania równocześnie
prawa do dwóch lub więcej lokali mieszkalnych podstawę zaliczenia do określonej części Walnego Zgromadzenia Członków stanowi miejsce położenia lokalu, w którym aktualnie zamieszkuje. W przypadku gdy Członek posiada prawa tylko do lokali użytkowych, lub nie zamieszkuje w lokalu wchodzącym w skład zasobów spółdzielni podstawą zaliczenia do danej części Walnego
Zgromadzenia stanowi prawo, które zostało
nabyte wcześniej.
B) Członków oczekujących na zawarcie
umowy o ustanowienie prawa do lokalu zgodnie
z zasadami zawartymi w punkcie 2.
2. Członkowie oczekujący na zawarcie umowy o ustanowienie prawa do lokalu uczestniczą
w części Walnego Zgromadzenia Członków z zachowaniem zasad:
a) zamieszkali w dzielnicach, które obejmuje
dana Administracja w zasobach i poza zasobami
RSM w tych dzielnicach – wchodzą w skład części Walnego Zgromadzenia Członków tej Administracji,
b) zamieszkali w dzielnicach, w których RSM
nie posiada swoich zasobów tj. w:
– Chebziu – wchodzą w skład części Walnego
Zgromadzenia Członków obejmującej zasoby
Administracji nr 1.
– Czarny Las – wchodzą w skład części Walnego Zgromadzenia Członków obejmującej zasoby Administracji nr 5.

c) zamieszkali poza miastem Ruda Śląska
– wchodzą w skład części Walnego Zgromadzenia Członków o najmniejszej liczbie Członków tj.
do Administracji nr 7.
3. Części Walnego Zgromadzenia Członków
ustala się w poniższym układzie:
1) Walne Zgromadzenie Członków – część
w obrębie Administracji nr 1 – dzielnica Orzegów
– os. przy ul.Wysockiej, Bogusławskiego, Kard.
Hlonda, Huloka, Kr. Jadwigi, Joanny, Modrzejewskiej , dzielnica Godula – os. przy ul.Podlas,
Bytomskiej, Tiałowskiego, Czereśniowej, Przedszkolnej, Starej oraz Członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicach
Godula, Orzegów, Chebzie.
2) Walne Zgromadzenie Członków – część
w obrębie Administracji nr 2 – dzielnica Nowy
Bytom, – osiedle przy ul. Obr. Westerplatte w Wirku, oraz Członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicy Nowy Bytom.
3) Walne Zgromadzenie Członków – część
w obrębie Administracji nr 3 – dzielnica Ruda
Śląska 1 oraz Członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicy Ruda Śl. 1.
4) Walne Zgromadzenie Członków – część
w obrębie Administracji nr 4 – dzielnica Halemba, – dzielnica Kochłowice oraz Członkowie
oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM
w dzielnicy Halemba i Kochłowice.
5) Walne Zgromadzenie Członków – część
w obrębie Administracji nr 5 – dzielnica Wirek,
dzielnica Bielszowice oraz Członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicy
Wirek, Bielszowice i Czarny Las.
6) Walne Zgromadzenie Członków – część
w obrębie Administracji nr 6 – dzielnica Bykowina oraz Członkowie oczekujący zamieszkali w dzielnicy Bykowina.
7) Walne Zgromadzenie Członków – część
w obrębie Administracji nr 7 dzielnica Orzegów
– os. Powstańców Śl., dzielnica Godula – os. Lipa
– Lipińska oraz Członkowie oczekujący zamieszkali w dzielnicy Orzegów i Godula w zasobach
ADM-7 oraz poza miastem Ruda Śląska.

Podajemy harmonogram siódmej części Walnego
Zgromadzenia Członków RSM
Lp

Części Walnego
Zgromadzenia
Administracja

Dzielnica

1

ADM-2

Ruda Śl. 9
Nowy Bytom, Wirek
– os. Obr.Westerplatte

2

ADM -3

Ruda Śl.1

3

ADM-4

Ruda Śl.6 i 7
Halemba,
Kochłowice

9.06.2016 r.
godz. 16,30
czwartek

4.

ADM-1

5

ADM-5

Ruda Śl.3
Godula, Orzegów,
Chebzie
Ruda Śl. 10
Wirek, Bielszowice,
Czarny Las

6

ADM-6

Ruda Śl. 5
Bykowina

ADM-7

Ruda Śl. 4
Orzegów, Godula,
Członkowie oczekujący
zamieszkali poza miastem
Ruda Śląska

7

Termin i godz.
Zebrania

Miejsce Zebrania

7.06.2016 r.
godz.16,30
wtorek
8.06.2016 r.
godz.16,30
środa

10.06.2016 r.
godz. 16,30
piątek
13.06.2016 r.
godz.16,30
poniedziałek
14.06.2016 r.
godz.16,30
wtorek

Pustostan – pawilon
ul. Pokoju 14
Ruda Śl. 9 – Nowy Bytom
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Chryzantem 10
Ruda Śl. 1
Zespół Szkół Ogólnokszt.
nr 3 im.Jana Pawła II – aula
ul. Oświęcimska 90
Ruda Śl. 7 – Kochłowice
ODK RSM „Jowisz”
ul. Joanny 12
Ruda Śl. 3 – Godula
ODK RSM „Pulsar”
ul. Różyckiego 30
Ruda Śląska 10 – Wirek
Gimnazjum nr 6
ul. Gwarecka 2
Ruda Śl. 5 – Bykowina

15.06.2016 r.
godz.16,30
środa

Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Bytomska 8
Ruda Śl. 4 – Orzegów
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej
nieruchomości pod drogę dojazdową
Przedmiotem zbycia w drodze trzeciego 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 ŚląskiejBielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, użytek Bz, 
– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: Bz, R-IVb,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomości zostaną zbyte wraz ze sprzedażą
udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej
numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW
GL1S/00047771/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr
1297/1193 i 1303/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości
min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2,
KDW.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem
wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki 1297/1193 – 89.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 81.168,00 zł, droga 7.832,00 zł,
– dla działki 1303/1193 – 86.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 78.183,00 zł, droga 7.817,00 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 15.06.2016 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 8.06.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 1297/1193 – 4.500,00 zł, 
– dla działki 1303/1193 – 4.300,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, 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 8.0014.00 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. 32 248-7563.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat trzech nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Artura Grottgera z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze
sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 9, 11 i 14 grudnia 2015 r. oraz drugie przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 9, 15 i 17 marca 2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem zbycia w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego trzech niezabudowanych
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ul. Artura Grottgera, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi :
– 1293/1193 o powierzchni 952 m2, użytki: Bz, Lz-IV, R-V,
– 1294/1193 o powierzchni 942 m2, użytki: Bz, Lz-IV,
– 1295/1193 o powierzchni 736 m2, użytek Bz,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. 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 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Działy
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr
1293/1193, 1294/1193 i 1295/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2),
natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min.
6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2, KDW.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki 1293/1193 – 85.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 77.206,00 zł, droga 7.794,00 zł,
– dla działki 1294/1193 – 83.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 75.198,00 zł, droga 7.802,00 zł,
– dla działki 1295/1193 – 70.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 62.160,00 zł, droga 7.840,00 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 8.06.2016 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 1.06.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 1293/1193 – 4.300,00 zł, 		
– dla działki 1294/1193 – 4.200,00 zł,
– dla działki 1295/1193 – 3.500,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Grottgera, 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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Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.

Pani Bożenie Żymełka
wieloletniej pracownicy
Administracji Nr 2
w Nowym Bytomiu
wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Dachy solidnie. Tel. 606-433031.

MATKI
składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 18a
tel. 32 251 52 90 | www.weglosmyk.pl

składają
Koleżanki
z Wydziału Finansowego
z Urzędu Miasta
Ruda Śląska

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

Sprzedam 42 m2, Wirek – os. Elsnera. GABRIEL, tel. 607-706-692.

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w
rejonie: ul. Solidarności, która
zostanie oddana w najem na
okres 3 lat z przeznaczeniem
pod drogę, ul. Kazimierza Brodzińskiego, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z
przeznaczeniem pod istniejące
pawilony handlowe, ul. Ludwika Zamenhoﬀa, która zostanie
oddana w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy.

Tradycją stało się już, że w Domu
Muzyki i Tańca bawimy się z okazji
Dnia Matki. Tak jak w roku ubiegłym,
będzie to Dzień Matki po śląsku.
Wystąpią znani i lubiani artyści, czyli:
kabaret Rak, Masztalscy, Grzegorz
Stasiak, Karpowicz Family i Mona Lisa.
Gośćmi specjalnymi będą artyści znani
z cyklicznego programu „Spotkanie z
balladą” oraz Włoch Renato Monti z
hitem „Na dachu świata”.
Wyślij SMS-a o treści wiad.DM
+ imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT
tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y czekamy
11.05.2016 od godz. 10.00
do 13.05.2016 do godz. 12.00.

Zostań Przedstawicielem
Handlowym UPC
ds. Sprzedaży Usług
Telekomunikacyjnych
Zadzwoń pod numer 600-488-215
albo wejdź na stronę
www.upc.pl/kariera
Dołącz do nas
i rozwijaj się z nami!

Sprzedam działki gruntu w Kochłowicach - www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.
Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 531-465-977.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.

Kawalerki: Lecha 29 m2, 54 tys.
LOKATOR, tel. 793-017-323.

PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel. 505-180-050.

Dwupokojowe: Halemba 1 52
m2, Curie 49 m2, 129 tys., Tunkla 55
m2, 45 tys. LOKAT, tel. 793-017-323.

Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606274-056.
Obniżmy twoje raty kredytu. Tel.
32 243-01-77.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!

Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz gotówki. Tel.
32 243-01-77.

Rozszerzamy zasięg świadczonych
usług telekomunikacyjnych
na terenie Rudy Śląskiej.
BUDUJEMY NOWE ZESPOŁY
SPRZEDAŻY AKTYWNEJ.
Oferujemy dobrze płatną pracę!

Atrakcyjne nowe domy
szeregowe:
HALEMBA od 110 m2 od 300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2
od 330.000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt
ipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691 523 055, 607 706 692

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

Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 243-01-77.

UPC Polska – jesteśmy liderem
cyfrowych usług kablowych: telewizji,
Internetu i telefonii. Dostarczamy
najwyższą jakość usług
cyfrowych na Śląsku.

Godula, dwupokojowe, 46 m ,
78 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
2

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

Rencista, ,,złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32
307-20-99, 784-699-569.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA
ŚLĄSKA

M����������

Bykowina, trzypokojowe, 64 m2,
140 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32
243-01-77.

Wygraj zaproszenie
na Dzień Matki
po ślonsku

Ruda, dwupokojowe, 37 m2, 66
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

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

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

MĘŻA

Odstąpię zakład krawiecki
w Rudzie Śląskiej, gaz, centralne.
Tel. 504-371-089.

Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
229 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

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

Pani
Janinie Waszkiewicz
wyrazy szczerego
współczucia
z powodu śmierci

Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501239-405.

Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549097.
Szybka pożyczka dojazd 780116-672.
Kredyty hipoteczne www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523055.
Przeprowadzki. Tel. 601-462408.

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

N������������
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.

Trzypokojowe: Czarnoleśna 54
m2, 130 tys., Kopalniana, 55 m2, 1
piętro. LOKATOR, tel. 793-017-323.

Skup samochodów. Płacimy
najwięcej, dojazd do klienta. Tel.
792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania.
Tel. 507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823-457.
SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.

P����
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518488-596.
Zatrudnię agenta ubezpieczeniowego z praktyką. Tel. 601-959140.
Przyjmę do pracy przy wykańczaniu wnętrz, mieszkań i domów.
Tel. 666-606-792.
Zatrudnię panią do towarzystwa. Tel. 511-754-594.

Sprzedam kawalerkę w Goduli
bez pośredników. Tel. 509-147-563.

Restauracja i Pizzeria Kuźnia
Smaku w Rudzie Śląskiej (Kubiny
32) poszukuje osób na stanowisko: kucharz/pizzerman, kelner/
kelnerka, oraz kierowca – osoba
do dowozu pizzy. CV prosimy składać osobiście u managera lub na
adres: poczta@kuznia-smaku.pl.
Tel. kontaktowy: 32 340-02-53, 32
340-02-40.

Sprzedam – Godula, Podlas. Kawalerka przerobiona na 2 pokoje 32
2
m , parter, nowe okna, drzwi antywłamaniowe, c.o., sprzęt + meble w
cenie. Tel. 604-613-991.

Firma budowlana zatrudni
pracownika w specjalności ogólnobudowlanej. Ruda Śląska, ul.
Halembska 113, tel. 601-504-030,
32 242-24-11 w godz. 7.30-15.30.

Do wynajęcia lokal w centrum
Nowego Bytomia. Tel. 603-372-240.

Przyjmę fryzjerkę od zaraz, Halemba. Tel. 513-548-106.

KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIERUCHOMOŚCI. Tel. 887-877-189.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812504.

Do wynajęcia mieszkanie Wirek
stare budownictwo. Tel. 692-765153.
Zamienię na mniejsze wyposażone M-4, 80 m2 na 1 piętrze w kamienicy z własnym c.o. Duża kuchnia z
jadalnią, duża łazienka z wc i dodatkowe wc. Wirek, ul. Teatralna. Tel.
663-774-725, 609-577-993.
Sprzedam mieszkanie, 56 m , kamienica, Orzegów. Tel. 722-167816.
2

Ruda 1, M-2 wyremontowane
– sprzedam, telefon 607-261-411.
Do wynajęcia mieszkanie Niedurnego 45. Tel. 601-959-140.
Kupię działkę budowlaną w Rudzie Śląskiej – Kłodnica. Bez pośredników. Tel. 664-974-572.
Do wynajęcia pokój. tel. 32 24206-28
Kawalerkę w Rudzie Śląskiej
sprzedam. Tel. 798-528-459.

Elektryka z uprawnieniami SEP
przyjmę. Tel. 668-189-468.
Zatrudnię emerytkę lub rencistkę w charakterze prasowaczki w pralni w Rudzie Śląskiej-Goduli tel. 32 608-85-33.
Firma Aspen zatrudni osoby
do sprzątania w obiekcie przy ul.
Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej.
Tel. 661-991-554.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Tel. 607-912-559.
Sprzedaż kurek kolorowych
– Halemba. Tel. 601-081-517.
Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36.
Tel. 607-468-787.
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BiegI

w SKRÓcie

Runtastyczny Orzegów
Już po raz trzeci biegacze z Rudy Śląskiej i okolicznych miast
wzięli udział w biegu Ruda Run.
Inicjatywa zrodziła się rok temu,
a już bije rekordy popularności.
– Do zorganizowania biegu
w Orzegowie zainspirowało nas
m.in. zdjęcie z 1934 roku, które
przedstawia orzegowskich biegaczy. Okazuje się, że już w latach

30. w Orzegowie organizowano
biegi, w których udział brało nawet kilkuset biegaczy – wyjaśnia
Grzegorz Rydzewski, współorganizator Ruda Run.
Podobnie było i w sobotnie
(7.05.) słoneczne przedpołudnie
na orzegowskim Burlochu, gdzie
zawodnicy sprawdzili swoją formę. Trasa biegu wynosiła 5 kilo-

metrów, a maksymalny czas na
pokonanie dystansu nie mógł przekroczyć 50 minut. Po upływie tego limitu czasu zawodnik musiał
zejść z trasy. Głównym punktem
tegorocznej edycji, podobnie jak
to miało miejsce w poprzednich
latach, było Centrum Inicjatyw
Społecznych, przy którym znajdował się start biegu.

Kolarstwo

Podczas biegania każdy świetnie się bawił.

Kilometry kręcą się w Rudzie Śląskiej
W sobotę (7.05.) tuż po godzinie
22.00 wieczorem przy ul. Chorzowskiej w Nowym Bytomiu rozpoczął się
nocny rajd rowerowy. Wielu rowerzystów ustawiło się na starcie, by poszaleć na dwóch kółkach, a przy okazji
powalczyć o stojaki rowerowe.
Niesamowite, rowerowe towarzystwo dojechało wytyczoną trasą do celu, jakim była Rybaczówka w lasach
panewnickich. Rudzcy rowerzyści powalczyli również razem o stojaki dla
rowerów w naszym mieście. Wszystko
za sprawą akcji „Kręć kilometry”,
w ramach której mieszkańcy, jeżdżąc
na rowerach, zdobywają punkty dla
swoich miast. – Rywalizacja ma na ce-

lu uzyskanie, jak największej liczby
punktów, wynikających z przejechanych kilometrów, by dostać się do
pierwszej dwudziestki zgłoszonych do
konkursu miast, które zostaną wyposażone w stojaki rowerowe – wyjaśnia
Aleksandra Poloczek, zastępca dyrektora MOSiR-u. – To dobra zabawa,
propagowanie zdrowego stylu życia
i aktywności ruchowej, a przy okazji
możliwość wygranej. Akcja trwa do 30
września – dodaje.
Aby nakręcić kilometry dla Rudy
Śląskiej, trzeba wejść na stronę www.
kreckilomerty.pl i pobrać aplikację na
telefon, stosując się krok po kroku do
instrukcji.

Zapasy

bezpośrednio przed zawodami bolesnej kontuzji łokcia, co nie pozwoliło mu w pełni zaprezentować swoich możliwości i zająć miejsca na
podium.
Wcześniej także zawodniczki
ZKS Slavia Ruda Śląska wywalczyły trzy medale podczas finałów
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży „Warmia i Mazury 2016”. Finało-

Zieloni górą
UKS Imperium Katowice 25:30
(14:11) SPR Grunwald II Ruda Śl.

Ósmy mecz z rzędu w III lidze
mężczyzn wygrały rezerwy Grunwaldu. Zwycięstwo nie przyszło łatwo,
gdyż gospodarze tej potyczki, czyli
drużyna Imperium Katowice, postawili się liderowi. Do końca rozgrywek
pozostały jeszcze dwa mecze i tylko
kataklizm może odebrać halembianom
triumf. Mecz w Katowicach nie należał jednak do łatwych. Przeciwnik to
młody zespół, który w swoich szeregach ma kilku dobrze zapowiadających się zawodników. Już początek
spotkania pokazał, że miejscowi chcieRudzianie chętnie przyłączyli się do nocnego rajdu. li wziąć rewanż za spotkanie w pierwszej rundzie. Pierwsza połowa meczu
była popisowa w wykonaniu zawodników Imperium, którzy wygrali ją
14:11. Po zmianie stron sytuacja diametralnie się zmieniła i to goście rozpoczęli swój koncert.
Po ośmiu minutach drugiej połowy
rudzianie
doprowadzili do wyrównawe zawody w zapasach kobiet rozenia 16:16, a potem błyskawicznie odgrane zostały w dniach 1-3.05.
skoczyli na bezpieczną przewagę, któw Olsztynie. Najlepiej z rudzianek
rej już nie oddali aż do końca meczu.
zaprezentowała się Kamila KulwicŚwietne zawody rozegrał w bramce
ka, która zajęła drugie miejsce w kaPaweł Kazimier, a w obronie brylował
tegorii do 65 kg. Z kolei brązowe
Radosław Kosiński. Przy ich dobrej
medale wywalczyły: Nicol Wiezner
dyspozycji, poprawa skuteczności po
(kat. 43 kg) oraz Karolina Stróżyk
zmianie stron była kluczem do końco(kat. 52 kg). Paulina Danisz i Patrycja Kuc zajęły piąte miejsca.
Nasi zawodnicy znów na podium. wego sukcesu.

Dwa medale zawodników Slavii
podczas finałów OOM!

Zawodnicy ZKS Slavia Ruda Śląska – Klaudiusz Wiezner (kat. 46 kg)
i Bartosz Kowalczyk (kat. 69 kg)
wywalczyli brązowe medale podczas rozgrywanych w Lidzbarku
Warmińskim finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach w stylu wolnym. O pechu może
mówić trzeci z zawodników Slavii,
Maciej Wieczorek, który doznał

Piłka ręczna

Brąz w MMA
23 kwietnia zawodnik KEMPO
Bushido KTJ MMA Team Ruda
Śląska, Łukasz Stępiński wystartował na Mistrzostwach Śląska MMA
w Świętochłowicach. Po zaciętych
bojach Łukasz wywalczył brązowy
medal.
Powołania z Manty
Zawodniczka UKS Manta, Patrycja Szymczak, została powołana
do reprezentacji Polski na wielomecze pływackie juniorów z udziałem reprezentacji Czech, Słowacji,
Węgier i Polski, które odbyły się
się w Budapeszcie w dniach 7-8
maja.
Kolejna kadencja
W piątek (6.05.) odbyło się walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
podokręgu Katowice Śląskiego
Związku Piłki Nożnej. 43 przedstawicieli klubów podokręgu udzieliło
absolutorium ustępującym władzom
oraz powołało nowego prezesa i zarząd podokręgu Katowice na lata
2016 – 2020. Tym pierwszym został
Stefan Mleczko, a w składzie nowego zarządu znalazł się także Arkadiusz Grzywaczewski. Prezes
Gwiazdy po raz trzeci z rzędu został
wybrany do zarządu podokręgu Katowice.

Sportowy
Rozkład Jazdy
14 maja, godz. 17.00, Pniówek
Pawłowice Śląskie – Grunwald
Ruda Śląska
14 maja, godz. 11.00, Slavia Ruda
Śląska – Górnik Wesoła
11 maja, godz. 17.30, Wawel Wirek
– Gwarek Zabrze
14 maja, godz. 11.00, Burloch
Arena przy ul. Bytomskiej 15
– nabór dziewczyn i kobiet do
drużyny Diablic, czyli rudzkich
rugbystek
14 maja, godz. 15.00, KS Rugby
Ruda Śląska – RC Legia Warszawa
REKLAMA

www.wiadomoscirudzkie.pl

SPORT | 11.05.2016

19

P���� ����� – ���� ��������

Derby pod kontrolą
U����� R��� Ś����� 3:0 (2:0) W���� W����

Urania zasłużyła na zwycięstwo.
się do odrabiania strat.
Piękna
pogoda,
Wawel Wirek: Palka, K. Kałużny,
W 37. minucie z piłką
wspaniała frekwencja
G. Kałużny, Buchcik, Sławik (’55
pociągnął Mzyk, naoraz
emocjonujący
Mandzel), A. Wypiór, Forys, Lux,
mecz – niczego nie Deptuch (’55 Leszków), Rutkowski, stępnie na pełnym spokoju przymierzył i mocbrakowało ostatniemu,
Pyc (’77 Schmidt)
no technicznie posłał
rudzkiemu pojedynkoUrania Ruda Śląska: Koperwas,
futbolówkę w okienko
wi derbowemu pomięChmielorz (’84 Jańczak), Skudlik,
gości. Piłkarze wchodzy Uranią a WaweGabryś, Grzesik, Zalewski, Mzyk,
dzili do szatni z wynilem. Po ostatnich wyKrzywda, Kornas (’85 Kokoszka),
kiem 2:0.
sokich zwycięstwach
Miszka (’86 Miszka), Kot (’83 D.
Urania była faworyW 51. minucie na leWypiór)
tem tego spotkania.
wej stronie poszedł
W sobotę (7.05.) już od pierwszych minut Grzesik, który pięknie dośrodkował w pole
Urania pokazała, kto będzie kontrolował to karne, a tam Zalewski z woleja wbił piłkę do
spotkanie. W czwartej minucie bardzo do- siatki. Gospodarze grali już do końca z dubrze rozprowadzony został Kornas, który na żym spokojem. Swój mecz zagrał również
lewej stronie uderzył potężnie w długi róg niedawno Jastrząb Bielszowice, który przei było 1:0. Goście po utracie gola nie rzucili grał 0:1 z zespołem Naprzód Zawada.

P���� ����� – III ����

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

Tabela III ligi
Odra Opole
25
BKS Stal Bielsko-Biała
25
Rekord Bielsko-Biała
25
Górnik II Zabrze
25
Pniówek Pawłowice Śl.
25
Skra Częstochowa
25
GKS 1962 Jastrzębie
25
Szombierki Bytom
25
Ruch Zdzieszowice
25
LKS Bełk
25
Ruch II Chorzów
25
Podbeskidzie II B. Biała 25
Piast II Gliwice
25
LKS Czaniec
25
LZS Piotrówka
25
Grunwald Ruda Śląska 25
Tabela liga okręgowa
Przyszłość Rogów
23
Orzeł Mokre
23
Naprzód Czyżowice
23
Gwiazda Skrzyszów
23
Rymer Rybnik
23
Polonia Marklowice
23
Urania Ruda Śląska
23
Polonia Łaziska Rybnickie 23
KS 27 Gołkowice
23
Naprzód Syrynia
23
Tempo Paniówki
23
Naprzód Zawada
23
Wawel Wirek
23
Górnik Pszów
23
Gwarek Zabrze
23
Jastrząb Bielszowice
23

REKLAMY

60
54
47
45
42
41
36
33
33
32
31
29
24
21
13
12
48
46
42
40
39
37
35
34
32
31
31
27
25
17
14
12

P���� ����� – IV ����

Porażka
z „Cidrami”

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej
Ruda Śląska tel. 690 878 872

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jarmark Kolorowy Bazar
termin: 12-14.05.2016 r.
w CH-R Plaza Ruda Śl.!
Lista wystawców:

Sezamm – chałwa i bloki
Tradycyjne wędliny
Wszystkie przyprawy świata
Pasieka rodzinna
Gospodarstwa Rybackie Madzia
Dziczyzna
Tupperware
Cuda kwiatki w wolnej chwili
Kolorowy Bazar
i inni.

R��� R��������� 5:3
(2:2) S����� R��� Ś�����

Slavia: Kucharski, Korban,
Met, Babczyński, Wojcieszak
(70’ Szablicki),
T. Rejmanowski (46’ Filipiak),
Maciejewski, Wujec,
Maciaszczyk, Zalewski, Moritz

Znów na łopatkach

W sobotę (7.05.) bramek nie brakowało. Mecz Slavii z Ruchem Radzionków był ciekawym widowiskiem. LeG������� R��� Ś����� 0:2 (0:1) BKS S��� B������-B����
piej jednak w tym starciu wypadli goGrunwald: Sitko – Wolek,
ście.
Szczypior, Kiepura – Sikora
Już do przerwy zawodnicy schodzi– Cichecki, Maciongowski
li do szatni z wynikiem 2:2. Najpierw
(kpt), Stanisławski,
po traﬁeniu Cepka do siatki celowali
Kowalski – Chwastek,
goście. W odpowiedzi dwa traﬁenia
Dreszer. Rezerwa:
zanotował Zalewski. Do remisu poPoloczek – Fredyk, Talaga,
nownie doprowadził Cepek. Po zmiaSzczygieł, Nowicki,
nie stron na dwubramkowe prowadzeJagodziński, Cymański.
nie Ruch wyszedł za sprawą traﬁeń
Trenerzy: Gawenda
rezerwowych w wykonaniu SadowPiłkarze Grunwaldu znów odnotowali porażkę.
i Wawoczny
skiego i Rockiego. W końcówce meczu wynik zmniejszył ponownie ZaGrunwald w sobotę (7.05.) podejmował upadł, a z sytuacji skorzystał Brychlik, który lewski, któremu udało się skompletować hattricka. Ostatecznie to „Cidry”
drużynę BKS-u Bielsko-Biała. W pierwszej zdobył gola.
połowie meczu bielszczanie stworzyli sobie
Kolejny cios na rudzian padł w drugiej po- wygrały dwoma golami – wynik na
kilka dobrych okazji do strzelenia gola, ale łowie meczu. W 58. minucie kibice zobaczy- 5:3 ustalił Wojsyk.
wykorzystali tylko jedną z nich – pod koniec li fantastyczny strzał Chrapka w okienko z potej części meczu. W 36. minucie Zdolski za- nad 20 metrów – Sitko niestety był bez szans.
K������ ��������
grał na krótki słupek do Brychlika, piłkę za- Mimo swoich okazji rudzianie po raz kolejny
���������� R����� P�����
trzymał obrońca Grunwaldu, który jednak nie potraﬁli odwrócić losów spotkania.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Ja, Elżbieta Żurek, przepraszam Jerzego Sladka za użyte w tekście publikacji mojego autorstwa, zatytułowanej „Rezygnacja”, dotyczącej mojej rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Ruda Śląska opublikowanej w czasopiśmie ,,Prawda o
Rudzie Śląskiej” oraz na stronie internetowej www.stowarzyszeniepru.org w lutym 2013
roku, nieprawdziwe stwierdzenia, iż jako Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna
Ruda Śląska próbuje niezgodnie z przepisami dotyczącymi projektów Unii Europejskiej
wywierać naciski na grupę inicjatywną powołaną w ramach Programu ,,Młodzież w działaniu” tak aby realizowała nie cele młodzieży lecz jego własne oraz, iż przypuszczam, że
doprowadzi do odwołania tej grupy inicjatywnej, która cały projekt wymyśliła i pozyskała na niego środki, przejmując go i zastępując osobami będącymi pod jego wpływem oraz
realizującymi jego osobiste cele, co mogło poniżyć Jerzego Sladka w opinii publicznej.
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