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Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy
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magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

Dojeżdżamy
do Klienta

* KREDYTY *

GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
• 15 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy

tel.
731-35-35-35

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

Foto: MS
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OFERTA WAŻNA OD CZWARTKU 19 MAJA DO PONIEDZIAŁKU
23 MAJA 2016 r. LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WYDAWCA

Zadzwoń albo
napisz SMS-a
o treści TAK
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BIELSZOWICE

Strzelał do pracowników remontujących drogę
W czwartek (12.05.) mieszkaniec Bielszowic z okna swojego mieszkania strzelał do pracowników ﬁrmy remontującej drogę. Policjanci przybyli na miejsce zdarzenia ustalili, że sprawca będący pod wpływem alkoholu strzelał z wiatrówki. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.
O strzelającym z okna budynku
przy ulicy Sportowców w Bielszowicach mężczyźnie policjantów poinformował postrzelony w brzuch pracownik ﬁrmy remontowej. Policjanci
przybyli na miejsce zdarzenia wytypowali miejsce, skąd mogły paść
strzały. W mieszkaniu zastali pijanego 39-latka, przy którym zabezpieczono wiatrówkę i pudełko śrutu.
Sprawca zdarzenia był kompletnie
zaskoczony wizytą policjantów. Rudzianin od dwóch dni był pracowniZ takiej wiatrówki oddano strzały.
kiem ﬁrmy remontującej drogę, jednak rano przyszedł do pracy pijany
i został zwolniony przez szefa. Poli- forma zemsty za wyrzucenie z pra- cyjnego aresztu. Grozi mu kara do
cjanci przypuszczają, że miała być to cy. Sprawca zdarzenia traﬁł do poli- trzech lat pozbawienia wolności. AW

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek

REKLAMA

Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29
tel. 605-237-275, 507-827-794

ZAPRASZA DOROSŁYCH I DZIECI na leczenie zachowawcze,
endodontyczne, protetyczne, proﬁlaktykę
(m.in. ﬂuoryzacja, piaskowanie).

Możliwość wykonania zdjęcia RTG. A ponadto:

LECZENIE LASEREM:

Bezkrwawe i bezbolesne zabiegi wycinania wędzidełek, nadziąślaków
Nadwrażliwości zębów | Opryszczek, aft i blizn | Szczękościsków
Utrudnionego wyrzynania zębów m.in. ósemek | Zapaleń dziąseł i przyzębia | itp.

LECZENIE POD WPŁYWEM GAZU ROZWESELAJĄCEGO
– SEDACJA WZIEWNA, KTÓRA ELIMINUJE UCZUCIE BÓLU I STRESU!

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ulic:
– Rycerskiej, Wyzwolenia, Poligonowej, Na Piaski – Ks. Niedzieli, Kingi, Glinianej
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i przydomowe.

RUDA ŚLĄSKA

Cyrk tak, ale bez zwierząt
W Rudzie Śląskiej nie można już organizować przedstawień cyrkowych
z udziałem zwierząt na terenach miejskich. Zarządzenie w tej sprawie
wydała prezydent Grażyna Dziedzic. Takich wydarzeń nie będą też
promować miejskie instytucje i jednostki.
– Nie można godzić się na to, żeby zwierzęta cierpiały dla ludzkiej rozrywki – podkreśla Grażyna Dziedzic. – Wiadomo przecież, że często są one okrutnie traktowane,
aby podczas przedstawienia wykonywały
nie leżące w ich naturze popisy – dodaje.
Wprowadzony zakaz dotyczy terenów należących do gminnego zasobu oraz nieruchomości Skarbu Państwa, którymi zarządza
prezydent Rudy Śląskiej.
Zakaz obejmuje też promowanie takich
wydarzeń przez Urząd Miasta i miejskie
jednostki. – Dotyczy to również rozprowadzania biletów na przedstawienia. Szczególnie istotne jest to w przypadku placówek
oświatowych, ponieważ zakazom musi towarzyszyć edukacja i przekazywanie najmłodszym odpowiednich wzorców – zaznacza Ewa Wyciślik, naczelniczka Wydziału
Ochrony Środowiska i Górnictwa UM.
O słuszności takiego posunięcia przekonani są członkowie Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami „Fauna” w Rudzie Śląskiej. – Niejednokrotnie podczas pobytu

cyrków w naszym mieście byliśmy wzywani
przez zaniepokojonych mieszkańców w celu
sprawdzenia warunków bytowych oraz kondycji zwierząt – mówi Beata Drzymała-Kubiniok, prezes „Fauny”. – Standardową techniką szkolenia zwierząt jest stosowanie kar
cielesnych. Cyrk z ich udziałem pozbawiony
jest walorów edukacyjnych, wręcz przeciwnie – uczy on dzieci przedmiotowego stosunku do zwierząt – podkreśla.
Zakaz organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt dotyczy nieruchomości miejskich, jednak władze Rudy Śląskiej mają nadzieję, że nie będzie ich również na terenach nie należących do miasta.
– Proszę wszystkich o przyłączenie się do tej
inicjatywy. Jesteśmy to winni zwierzętom
– apeluje prezydent Dziedzic.
Na podobny zakaz decyduje się coraz
więcej polskich miast. Do tej pory zrobiły to
m.in. Słupsk, Katowice, Bielsko-Biała, Łódź,
Poznań, Warszawa czy Wrocław. Taki zakaz
obowiązuje też w kilkunastu krajach świata.
WG
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 18.05.2016 r. do dnia 8.06.2016 r.
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro obok
pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy zbiegu ulic Wrzosowej i Polnej, obręb
nowa Wieś, km. 2, obejmującej działkę nr 1845/27 o powierzchni 1422 m2 KW
GL1S/00007904/4, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 177.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie Śląskiej,
które zostaną oddane w dzierżawę
na okres 9 lat z przeznaczeniem pod stawy położone na terenie miasta Ruda Śląska.
REKLAMA

ŚLĄSK CZYSTEJ
ENERGII

BUTLE PROPAN-BUTAN
11 KG
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PROTEST W PW�K

BEZPIECZEŃSTWO

Ostrzegawczo przerwali pracę

Coraz bezpieczniej

Foto: AW

Na dwie godziny pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej przerwali wykonywanie swoich Rudzianie mogą czuć się bezpiecznie w swoim mieście – tak wynika z raportów przedstaobowiązków w ramach strajku ostrzegawczego. Pracownicy domagają się wypłat pieniędzy z zysków, jakie wypracowało wionych przez policję, straż pożarną, prokuraturę i sanepid. Ze statystyk mundurowych
przedsiębiorstwo.
wynika, że w Rudzie Śląskiej spada liczba przestępstw a równocześnie rośnie ich wykrywalność. Jest też bezpieczniej na drogach. Więcej pracy mieli natomiast w ubiegłym roku
W poniedziałek (16.05.) od godziny 7.00 polegał na wstrzyrudzcy strażacy, którym z roku na rok przybywa interwencji. Bezpieczeństwo w Rudzie
do godziny 9.00 pracownicy PWiK zawie- maniu się od praŚląskiej stale poprawia się m.in. dzięki funduszom, które służby otrzymują z budżetu miasili pracę. Strajk ostrzegawczy został po- cy. – Są także grusta. Na ten cel w zeszłym roku z gminnej kasy przekazano prawie 340 tys. zł.
przedzony referendum przeprowadzonym py wyłączone ze
wśród załogi. – Zrobiliśmy referendum strajku, czyli praW ubiegłym roku rudzka policja wszczęła cej pracy mieli w ubiegłym roku rudzcy strastrajkowe, w którym udział wzięło 210 cownicy oczyszponad 3,5 tys. postępowań przygotowaw- żacy, którzy interweniowali ponad 1,4 tys.
osób, czyli 57 proc. załogi. Próbowaliśmy czalni, pogotowia
czych, o 363 mniej niż w 2014 r. Tendencja razy – o ponad 200 więcej niż w 2014 roku.
podjąć negocjacje z zarządem w sprawie interwencyjnego
spadkowa utrzymuje się od kilku lat. Jedno- – Na sto etatów w naszej komendzie 97 to
wypłaty zaległych pieniędzy dla pracowni- oraz dyspozytorcześnie wzrósł wskaźnik wykrywalności strażacy – podkreślił mł. bryg. Andrzej Maków w kwocie ok. 900 tys. złotych – mówił nia. To grupy, któprzestępstw – z 61,7% w 2014 roku do łysiak, komendant miejski PSP. Najczęstszą
Dariusz Tkoc, przewodniczący komisji za- re
nie
mogą
64,1% w roku 2015. Wśród przestępstw naj- przyczyną wyjazdów były pożary, jednak aż
kładowej WZZ „Sierpień 80” w PWiK wstrzymać się od
więcej było kradzieży – 761 oraz kradzieży 67 razy angażowały ich fałszywe zgłoszenia.
Ruda Śląska. – Uważamy, że pracownicy te pracy, aby zapewz włamaniem – 413. Przestępczości gospo- Stabilna jest sytuacja sanitarna w Rudzie
pieniądze wypracowali i one się nam nale- nić funkcjonowa- Pracownicy PWiK na dwie godziny przerwali pracę.
darczej dotyczyło 327 wszczętych postępo- Śląskiej. – Nadzór prowadzony przez Powiażą – dodał.
nie przedsiębiorwań. – Cieszy nas pozytywny trend w wyni- tową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
W związku z akcją protestacyjną popro- stwa, ale strajk
kach, ale mamy też świadomość, że są obsza- zapewnia zachowanie właściwego poziomu
siliśmy zarząd spółki o wyrażenie stanowi- mogą popierać – wyjaśniał Dariusz Tkoc. myśleć o przyszłości i o tym, że musimy ry, w których czeka nas ciężka praca – po- bezpieczeństwa – zaznaczyła Teresa Golda,
ska w tej sprawie. W przesłanym do naszej Przedsiębiorstwo już mówi o skutkach zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom wiedział mł. insp. Grzegorz Strzęciwilk, ko- państwowy powiatowy inspektor sanitarny
redakcji oświadczeniu czytamy: „Podobnie przerwy w wykonywaniu obowiązków: – – zaznaczał Dariusz Tkoc.
mendant miejski policji w Rudzie Śląskiej. w Rudzie Śląskiej. Rudzka stacja w 2015 roZarząd PWiK odpiera ten zarzut wyja- W ubiegłym roku spadła także liczba kolizji ku nadzorowała 2116 obiektów i przeprowajak w latach poprzednich, po zatwierdzeniu Strajk spowodował dezorganizację pracy
przez organy spółki sprawozdania ﬁnanso- brygad działających na sieciach wodocią- śniając że spółka każdego roku realizuje i wypadków drogowych w stosunku do 2014 r., dziła 2750 kontroli. Jednostka prowadzi takwego za rok obrachunkowy Zgromadzenie gowych i kanalizacyjnych. Ewentualne kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych i re- w tym wypadków z udziałem pieszych. że programy edukacyjne i proﬁlaktyczne.
Wspólników podejmie decyzję o podziale straty spowodowane takim działaniem bę- montowych mających na celu rozbudowę Wzrost dotyczył także liczby funkcjonariu- – Nasze akcje obejmują całą populację, od
zysku, w tym o ewentualnej nagrodzie dla dą szczegółowo analizowane – tłumaczy i modernizację istniejącej infrastruktury, szy patrolujących miasto. W efekcie ujaw- przedszkolaków do dorosłych – podkreśliła
po to by zapewnić ciągłość dostaw wody niono ponad 8,5 tys. wykroczeń zakończo- Teresa Golda.
pracowników. Podkreślić należy, że w la- zarząd PWiK.
W 2016 roku miasto planuje wsparcie
tach 2013 do 2015 pracownicy otrzymali
Wypłaty premii to nie jedyny postulat. i odbioru ścieków. W 2015 roku, w wyniku nych postępowaniem mandatowym, co stapremię z zysku, więc w naszej ocenie nie Strajkujący pracownicy mówią także o po- prowadzonych inwestycji włączono do sie- nowi spadek o 1,6 tys. w stosunku do 2014 r. służb środkami w łącznej kwocie prawie 300
było podstaw do wszczynania jakiejkolwiek trzebie inwestycji w infrastrukturę i sprzęt. ci kanalizacyjnej 2080 mieszkańców. A na Najwięcej było wykroczeń przeciwko prze- tys. zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na
akcji protestacyjnej w tym zakresie”. Zor- – Nasze obiekty się starzeją i nie są remon- inwestycje i remonty wydano 15,7 mln zł. pisom o wychowaniu w trzeźwości, mieniu dodatkowe patrole oraz doﬁnansowanie zaWG
AW oraz porządkowi w ruchu drogowym. Wię- kupu radiowozów i sprzętu.
ganizowany przed siedzibą spółki strajk towane. Sprzęt się zużywa, a my musimy

ALKOHOLE
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Maria Czubaszek

Maria Ulatowska

Najodważniejsza z dotychczasowych książek znanej satyryczki.
Maria Czubaszek zdradza swoje sekrety i po raz pierwszy
mówi o sobie tak szczerze. I tak dużo. Opowiada o ludziach,
z którymi się przyjaźniła, pracowała, których mijała w życiu.
Komentuje sytuację w kraju (także tę po „dobrej zmianie”).
Pewne historie, które Czytelnicy już mieli okazję poznać,
wreszcie znajdują zakończenie – jak choćby ta, dlaczego nigdy nie pojechała na Galapagos i jaka jest w tym wina Marcina Wolskiego. A wszystko to, jak zwykle zresztą, jest niezwykle zabawne. Jednak tylko z pozoru jest to opowieść o niej
samej. Satyryczka trzyma w rękach lustro, w którym możemy
zobaczyć także siebie i wszystkie nasze wady. Niestety.
Maria Czubaszek mówi wprost to, o czym każdy z nas po
cichu myśli, ale boi się powiedzieć głośno.
Maria Czubaszek – pisarka i satyryczka, autorka tekstów
piosenek, scenarzystka, felietonistka i dziennikarka. Stworzyła dla radiowej Trójki kultowe słuchowiska: „Dym z papierosa”, „Małgorzaty jego życia” i „Serwus, jestem nerwus”,
w których brawurowe role stworzyli m.in. Irena Kwiatkowska, Bohdan Łazuka, Barbara Wrzesińska, Jerzy Dobrowolski
i Wojciech Pokora. Słuchowiska te po raz pierwszy emitowane były w „Ilustrowanym Tygodniku Rozrywkowym”. Pojawiała się także w programach „Ilustrowany Magazyn Autorów” oraz „Powtórka z Rozrywki”.

Czy można kochać równocześnie dwóch mężczyzn?
Można. Ale czy obu można kochać tak samo?
Majka Czerska podobno ma męski charakter. A raczej męskie podejście do życia. Brać, wycisnąć, zostawić. A co tam! Wiarołomna cyniczka, egoistka, przewrotna... A może jednak marzycielka, wrażliwa, miła,
serdeczna i ciepła? Jaka jest naprawdę? A może – jak
w życiu – trochę taka, trochę inna…
Czy zawsze życie musi być przyjemne? I czy potraﬁmy sobie je ułożyć tak, jak byśmy chcieli? Niektóre
sprawy toczą się same, bez naszego udziału. Ale – czy
możemy choć trochę wpływać na bieg rzeczy?
Bohaterce tej powieści będzie dane to sprawdzić.
Maria Ulatowska – autorka bestsellerowych powieści: „Sosnowe dziedzictwo”, „Pensjonat Sosnówka”,
„Rodzina z Sosnówki”, „Domek nad morzem”, „Przypadki pani Eustaszyny”, „Kamienica przy Kruczej”, „Całkiem nowe życie”, „Prawie siostry” – oraz „Autorka”
i „Pokój dla artysty” (dwie ostatnie z współudziałem
Jacka Skowrońskiego). Urodzona i wychowana w Warszawie, twierdzi, że woli życie na łonie przyrody. Ale
gdyby miała tę Warszawę opuścić na zawsze, nigdy by
się na to nie zgodziła. Chyba że dla wielkiej miłości. Takiej, o której pisze w swojej najnowszej książce.

Nienachalna z urody

Ostatni list

***O**Ś**Ć**
BYKOWINA **N**O**W
ul. Szpaków 21
******
naprzeciwko
Galerii
Ruda Śląska

***O**C**J*A*
**M
**O
*P*R
******
*********

189

1

Brackie Pils

Kasztelan

0,5 l

99

0,5 l

*********

199

0,5 l, Prażubr
Niepasteryzowany

199

0,5 l
Perła Chmielowa
Perła Export

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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Woda wlewa się do piwnic

INTERWENCJE |18.05.2016

| NOWY BYTOM
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Mieszkaniec budynku przy ulicy Niedurnego 53 w Nowym Bytomiu interweniował w naszej redakcji w sprawie zalanego podwórka. – Podczas nawet niewielkich opadów deszczu przejście z ulicy
do budynku graniczy z cudem – tłumaczy rudzianin. – Do domu
dostajemy się po ustawianych cegłach, bo woda zalewa całe podwórko, a przy nieco dłuższych opadach wlewa się prosto do piwnicy – dodaje.
Kamienica przy ulicy Niedurnego
53 wymaga gruntownego remontu.
Konieczne prace to naprawa stropów
piwnic, utwardzenie podwórza
oraz wykonanie hydroizolacji
przeciwwilgociowej. Wykonanie prac
uzależnione jest od uzyskania kredytu
inwestycyjnego na ten cel, a potrzeba aż
600 tys. złotych.
informacja dla zainteresowanych
mieszkańców z Nowego Bytomia jest
taka, że remont jest już zaplanowany.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, w której zostanie określony
zakres i sposób naprawy. – Planujemy
w bieżącym roku wykonać remont izolacji przeciwwilgociowej budynku,

Foto: AW

Mieszkańcy we własnym zakresie
ułożyli prowizoryczny chodnik, ale to
rozwiązanie tymczasowe. Na miejscu
pojawiliśmy się podczas opadów
deszczu i rzeczywiście wejście do budynku jest utrudnione. Właściciel budynku, czyli Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niedurnego 51, 53, 53 a, Kościuszki 2, 2 a tłumaczy, że obecnie nie ma pieniędzy,
by kompleksowo rozwiązać problem,
ale wkrótce ma to się zmienić. – Na
kolejnym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej podjęta zostanie uchwała
w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na powyższy cel oraz na
realizację zadania – tłumaczą przedstawiciele zarządcy. Kolejna dobra

Po deszczu mieszkańcy nie mogą dostać się do klatki schodowej.
remont stropów piwnic oraz utwardzenie podwórza. Koszt przedmiotowych robót szacuje się na poziomie

Lekarstwo na prędkość

600 tys. złotych – zapowiadają przedstawiciele wspólnoty.
Arkadiusz Wieczorek

| RUDA

Ulica Narcyzów, choć to droga osiedlowa, jest bardzo ruchliwa. Długi,
prosty odcinek zachęca niektórych kierowców do rozwijania większych
prędkości niż to dozwolone. Pomimo tego, że znajdują się tam progi
zwalniające, mieszkańcy, którzy interweniowali w naszej redakcji oraz
w Urzędzie Miasta w sprawie zamontowania kolejnego, mogą być spokojni – dodatkowy próg już się pojawił.
zów 8, w pobliżu tamtejszej kwiaciarni
– dodaje rudzianin.
Rudzcy urzędnicy zapewnili, że
sprawa zostanie przekazana pod obrady Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ruchu
Drogowego, ale równocześnie otrzymaliśmy informację, że po interwencji
mieszkańców z osiedla w Rudzie dodatkowy próg już się pojawił. – Próg
zwalniający w rejonie posesji Narcyzów 8 został zamontowany zgodnie
z prowadzoną wcześniej korespondencją z mieszkańcami tej ulicy – mówi
Barbara Mikołajek-Wałach, naczelniczka Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta.
Magdalena Szewczyk
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O tym, że na ul. Narcyzów często
dochodzi do niebezpiecznych sytuacji,
powiedział nam w rozmowie telefonicznej rudzianin, który mieszka na
„kwiatowym” osiedlu. – Pomimo tego, że na tej ulicy zamontowano progi,
kierowcy nadal szaleją. Najgorsze jest
to, że tą drogą często chodzą dzieci, bo
prowadzi ona z osiedla do szkoły. Kiedyś może się tu zdarzyć tragedia – tłumaczy mieszkaniec Rudy Południowej, który widzi pewne rozwiązanie.
– Wydaje mi się, że rozwiązaniem tego
problemu byłoby umieszczenie jeszcze
jednego progu zwalniającego na tej
drodze, najlepiej na wysokości Narcy-

Przy ul. Narcyzów już pojawił się dodatkowy próg.

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
i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

www.wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIA | 18.05.2016

5

Idealne miejsce na siedzibę
Twojej ﬁrmy w Rudzie Śląskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej zaprasza

PRZEDSIĘBIORSTWA | SIECI HANDLOWE | BANKI
KANCELARIE | INSTYTUCJE PUBLICZNE
poszukujące lokalu użytkowego do wynajęcia pomieszczeń w samym
centrum miasta Ruda Śląska. Pomieszczenia do wynajęcia znajdują się
w zabytkowym budynku przy ul. Piotra Niedurnego 75/gen. Hallera 1,
w dobrze skomunikowanej lokalizacji i w bezpośrednim sąsiedztwie
wielu instytucji publicznych, w tym Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Oferowane lokale użytkowe zlokalizowane są
w zabytkowej kamienicy:
•
na parterze o powierzchni użytkowej
do 257 m2
•
w piwnicach o powierzchni użytkowej
do 90 m2
Istnieje również możliwość wynajęcia pomieszczeń na piętrze.
Aktualnie trwa opracowanie projektu i dokumentacji technicznej, a w drugiej połowie roku
2016 zaplanowano rozpoczęcie remont kapitalnego. Uwzględnione zostaną wymogi wynikające

z ochrony konserwatorskiej obiektu, zostanie dokonana kompleksowa renowacja elewacji budynku, wraz z poszerzeniem i przebudową strefy wejścia z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – otwarciem od strony głównej ulicy.
Obiekt będzie posiadał charakter reprezentacyjny.
Na etapie projektowania i prac remontowych
istnieje możliwość uzgodnienia adaptacji i aranżacji wnętrz pod wymagania przyszłego najemcy. Na terenie nieruchomości znajdować się będą
miejsca parkingowe. Planowane oddanie do użytkowania pomieszczeń to trzeci kwartał 2017 roku

Na terenie nieruchomości może być prowadzona działalność zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: UK1 – tereny
zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne. W pomieszczeniach może być prowadzona działalność
zawierająca się w streﬁe pożarowej kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Koszt wynajęcia pomieszczeń podlegać będzie
negocjacjom dwustronnym, a w przypadku większej ilość zainteresowanych przeprowadzony zostanie przetarg na wysokość stawki czynszu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
kontaktu osobistego w siedzibie MPGM TBS Sp.
z o.o. przy ul. 1 Maja 218, telefonicznego na nr 32
242-07-81 lub na e-mail: mpgm@mpgm.com.pl.

www. wiadomoscirudzkie. pl
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Tel. 607-468-787
Baran – W tym tygodniu będzie okazja, by cieszyć się z tego, co zrobiłeś. Nadeszła
chwila na odpoczynek lub krótki urlop.
W miłości karta zapowiada, że ktoś będzie
chciał zdobyć Twoje serce.
Byk – Ktoś podda ocenie wynik Twojej pracy. Nadrób
więc wszystkie zaległości
i bądź gotowy do rozmowy. W sprawach,
które wymagają współpracy z innymi ludźmi jasno określ, co do kogo należy. Inaczej
napracujesz się za dwoje.
Bliźnięta – Przed Tobą tydzień nowych pomysłów
i ciekawych możliwości. Poczujesz, że świat stoi przed Tobą otworem.
Będziesz energiczny i pełen optymizmu,
dzięki czemu spotkasz się z życzliwością
innych ludzi. Nie bądź jednak zdziwiony
jeśli ktoś poprosi Cię o pomoc lub wsparcie
w trudnej dla niego sprawie.
Rak – W tym tygodniu będziesz się cieszyć tym co zdobyłeś. Nadeszła chwila triumfu. Teraz możesz odpocząć. W pracy czeka
Cię wiele ciekawych propozycji towarzyskich. Powodzenia.
Lew – Czeka Cię więcej ważnych wydarzeń, które związane będą z pracą i obowiązkami domowymi. Otrzymasz ciekawą propozycję pracy. Przemyśl ją jednak bardzo dokładnie.
Panna – W tym tygodniu
czekają Cię szczęśliwe wydarzenia. Poczujesz się doceniona i ważna, a ludzie będą Ci sprzyjać.
Ktoś może ułatwić Ci załatwienie trudnej
sprawy, dlatego, że Cię lubi lub mu się podobasz.
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Waga – Będziesz się cieszyć
z ukończenia ważnych dla Ciebie
projektów. Teraz jest czas na zbieranie owoców i zasłużony odpoczynek. W miłości
zapowiada się dobry okres.
Skorpion – Na wszystkie swoje
sprawy popatrzysz optymistycznie. Będziesz w dobrym nastroju, odkryjesz także ilu szans i swoich talentów
po prostu nie wykorzystałeś. Czas to zmienić.
Strzelec – W tym tygodniu
ważne dla Ciebie sprawy mogą się dobrze ułożyć. Ktoś
zachowa się zupełnie inaczej niż przypuszczasz. Nie denerwuj się, bo cokolwiek by
się nie stało, po pewnym czasie uznasz, że
wyszło Ci to na dobre.
Koziorożec – Pokażesz innym dobre cechy swojego
charakteru. Staniesz się wyrozumiały, cierpliwy i uprzejmy. Osoby,
które potrzebują pomocy, znajdą w Tobie
dobrego sojusznika. Inspirację znajdziesz
w muzyce.
Wodnik – W tym tygodniu
postanowisz rozprawić się
z przeciwnościami losu oraz
wrogami, którzy przeszkadzają Ci w osiągnięciu sukcesu. Dojdziesz do wniosku, że
nie możesz dłużej zwlekać i oglądać się na
decyzje innych ludzi. W pracy będziesz rywalizował i ścigał się z problemami, których rozwiązanie nie może czekać.
Ryby – Czeka Cię więcej
ważnych wydarzeń, które
związane będą z pracą. Dużo
się nauczysz, będziesz konsekwentna
i uprzejma. W razie kłopotów nie uciekaj
się do podstępów w miłości. Zapowiada się
więcej spokoju.

KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE

Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787

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.
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Poziomo: 1 – osęka, 5 – noga dzika, 8 – nieżyt nosa, 9 – rybka akwariowa, 11 – med. kateter, 12 – mit. gr. bogini sprawiedliwości, 15 – krokodyl z rzek wsch. Brazylii, 17 – nogi zająca, 20 – chwat, zuch, 21 – długa szata duchownych protestanckich, 24 – posag, 25 – rybka akwariowa, 28 – wczesna odm.
kalaﬁora, 29 – larum, hałas, 32 – miękko wyprawiona skóra,
33 – sucha trawa, 36 – herb polski, 39 – gad z rzędu krokodyli,
42 – ogólnik, komunał, 43 – rami, włókno z szczemielu białego, 45 – wychowanek szkoły wojskowej, 46 – obniżenie napięcia mięśni, 47 – „Jorge”, pisarz brazylijski.
Pionowo: 1 – pakunki podróżne, 2 – ptak padlinożerny, 3
– mały łowiecki pies rasowy, 4 – rodzaj gry w karty, 5 – rakieta świetlna, 6 – motyl dzienny, 7 – sztuczka, chwyt, 10 – ojczyzna Odyseusza, 13 – przywidzenie, urojenie, 14 – jedn. monetarna: Iugosławii, Iraku, 16 – ukryta granica ogrodu, 17 – upał,
18 – dopływ Odry, 19 – cerkiewny obraz, 21 – weranda, ganek,
22 – trąd, 23 – aparat radiowy razem z magnetofonem, 26
– dawn. odległość, odstęp, 27 – najmniejsza ilość energii, 30
– pasy na jezdni, 31 – „czarna woda”, 34 – tkanina na wsypy,
35 – rewolwer siedmiostrzałowy, 47 – tętnica główna, 38 – nazwa, 40 – kawa zbożowa, 41 – góry w Ameryce Pd., 44 – wymarły olbrzymi ptak nowozelandzki.
Hasło krzyżówki nr 17 brzmiało: „Kraina wielkich jezior”.
Nagrodę otrzymuje Urszula Losa. Po odbiór zapraszamy do
redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do
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 Śl., ul. Niedurnego
36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.
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ZAPRASZA!!!
TAROT CYGAŃSKI
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Hanna Stefańska
córka Martyny i Kamila
ur. 11.05. (2220 g i 53 cm)

Alan Adamus
syn Dżesiki i Daniela
ur. 9.05. (2660 g i 51 cm)

Dawid Kałuża
syn Weroniki i Krzysztofa
ur. 10.05. (3560 g i 56 cm)

Natan Bentkowski
syn Dżesiki i Rafała
ur. 10.05. (3750 g i 54 cm)

Jakub Łukasz Orłowski
syn Anny i Łukasza
ur. 10.05. (4240 g i 56 cm)

Pola Alicja Rygalik
córka Magdaleny i Tomasza
ur. 11.05. (2950 g i 55 cm)

Alicja Neudek
córka Moniki i Michała
ur. 12.05. (3980 g i 59 cm)

Hanna Pogoda
córka Kornelii i Krzysztofa
ur. 11.05. (3420 g i 57 cm)

Natalia Skrzyczek
córka Magdaleny i Łukasza
ur. 11.05. (2890 g i 50 cm)

Oliwia Rutkowska
córka Izabeli i Rafała
ur. 11.05. (2900 g i 51 cm)

Emilia
córka Katarzyny i Piotra
ur. 13.05. (3160 g i 52 cm)

Zdjęcie wybrane przez Czytelników
– Magdalena Brol-Zober z córką Zosią.
Nasza zabawa fotograﬁczna z okazji Dnia Matki
zakończona! Otrzymaliśmy od Was aż 14 cudownych
zdjęć przedstawiających mamy ze swoimi pociechami, na które można było głosować za pomocą
SMS-ów. Najwięcej z nich zdobyło zdjęcie nadesłane przez Marka Zobera, przedstawiające Magdalenę
Brol-Zober wraz z córką Zosią.
Po odbiór upominku w formie vouchera na pobyt
w Hotelu Alpin w Szczyrku, który obejmuje kolację
szefa kuchni, nocleg oraz relaksujące chwile w SPA,
zapraszamy do siedziby naszej redakcji, mieszczącej
się przy ul. Niedurnego 36.

Aproduction

REKLAMA

Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Dzień Bibliotekarza

DZIEŃ STRAŻAKA

Tyle samo przyjazdów, co wyjazdów

Święto bibliotekarza to okazja do docenienia pracowników wszystkich filii Miejskiej Biblioteki Publicznej za ich całoroczną pracę i dobrą radę podczas wizyty w krainie książek. Po raz
kolejny w Rudzie Śląskiej wręczono „Bibliosy”. Tym razem uroczystość odbyła się w siedzibie
Miejskiej Biblioteki nr 21 w Bykowinie.

To było wyjątkowe święto nie tylko ze względu na tradycyjne obchody Dnia Strażaka, ale również ze
względu na odznaczenia, jakie otrzymała część pracowników komendy miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Rudzie Śląskiej, a także osoby szczególnie zasłużone dla pożarnictwa oraz ochrony przeciwpożarowej. Podczas ich święta strażakom życzono m.in. tyle samo przyjadów z akcji, co wyjazdów.

– Z okazji Waszego święta życzę
wiele satysfakcji z wykonywanego
zawodu. Ciągle panuje opinia, że
książka nie jest w Polsce popularna, dlatego życzę także, by jak najwięcej rudzian zaglądało do Waszych filii – winszował bibliotekarzom wiceprezydent Krzysztof
Mejer. Słowa uznania do bibliotekarzy skierowała także radna Cecylia Gładysz. – Książka jest przyjacielem, w niej odnajdujemy siebie i innych, natomiast każdy bibliotekarz to spowiednik, który zawsze wysłucha i doradzi – mówiła
wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
Podczas uroczystości laureaci
otrzymali wyróżnienia w trzech
kategoriach: Bibliotekarz Roku,
Czytelnik Roku oraz Przyjaciel
Biblioteki „Pro Library”, które
odebrali kolejno: bibliotekarka Joanna Filipiak, Bronisław Wątroba
wraz z Markiem Wacławem Judyckim i Monika Czoik-Nowicka
wraz z Małgorzatą i Czesławem
Kusiami. – Książka to piękna

Tegoroczny maj jest wyjątkowy dla
rudzkich strażaków. 4 maja na Placu
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie Klaudiusz Cop otrzymał
brązowy krzyż zasługi, a 13 maja
w Gliwicach kolejnych czterech strażaków z rudzkiej komendy otrzymało
odznaki za długoletnią służbę. Z kolei
w środę (18 maja) część strażaków
otrzyma w Gliwicach służbowe awanse oficerskie. Natomiast tydzień wcześniej (11 maja) rudzcy strażacy spotkali się w Miejskim Centrum Kultury,
by tam wspólnie świętować Dzień
Strażaka podczas którego wręczono
kolejne odznaki. – Odznaczeniami
uhonorowani zostali strażacy PSP,
pracownicy cywilni oraz ludzie, którzy
pomagają w Państwowej Straży Pożarnej. Otrzymali oni medale za zasługi dla pożarnictwa, jak i za zasługi dla
ochrony przeciwpożarowej – mówił
Andrzej Małysiak, komendant Straży
Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
Honorowymi odznakami zostali
wyróżnieni m.in. prezydent miasta,
Grażyna Dziedzic (statuetka w dowód

Foto: MS

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
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Bibliotekarzem Roku została Joanna Filipiak.
rzecz, a w życiu przeczytałem tyle,
co czytelnicy co najmniej stu bibliotek. Wy, bibliotekarze, macie
ogromną misję, przez co z wielką
przyjemnością odwiedzam nasze
biblioteki, w szczególności filię
MBP nr 18 – mówił artysta Marek
Wacław Judycki. – Taka nagroda
to ogromny zaszczyt i dedykuję ją
wszystkim osobom, które odwiedzały ze mną wiele miejsc w Ru-

dzie Śląskiej i czytały najmłodszym
mieszkańcom – dziękowała poetka
Monika Czoik-Nowicka. – Czytelnictwo to dla nas ważna sfera. Pamiętam, że gdy byłam mała, chowałam się późną nocą pod kołdrą
i z latarką, po kryjomu, „pochłaniałam” książki – mówiła Małgorzata Kuś, która na co dzień wraz
z mężem wspiera działalność rudzkich bibliotek.
MS

Foto: JO

Misja: bibliotekarz

Odznaczenie otrzymał m.in. wiceprezydent Krzysztof Mejer.
wsparcia rudzkiej straży pożarnej)
oraz wiceprezydent, Krzysztof Mejer
(srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa). – Razem ze strażakami przeżyłem wiele kryzysowych sytuacji
w ramach moich wcześniejszych obowiązków zawodowych. Współpracowaliśmy m.in. przy katastrofie w hali
MTK oraz powodzi 1997 roku, czy
przy pożarach lasów pod koniec lat
90., więc miałem okazję przyglądać
się z bliska Waszej pracy, którą bardzo

szanuję i doceniam – podkreślał wiceprezydent Mejer. Liczby mówią zresztą same za siebie – ubiegły rok był rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę interwencji rudzkich strażaków – z uwagi
na liczne pożary traw było ich ponad
1500, podczas gdy z reguły było to ok.
1200-1300 wyjazdów. Nad bezpieczeństwem rudzian czuwa ogółem 100
strażaków, w tym 18 osób na dyżurze
pełnionym przez dobę i cały rok.

Joanna Oreł
REKLAMA
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Unijni specjaliści

Dzieci o swoich prawach

Uczniowie rudzkich szkół mają coraz większą
świadomość o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Dbają o to w szczególności nauczyciele, którzy
starają się przekazywać wiedzę ponadprogramowo. Jednym ze sposobów jest organizowany
w Zespole Szkół nr 5 konkurs „Na szlaku Unii
Europejskiej”, który odbył się w środę (11.05.) po
raz drugi. – Konkurs obejmuje dwa poziomy
– szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz składa się z dwóch części – testu z wiedzy teoretycznej, w tym roku dotyczącym Roberta Schumana
oraz części praktycznej, w której wykorzystane są
tablica multimedialna i zestawy edukacyjne – tłumaczyła Beata Maleska-Pająk, która wraz z Joanną Poloczek jest współorganizatorką konkursu.
– Dzieciaki były bardzo dobrze przygotowane
i pozytywnie nastawione do konkursu – mówiła.
Udział w zmaganiach wzięły drużyny z pięciu
szkół podstawowych i siedmiu gimnazjalnych.
– Przy tym przedsięwzięciu współpracujemy
z Komisją Europejską, dlatego by wziąć udział
w konkursie trzeba było posiadać naprawdę sporą wiedzę o UE. W taki sposób chcemy rozszerzać
świadomość młodych dotyczącą wspólnoty – podkreślała Beata Maleska-Pająk.
MS

HALEMBA

Z patronem
od 10 lat
Już dziesięć lat szkoła nosi imię Jana Pawła II.
Gimnazjum nr 9 w Halembie w miniony weekend
obchodziło jubileusz wyboru patrona. Z tej okazji
odbył się tam festyn szkolno-rodzinny „W Dziewiątce na urodzinach jest i zabawa, jest i gościna”, nad
którym patronat objęła prezydent Grażyna Dziedzic.
– Staramy się wrócić do tego pięknego wydarzenia
i przeżyć sprzed 10 lat. To wtedy dostąpiliśmy zaszczytu, dzięki zaakceptowaniu naszego wniosku
przez władze miasta – mówił Wojciech Kołodziej,
dyrektor gimnazjum, zaznaczając jaka była geneza
przyznania imienia patrona: – Nie ukrywamy, że
dla społeczności szkolnej sporym impulsem do tego,
by przyjąć takiego patrona, była śmierć papieża
– dodał.
Festyn organizowany jest po raz piąty, jednak
w tym roku zbiegł się z jubileuszem. Na potrzeby
imprezy organizatorzy zapewnili wiele atrakcji kulturalnych i sportowych. Z tej okazji 18 maja odbyła
się także msza św. kościele pw. Bożego Narodzenia
w dzielnicy Halemba.
MS

WIREK

Foto: MS

Walczymy
o plac zabaw

Uczniowie przygotowali specjalne transparenty.
kalne, muzyczne i aktorskie. Impreza zakończyła się
wspólnym poczęstunkiem, podczas którego rodzice
mogli wymieniać się doświadczeniami, wrażeniami po
występach swoich pociech, a także podziwiać galerię
prac uczniów.
MS

NOWY BYTOM

Ponad dwadzieścia lat tradycji

Gościem specjalnym festiwalu był Bogdan Kalus.
Już od 22 lat w Gimnazjum nr 11 w Rudzie ŚląskiejNowym Bytomiu odbywa się festiwal teatralny. W trzecim dziesięcioleciu festiwalowym mottem stały się
słowa Joanny Kulmowej „A teatr jest po to, żeby

wszystko było inne niż dotąd”. – Przez ten czas tworzyliśmy tradycję teatralną, a działaniom tym przyświecał
nasz główny cel, czyli zachęcić do rozwoju zainteresowań i talentów, pokazać magię teatru – mówi Damian
Pajonk, dyrektor Gimnazjum nr 9.
Tradycyjnie podczas finałowego spotkania do szkoły
zawitał gość specjalny. W tym roku szkołę odwiedził
aktor teatralny i filmowy Bogdan Kalus. – Cieszę się,
że mogę tu być i porozmawiać z młodymi ludźmi o teatrze, literaturze i sztuce – mówił Bogdan Kalus, gość
festiwalu. W tegorocznym konkursie wzięło udział
dziesięć zespołów teatralnych. Najwyższe wyróżnienie
to laur złotej maski w kategorii S – komisja przyznaje
go najlepszym wykonawcom. Projekty afisza i programu teatralnego również podlegają konkursowi. Jury
przyznało także sporo nagród indywidualnych. Wyniki
festiwalu znajdują się na naszym portalu internetowym
www.wiadomoscirudzkie.pl 
AW

RUDA ŚLĄSKA

Wyjątkowy tydzień
W poniedziałek (16.05.) od uroczystej mszy w intencji niepełnosprawnych mieszkańców Rudy Śląskiej,
ich rodzin i opiekunów w Sanktuarium Matki Bożej
z Lourdes w Kochłowicach rozpoczął się Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Niepełnosprawni
z rąk władz miasta odebrali klucze do miasta podczas
oficjalnej inauguracji wydarzenia na stadionie Grunwaldu w Halembie.
Przez cały tydzień w mieście odbywać się będą spotkania, turnieje, dni otwarte oraz zabawy i festyny.
– Przed nami ponad tydzień wypełniony imprezami
sportowymi, spotkaniami integracyjnymi o charakterze
edukacyjnym, kulturalnym, rehabilitacyjnym i rekreacyjnym. Dzięki zaangażowaniu wielu organizacji i instytucji impreza ta staje się z roku na rok coraz bardziej
interesująca – podkreśla Halina Ignor, pełnomocnik
prezydent miasta ds. osób niepełnosprawnych.
W ramach obchodów odbywa się także Olimpiada
Radości, w której udział bierze 200 niepełnosprawnych

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl
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Uczniowie musieli się wykazać znajomością flag.

W środę (11.05.) w mieście odbyła się manifestacja
z prawdziwego zdarzenia. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 wzięli udział w przemarszu, do którego
przygotowano specjalne transparenty głoszące hasła
dotyczące praw dziecka. Wszystko w ramach imprezy
„Mama, Tata i Ja”, nad którą patronat objął rzecznik
praw dziecka Marek Michalak.
– W swoich działaniach wychowawczych zawsze
kierujemy się myślą Phila Bosmansa, że dziecko to dar
od Boga, który rozkwita pod wpływem miłości i to
główne przesłanie naszej imprezy. Wszystkie przedsięwzięcia, które podejmujemy w szkole, a które dotyczą
praw dziecka, wpisują się w nasz program wychowawczy i profilaktyczny – tłumaczyła Katarzyna Bartoń-Lorek, dyrektorka szkoły.
Rodzinny festyn, na który zaproszono rodziców,
miał na celu zaznaczenia praw dziecka w kontekście
możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań
oraz wszechstronnego rozwoju. Z tego powodu młodzi
zaprezentowali rodzicom swoje talenty taneczne, wo-
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Wiceprezydent Krzysztof Mejer
przekazał klucz do miasta.
sportowców. – Ideą przedsięwzięcia jest propagowanie
aktywnych postaw osób niepełnosprawnych oraz ich
pozytywnego wizerunku – dodaje Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  AW

Ruda Śląska, a konkretnie mieszkańcy Wirku mają
szansę na kolejny plac zabaw w ich dzielnicy. Wszystko za sprawą akcji „Podwórko Nivea”, w ramach której
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zgłosiła lokalizację przy ul. Paderewskiego. Na razie nasze miasto znajduje się na ok. 80. miejscu, ale wszystko jest jeszcze
przed nami, bo głosowanie potrwa do 30 czerwca.
Dotychczas w całej Polsce w ramach akcji Nivei wybudowano 40 podwórek, sto placów zabaw oraz doposażono sto szkółek piłkarskich. Ta pierwsza liczba
wkrótce wzrośnie, a w jej ramach może znaleźć się rodzinne miejsce zabaw na Wirku przy ul. Paderewskiego. – Znajduje się tutaj wysłużony plac zabaw, a w pobliżu są m.in. dwa przedszkola oraz blokowisko. Ponadto podwórko Nivei byłoby miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców, więc skorzystaliby z niego nie
tylko mieszkańcy Wirku, ale całego miasta – podkreśla
Robert Grygiel, kierownik Administracji nr 5 Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Wirku.
Głosowanie prowadzone jest na stronie www.nivea.
pl/podworko2016. Podwórka zostaną wybudowane
w 40 miejscach, które zdobędą najwięcej głosów. Na
lokalizację przy ul. Paderewskiego zagłosowało dotychczas ok. 3 tys. osób, co plasuje nas w pobliżu 80.
miejsca. Nic jednak straconego, bo głosowanie potrwa
do 30 czerwca.
JO
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Oazy dla owadów
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Podopieczni chętnie uczestniczyli w warsztatach.
Zespół Szkół nr 3 im. św. Łukasza wie jak w ciekawy i edukacyjny sposób wykorzystać ogród sensoryczny, który powstał przy placówce w ubiegłym roku.
W środę (11.05.) zorganizowano tam warsztaty pt.
„Budujemy domki dla owadów”, podzielone na dwie
części – wykład oraz zajęcia praktyczne. Młodzi rudzianie mieli sporo frajdy, ucząc się przy okazji jak
ważnym elementem dla przyrody są owady.
– Opowiadałem dzieciom o ochronie przyrody
i owadów oraz o tworzeniu sztucznych dla nich schronisk, czyli insektariów. Owady to pożyteczne istoty
i mają swoje potrzeby – tłumaczył gość spotkania
– Łukasz Fuglewicz, edukator Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, który na co dzień opowiada
uczniom o matce naturze.
W części praktycznej podopieczni ZSS nr 3, grupy
przedszkolnej ośrodka adaptacyjnego oraz oddziału
specjalnego przedszkola nr 43 tworzyli schronienia dla
insektów z naturalnych składników. – Takie domki możemy tworzyć także w domu, na balkonach czy ogródkach. Starajmy się naśladować naturę i tworzyć małe
oazy dla tych pożytecznych istot – zachęcał Fuglewicz.

MS
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Noc muzeów

Poznawali historię nocą

podziwiać muzeum w nowej
formie. Przygotowujemy się do
jego modernizacji – dodała.
Dla sympatyków rudzkiego
muzeum przygotowano także
występy artystyczne. Zaprezentowały się takie zespoły jak
Fryna i Bez Nazwy.
Na zwiedzających czekało
także Muzeum PRL-u, gdzie

można było zobaczyć m.in.:
galerię malarstwa socrealistycznego, kapsułę czasu, park pomników z minionej epoki, zabytkowe samochody i motocykle oraz wystawy stworzone we
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
Nie po raz
pierwszy podczas nocy muzeów
można było zwiedzić wieżę

wodną w Nowym Bytomiu.
Tym razem na zwiedzających
czekała wystawa sztuki użytkowej Rafała Bryka „Vintage Garage”, który swoje prace tworzy
metodą upcyklingu, co oznacza,
że z niepotrzebnych pozornie
rzeczy tworzy unikatowe meble.

AW Noc muzeów cieszyła się dużą popularnością wśród zwiedzających.
REKLAMA

INDUSTRIADA 2016

Przedsmak Industriady

21 maja, godz. 11:15

– Preindustriada powstała jako promocja Industriady, jednak
z biegiem lat ta impreza bardzo się rozrosła, stając się odrębnym wydarzeniem. To potwierdza panujący w województwie
kult historii – o tym, że zbliżająca się impreza będzie przedsmakiem wielkiej Industriady przekonywał Adam Hajduga,
kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. We wtorek, 10 maja, w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie odbyła się konferencja zapowiadająca wydarzenie, które pozwoli śląskim miastom pochwalić się swoimi pomnikami
przeszłości.

Foto: MS

– Tak jak wszyscy na świecie
dziś wieczorem zwiedzamy muzea, bo to przecież światowa
noc muzeów. Dlatego dziękuję
naszemu muzeum, że tak ochoczo włącza się w coroczną organizację tej imprezy – mówiła
Anna Krzysteczko, zastępca
prezydent miasta. – W przyszłym roku będziemy mogli już

Foto: RP

W tę noc muzea w całym kraju czekały na odwiedzających. Nie inaczej było w Rudzie Śląskiej, gdzie w minioną sobotę
(14.05.) mnóstwo atrakcji przygotowało m.in. Muzeum Miejskie. Impreza odbyła się pod hasłem „Z Fryną po Frynie”. Na
tych, którzy odwiedzili placówkę czekały warsztaty dla najmłodszych, koncert, historyczny spacer po „rudzkiej starówce”,
czyli ulicach Wolności, Kościelnej i Wieniawskiego oraz otwarcie nowej wystawy. – Można było zapoznać się u nas ze śląskim
kataryniarzem, który zachęcał do odwiedzenia muzeum. Były też opowieści o Nowym Bytomiu, warsztaty, prezentacja dla
dzieci, dzięki której zapoznały się z historią tej dzielnicy. Otworzyliśmy także wystawę o Nowym Bytomiu, która poświęcona
jest w szczególności Hucie „Pokój” – mówił Krzysztof Gołąb, dyrektor Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka.

O organizacji Preindustriady mówiono podczas konferencji w Chorzowie.
– Ta impreza to wstęp do jednej z największych imprez w regionie. Ma za zadanie pokazać,
co działo się przed erą industrialną. Uczestniczące miasta
pochwalą się maszynami bądź
urządzeniami, które w dawnych
czasach pozwalały usprawniać
produkcję – o idei wydarzenia
mówił Andrzej Sośnierz, dyrektor Górnośląskiego Parku Etnograficznego, który jest organizatorem Preindustriady.
Chorzowski skansen do udziału zaprosił jeszcze cztery miasta:
Mikołów, Piekary Śląskie, Żyglin, a także Rudę Śląską, która
już 29 maja w ramach imprezy
zaprasza przed rudzki piekarok

przy ul. Bujoczka. – Ruda Śląska w tym roku dołącza do Preindustriady. Impreza będzie się
odbywała przy naszym tradycyjnym, opalanym drewnem, piecu
chlebowym. Będziemy częstować
przybyłych chlebem robionym
na zakwasie pszenno-żytnim. Takiego wypieku nie można już nigdzie indziej skosztować – zachęca Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. Pozostałe miasta pochwalą się m.in.
walcem parowym, piecem dymarskim, żarnami, piecami wapiennymi, pracownią rzeźb sakralnych, czy pasieką i kamieniołomem. 
MS
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OGŁOSZENIE

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Nowa płyta Magdaleny
jeszcze w tym roku

Foto: arch.

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku”
przedstawiamy Magdalenę Pal, znaną z występów w duecie
z Damianem Holeckim, która właśnie pracuje nad własnym
repertuarem.

– Rozpocznijmy od bardzo istotnego
pytania – jak zaczęła się Twoja przygoda
ze śpiewaniem?
– Aż chce się powiedzieć – standardowo!
Byłam małą dziewczynką, która chciała zostać królewną i piosenkarką. To był pierwszy etap. Później przypadek sprawił, że zaczęłam uczęszczać na zajęcia wokalne do
Katarzyny Kajdzik w Centrum Kultury
w Chorzowie (obecnie Chorzowskie Centrum Kultury – przy. red.). A tak na poważnie – niezupełnie przez przypadek, co przez
chęć uzyskania oceny celującej z muzyki
w szkole. Żeby zdobyć wyższy stopień trzeba było wykazać się czymś więcej niż tylko
aktywnością na zajęciach w szkole. Stąd też
pomysł na udział w konkursie „Odkryj swój
talent”. Nagrodą w tym konkursie była roczna, darmowa nauka śpiewu. Udało się! Wtedy śpiewanie na dobre pojawiło się w moim
życiu.
– Rozpoczynasz solowe śpiewanie –
skąd ten pomysł i co chcesz zaproponować słuchaczom?
– Pomysłodawcą mojej solowej płyty jest
Damian Holecki. To on od kilku lat ciągle
wraca do tego tematu. W końcu postanowiłam przyjąć tę propozycję z jednym zastrzeżeniem – moja płyta nie oznacza odejścia
z zespołu Damiana. Jeśli chodzi o drugą

część pytania... czas pokaże, niech to będzie
niespodzianką. Zdradzę tylko, że muzykę na
płytę także komponuje Damian Holecki,
więc myślę, że będzie to coś wyjątkowego.
Premiera zbiegnie się z pięknym jubileuszem Radia Piekary (20-leciem), czyli płyta ukaże się w październiku.
– Opowiedz o współpracy z Damianem
Holeckim – śpiewacie razem od wielu
lat…
– Bardzo sobie cenię możliwość pracy z
Damianem, ponieważ jest to wokalista i muzyk wysokiej klasy. Nieraz słyszę, że
wszystkie moje działania związane z Damianem to tylko próba „wybicia się na jego
plecach”. Najczęściej są to głosy – niestety
– ludzi z branży, którzy po prostu chcieliby
być na moim miejscu. Każdy, zwłaszcza początkujący wokalista, chciałby mieć tak
wielkie wsparcie od znanego, doświadczonego i lubianego artysty.
– Prowadzisz program telewizyjny
– jak Ci się pracuje przed kamerą?
– Praca przed kamerą nie sprawia mi żadnej trudności. W programie „My wam to
zagramy” mam przyjemność współpracować z jedynym nieśpiącym Misiem – Andrzejem, z którym pracuje się rewelacyjnie.
Lubię to robić, tak samo jak śpiewać.
Arkadiusz Wieczorek

„Serduszko dla mamy”
Koncert z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie”
w wykonaniu artystek z Bytomskiego Ogniska Artystycznego
oraz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 19
w Rudzie Śląskiej.
27 maja (piątek), godz. 17.00, kościół ewangelicki
na zabytkowym osiedlu robotniczym „Ficinus”
przy ul. Kubiny (dzielnica Wirek).

Wstęp
wolny

Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca
Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emitowanym na antenie
Radia Piekary. Słuchacze mogą sprawdzić swoją znajomość śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Hasło krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocześnie jednym
z haseł „Śląskiej Krzyżówki” w Radiu Piekary, którą będziecie mogli rozwiązać podczas programu na żywo dzwoniąc do studia Radia Piekary w niedzielę, 22 maja, o godzinie 18.10.
JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Piekary, SMS-a z rozwiązaniem
krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki.
Nagroda to parasol Radia Piekary. Aby wziąć udział w losowaniu nagród dla Czytelników
„Wiadomości Rudzkich” SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując wiad. + hasło krzyżówki. Nagroda to płyta CD ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy do 21 maja. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutto.

1
2
3
4
5
6

1. po śląsku np. gatunek
2. odrobina po śląsku
3. staw rybny po śląsku
4. np. duża mucha po śląsku
5. łańcuch po śląsku
6. dźwięk po śląsku
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Arkadia Band to zespół pochodzący z Rudy Śląskiej, który tworzą Dorota Pacholarz i Bogdan Morawiec, tancerki Julia Lipich, Sylwia Garbaty i Ewelina Tadej oraz klawiszowiec Sławomir Wrona. Zespół koncertuje w całym kraju, a już 26 maja
ukaże się trzecia autorska płyta, która zaprezentowana zostanie podczas koncertu promocyjnego na Śląskim Rancho
przy ulicy Webera w Zabrzu.

Jeszcze wszystko jest przed nami
– Kolejna płyta to efekt wielomiesięcznej pracy całego zespołu nad zupełnie nowym
materiałem. Czego możemy się
spodziewać po tym krążku?
Dorota Pacholarz: – Jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni z faktu, że wreszcie ziściły
się nasze muzyczne marzenia.
Na trzeciej płycie udało nam się
połączyć różne rodzaje muzyki
ze śląskimi brzmieniami. Nad
takim projektem myśleliśmy od
dłuższego czasu i mamy nadzieję, że nasza praca, nowe pomysły i zaangażowanie całej grupy
zostaną pozytywnie przyjęte.
– Pochodzicie z Rudy Śląskiej, jednak wszystkie swoje

płyty prezentujecie w Zabrzu
na Śląskim Rancho. Dlaczego
wybraliście właśnie to miejsce?
Dorota Pacholarz: – Śląskie
Rancho to nasz drugi dom. Zakochaliśmy się w tym miejscu od
pierwszej chwili. To miejsce jest
wyjątkowe i publiczność może
być pewna, że można się tu fantastycznie bawić. To taka nasza
zespołowa tradycja. Wszystkie
nasze płyty prezentowaliśmy tutaj i zawsze koncert promocyjny
odbywa się w Boże Ciało.
– Przy okazji każdego koncertu promocyjnego zapraszacie na scenę gości. Kogo zobaczymy tym razem?

Dorota Pacholarz: – W Zabrzu razem z nami zagrają nasi
sceniczni przyjaciele. Myślę, że
to świetny skład, który warto zobaczyć. Będą z nami zespoły
Emi Band, Karolina i Adam
Krawczyk oraz Weronika i Piotr
Herdzina. Wszystkie te zespoły,

tak jak my, pochodzą z Rudy
Śląskiej. Zaprosiliśmy też zespół
Muzykanty oraz zespół folklorystyczny Krywań z Zakopanego.
O atmosferę na scenie zadbają
konferansjerzy Marcin Janota
i Arkadiusz Wieczorek.
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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Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach po raz kolejny pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Rudy Śląskiej.
W podjętej uchwale Izba zgłosiła dwa zastrzeżenia do realizowanego w roku ubiegłym budżetu. Pierwsze dotyczy wydatkowania części subwencji oświatowej, drugie ostatecznego kształtu ubiegłorocznego deﬁcytu.

RIO wydała opinię
o zeszłorocznym budżecie Rudy Śląskiej
Dochody Rudy Śląskiej w 2015 roku zamknęły się w kwocie 583 mln zł,
natomiast wydatki wynosiły 607,3
mln zł. Dochody wykonane zostały
w blisko 96,6 proc., natomiast wydatki
w prawie 97,3 proc. Jeśli chodzi o wydatki miasta, to jak co roku najwięcej
przeznaczono na oświatę – była to
kwota 215 mln zł. W dalszej kolejności środki przeznaczono na zadania
z zakresu pomocy społecznej – 113,3
mln zł oraz transport i łączność – ponad 58,4 mln zł.
Na inwestycje w ubiegłym roku
miasto przeznaczyło 84,2 mln zł, to
najwięcej w ostatnich latach. 16,9 mln
zł z tej sumy przeznaczono na budowę
II odcinka trasy N-S. Kolejną znaczącą ubiegłoroczną inwestycją była modernizacja letniego basenu przy
ul. Ratowników, która kosztowała
14,7 mln zł. Blisko 12 mln zł miasto
przeznaczyło na inwestycje oświatowe. Tu zdecydowana większość środków, czyli ponad 9 mln zł, wydatkowana była na termomodernizacje placówek oświatowych.
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach w swojej opinii podkreśliła, że przesłane przez władze
Rudy Śląskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok jest
kompletne. Izba miała jednak uwagi
do wykorzystania w grudniu 2015 r.
części subwencji oświatowej przeznaczonej na rok 2016. – Pieniądze te
przeznaczyliśmy na opłacenie bieżących zobowiązań, w tym m.in. wynagrodzeń pracowników za grudzień
2015 r. Mogliśmy oczywiście nie zapłacić tych zobowiązań, ale wtedy naruszylibyśmy dyscyplinę ﬁnansów publicznych – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.
Co ważne, środki, które miasto
otrzymało w ramach subwencji oświatowej na styczeń 2016 r., w całości
traﬁły do pracowników oświaty. – Nikt
tych pieniędzy „nie przejadł”. Wyko-

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu Rudy Śląskiej za 2015 r.
rzystanie środków z subwencji oświatowej jeszcze w grudniu starego roku
budżetowego to praktyka powszechnie
stosowana przez samorządy. Sytuacja
taka miała również miejsce w sprawozdaniach z wykonania budżetu Rudy Śląskiej w latach 2010 i 2013 r.
Wówczas RIO wydało opinię bez zastrzeżeń – podkreśla Ewa Guziel,
skarbnik miasta. – Musimy pamiętać
też, ile każdego roku dopłacamy do
oświaty z własnego budżetu, a są to
niemałe kwoty – dodaje.
Tylko w 2015 r. miasto na oświatę
przeznaczyło 215 mln zł, z czego subwencja oświatowa wyniosła 115,9 mln
zł. Jeszcze rok wcześniej było to odpowiednio 204,4 mln zł wydatków
oświatowych ogółem, przy subwencji
oświatowej w wysokości 111,5 mln zł.
Do tego dochodzą inne zadania zlecone przez administrację rządową, do
których w ubiegłym roku miasto musiało dopłacić ponad 3 mln zł.

Duży wpływ na ﬁnanse miasta miała rozpoczęta w ubiegłym roku budowa drugiego odcinka trasy N-S. – Tak
to już jest z projektami unijnymi, że
w pierwszej kolejności trzeba je ﬁnansować z własnych środków, a potem
liczyć na ich zwrot. Szybkie tempo budowy trasy N-S oczywiście nas bardzo
cieszy, ale musimy pamiętać, że to, co
mieliśmy wydać w dwa lata, wydatkujemy praktycznie w jeden rok. Na to
potrzebne są pieniądze – podkreśla
Grażyna Dziedzic.
Właśnie z kwestią większych wydatków nad dochodami wiąże się druga z uwag przedstawiona przez RIO.
Deﬁcyt, który pierwotnie zaplanowany został w budżecie w wysokości
20,6 mln zł, ostatecznie na koniec
2015 r. wyniósł 24,2 mln zł. – Trzeba
wyjaśnić, że większy niż planowaliśmy
deﬁcyt nie oznacza, że ﬁnanse miasta
są w złej kondycji. Jest akurat wręcz
odwrotnie. Wskaźnik zadłużenia na

koniec 2015 r. wyniósł 31,15 proc.,
choć w przyjętej uchwale budżetowej
na 2015 określony był na poziomie
35 proc. A przypomnę, że na koniec
2010 r. było to jeszcze 43 proc. – tłumaczy Ewa Guziel.
Przy ocenie budżetu miasta należy
pamiętać również o tym, że nigdy nie
da się zaplanować w 100 procentach
wszystkich dochodów. Mało tego,
tak naprawdę to, jakie jest ostateczne
wykonanie po stronie dochodowej za
dany rok, wiadomo dopiero w pierwszych miesiącach roku następnego.
– Związane jest to z tym, że niektóre
środki wpływają jeszcze na początku
stycznia. Do tego dochodzą przeksięgowania wpłat, które zamiast od razu
traﬁć na określone konto pierwotnie
zostały wpłacone na inne. Ponadto
do końca nie wiemy czy i ile musimy
do końca roku zwrócić niewykorzystanych dotacji – tłumaczy Ewa Guziel.

Nie bez znaczenia jest również to, że
nie wszystkie zaplanowane w budżecie
dochody ostatecznie wpłyną do kasy
miasta. – Jako miasto musimy zapłacić
wszystkie faktury, ale niestety nie wszyscy płacą w terminie podatki, czy inne
opłaty, które traﬁają potem do budżetu
miasta – ocenia prezydent Dziedzic.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że
ogółem należności z tytułu niezapłaconych podatków od osób ﬁzycznych za
lata minione i ostatni rok wyniosły na
koniec 2015 r. 5,1 mln zł, natomiast
w przypadku podatków od osób prawnych kwota ta wyniosła 10 mln zł. Do
tego trzeba dodać jeszcze wszystkie
zaległości z tytułu niezapłaconych
czynszów i opłat za media w budynkach komunalnych, które wraz z odsetkami wyniosły ponad 38 mln zł.
Władze miasta w ramach działającego systemu windykacji ściągają te
zaległości. Jest to jednak proces długotrwały. – W ubiegłym roku, w porównaniu do 2014 roku, odnotowaliśmy 10 proc. wzrost wpływów z tytułu
zaległości egzekwowanych przez miasto. Ponadto w przypadku większości
podatków i opłat stan zobowiązań
w porównaniu z 2014 r. w ubiegłym
roku się zmniejszył. Dla przykładu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszyły się o ponad połowę – wylicza
Ewa Guziel. Problemem są natomiast
nowi dłużnicy. – Ponad połowa kwoty
wzrostu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczy
nowych podatników, dla których obowiązek podatkowy powstał w 2015 r.
– wskazuje skarbnik miasta.
Opinia RIO dotycząca wykonania
budżetu za 2015 r. jest jednym z dokumentów, który rozpatruje Komisja Rewizyjna Rady Miasta podczas prac
nad wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla prezydenta miasta. Wniosek taki komisja musi
przedstawić do 15 czerwca br.
TK

PUNKT INFORMACJI O ŚLĄSKIEJ KARCIE USŁUG PUBLICZNYCH
24, 25 i 27 maja w Urzędzie Miasta przy pl. Jana Pawła II 6 dyżurować będą przedstawiciele KZK GOP, którzy udzielać będą informacji
na temat Śląskiej Karty Usług Publicznych. Na miejscu będzie też można złożyć wniosek o spersonalizowaną kartę ŚKUP,
a także zrobić potrzebne w tym celu zdjęcie. Punkt informacyjny przy Biurze Obsługi Mieszkańców będzie czynny 24.05
w godz. 9.00 – 16.00, 25.05 w godz. 8.00 – 16.00, 27.05 w godz. 8.00 – 14.00.
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Władze Rudy Śląskiej sfinalizowały umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki temu w ciągu czterech lat miasto otrzyma ponad 300 milionów
złotych niskooprocentowanego kredytu, który w całości przeznaczony zostanie na inwestycje. Najwięcej pieniędzy ma być przeznaczonych na drogi i rewitalizację. W tym roku do miasta wpłynie ponad 80 mln zł. Pierwsze pieniądze miasto ma otrzymać jeszcze w maju br.

300 mln na inwestycje!

– Wszystkie formalności są już załatwione. Teraz czekamy już tylko na
uruchomienie środków. Powinny one
wpłynąć w najbardziej odpowiednim
momencie, ponieważ właśnie teraz
rozstrzygamy najwięcej przetargów
i rozpoczynamy prace budowlane przy
kilku inwestycjach. Dodatkowo wkraczamy w końcową fazę budowy drugiego odcinka trasy N-S – podkreśla
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy
Śląskiej.
Wraz z podpisaniem umowy władze
miasta złożyły też pierwszy wniosek
o płatność. Opiewa on na kwotę 40
mln zł. – Środki te powinny wpłynąć
na konto urzędu jeszcze w tym miesiącu. Przeznaczone zostaną na inwestycje aktualnie realizowane w mieście
oraz na sfinansowanie zadań, które
właśnie będziemy rozpoczynać – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.

W pierwszej kolejności pieniądze
z kredytu zostaną wydane na budowę
drugiego odcinka trasy N-S od
ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym i przedłużeniem ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli.
Tylko w tym roku na ten cel w budżecie miasta zaplanowano 29 mln zł.
Kolejna inwestycja, przy realizacji
której prace są zaawansowane, to budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 14. Na sfinansowanie tego zadania potrzeba ponad
5 mln zł. Ponadto jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace związane
z termomodernizacją Miejskiego
Przedszkola nr 30, a na początku
czerwca ruszy budowa zespołu boisk
w Parku Strzelnica oraz budowa toru
rowerowego na Burloch Arenie.
Przypomnijmy, że decyzję o zaciągnięciu kredytu z EBI władze Rudy

Śląskiej podjęły jeszcze w ubiegłym
roku. Została ona zaakceptowana
przez radnych, którzy podjęli stosowną uchwałę w tej sprawie. – Grzechem
byłoby nie skorzystać z możliwości zaciągnięcia kredytu w EBI. Przypomnę,
że dzięki temu, iż instytucja ta nie jest
nastawiona na zysk, z jej ofertą nie
może konkurować żaden komercyjny
bank. Stąd nasza determinacja, by
otrzymać ten kredyt – zastrzega Grażyna Dziedzic.
Przy podjęciu decyzji o zaciągnięciu kredytu ważną rolę odegrały również warunki jego udzielania. Umowa
kredytowa podpisywana jest na 25 lat,
a udzielenie kredytu pozbawione jest
opłat i prowizji. Co ważne, kredyt
udzielany jest w transzach, które przekazywane są dopiero po wykorzystaniu środków wcześniej wypłaconych.
Pierwsza transza, którą otrzyma mia-

sto, opiewać będzie na kwotę 40 mln
zł, a ogółem w tym roku miasto chce
wziąć ponad 80 mln zł kredytu.
Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest niezwykle ważny
w kontekście nowego rozdania unijnych funduszy. – Dopiero w drugiej
połowie 2015 roku rozpoczęły się
pierwsze nabory wniosków na realizację projektów unijnych na lata
2014-2020. Za chwilę wejdziemy
w okres ich intensyfikacji i z pewnością dojdzie do sytuacji, że w jednym
momencie równolegle będziemy musieli finansować kilkanaście inwestycji. Na to muszą być pieniądze – podkreśla Grażyna Dziedzic.
Środki z kredytu z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego w całości
przeznaczone będą na inwestycje. Te
podzielone są na sektory takie jak:
transport drogowy, transport publicz-

ny, ochrona środowiska (gospodarka
wodą i odpadami), rewitalizacja obszarów miejskich, lokale socjalne
i opieka zdrowotna, szkolnictwo i kultura, obiekty sportowe, energetyka
(np. termomodernizacja), zarządzanie
zasobami miejskimi (w tym parkami).
Europejski Bank Inwestycyjny to
instytucja finansowa Unii Europejskiej. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Bank udziela
kredytów (lub je gwarantuje) zarówno
publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw - akcjonariuszy,
a nadrzędnym celem jego działań jest
przyczynianie się do harmonijnego
rozwoju państw Unii Europejskiej.
Z kredytów udzielanych przez EBI korzystały już w przeszłości śląskie miasta, m.in. Katowice, Gliwice i Dąbrowa Górnicza. 
TK

Ciekawe elementy dekoracyjne, wartość historyczna oraz funkcjonalność przesądziły o odnowieniu trzech zabytkowych budynków mieszkalnych w Rudzie
Śląskiej. Magistrat rozstrzygnął już część przetargów na wykonanie prac remontowych. Renowacji poddana będzie kamienica przy ul. Katowickiej 45, budynek
przy ul. Hlonda 34 oraz jeden z tzw. domów uchodźców znajdujący się przy ul. Kokota 133-137. Na ten cel Ruda Śląska przeznaczy kilkaset tysięcy złotych.

Kolejne rudzkie zabytki wypięknieją

zniszczeniu w wyniku działalności wydobywczej okolicznych zakładów górniczych. Naszym zadaniem będzie oczyszczenie elewacji budynku oraz odtworzenie uszkodzonych detali zabytku tak, by
przywrócić jego pierwotny wygląd – tłumaczy dr Łukasz Urbańczyk, miejski
konserwator zabytków.
W najbliższym czasie prace rozpoczną się także przy ul. Kokota 133-137
w Bielszowicach. Znajdujący się w tym
miejscu budynek należy do grupy wybudowanych po plebiscycie w 1921 roku tzw. domów uchodźców. Budynki te
powstały z myślą o emigrujących z niemieckiej
części
Górnego
Śląska
powstańcach śląskich i polskich
działaczach plebiscytowych.
To
dwukondygnacyjne obiekty przykryte czterospadowym, uskokowym
dachem z licznymi
mansardami. Elewacje budynków
zostały opracowane w tynku, dekoTrwają już prace przy kamienicy mieszkalnej rują je umieszczozlokalizowanej przy ul. Katowickiej 45 w Wirku. ne na elewacjach

Wybrane obiekty zabytkowe to budynki należące do miasta. Na co dzień zarządzane są one przez MPGM TBS Sp. z o.o.
Prace prowadzone są już przy kamienicy
mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Katowickiej 45 w Wirku. W ramach inwestycji ocieplona zostanie tylna część budynku wraz z przejazdem bramnym. Od
frontu elewacja zostanie oczyszczona, po
czym odtworzone zostaną podniszczone
detale architektoniczne wykonane w stylu eklektycznym. Na ten cel miasto przeznaczy kwotę 169 tys. zł.
– Budynek ten jest dosyć silnie uszkodzony. Niektóre elementy elewacji uległy

Rudzki Informator Samorządowy

frontowych płaskorzeźby z przedstawieniem wędrowca.
Na remont budynku w Bielszowicach
miasto przeznaczy ponad 152 tys. zł.
Prace będą polegały na wykonaniu termomodernizacji obiektu, wymianie
uszkodzonych okien oraz ujednoliceniu
całej stolarki, odtworzony zostanie także
dekoracyjny medalion z przedstawieniem wędrowca. – Chcielibyśmy wyznaczyć pewne standardy remontowe, na
których w przyszłości będą mogli oprzeć
się zarządcy innych obiektów należących
do tego układu urbanistycznego – zaznacza Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Ostatni z przeznaczonych do remontu
budynków zlokalizowany jest przy ul.
Hlonda 34. Zabytek pochodzi w początku XX w. i charakteryzuje się prostą ceglaną fasadą. Jest dwukondygnacyjny.
W pierwszej fazie prac remontowych budynek zostanie zabezpieczony przed wilgocią, co będzie kosztowało miasto 70
tys. zł. Na dniach ogłoszony zostanie
przetarg na odrestaurowanie elewacji
budynku.
Wspomniane trzy budynki to nie jedyne rudzkie zabytki, które tego roku odzyskają blask. Miasto w styczniu br. przyznało łącznie 1,3 mln zł dotacji celowych
na dofinansowanie prac konserwator-

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

Budynek przy ul. Kokota 133-137 należy do grupy tzw. domów uchodźców.
skich, które prowadzone będą m.in.
przy budynkach mieszkalnych położonych na terenie kolonii robotniczej Carl
Emanuel (Raciborska 1 i 15) oraz domach zlokalizowanych przy ul. ks. Niedzieli 30 i 32. Dofinansowaniem objęto
także renowację elewacji dawnego ratusza w Orzegowie, remont elewacji
kościoła pw. św. Pawła Apostoła oraz
odtworzenie sygnaturki na dachu kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela.
Dofinansowanie otrzyma też parafia
św. Michała Archanioła. – O dofinansowanie ubiegać mogą się jedynie właści-

ciele tych budynków, które znajdują się
w wojewódzkim rejestrze zabytków. W rejestrze tym aktualnie znajduje się ponad
100 zabytków z terenu Rudy Śląskiej
– przypomina wiceprezydent Michał
Pierończyk.
Przypomnijmy też, że Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie
Śląskiej od roku 2012 prowadzi Gminną
Ewidencję Zabytków obejmującą przeszło 2000 obiektów. Są to m.in. schrony
bojowe, krzyże przydrożne, kapliczki,
zabudowania industrialne, parki i cmentarze.
DR
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EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wystarczyło zaledwie kilka ciepłych dni, aby rośliny zaczęły swój okres wegetacji. Wszystko zaczyna pięknie kwitnąć. Niestety w naszych ogrodach, na placach i skwerach pojawiają się także bardziej „uciążliwe”
rośliny. Chwasty i trawy rosną równie szybko jak rośliny, które sami posadziliśmy. Do tego po skoszeniu
i plewieniu pozostaje nam zupełnie niepotrzebny odpad.

Kompost na wagę złota

Czy tak jest jednak na pewno? Powszechnie wiadomo, że rośliny zielone świetnie nadają się na produkcję
nowej, czystej ziemi, czyli tzw. kompostu.
Kompostowanie nazywane również
zielonym recyklingiem to najlepszy
i najtańszy sposób pozbywania się
odpadów biodegradowalnych. Wystarczy trochę chęci oraz kawałek
miejsca, aby samemu wyprodukować
cenny surowiec w postaci czystego
kompostu. Szacuje się, że w Polsce
rocznie powstaje ok. 12,5 mln ton odpadów, z czego aż 70% to tzw. odpady organiczne. Niestety w głównej
mierze trafiają one do zwykłego kosza, co w konsekwencji powoduje, że
nie nadają się do ponownego przetworzenia.
Wystarczy odrobina chęci i dobrej
woli, aby czerpać korzyści z produkcji własnego kompostu.
Krok 1. Zakładamy kompostownik
Przy budowie prostej konstrukcji
należy zawsze pamiętać, że najważniejszym czynnikiem umożliwiającym produkcję kompostu jest powietrze. Niezależnie, czy nasz kompostownik zostanie zakupiony w markecie, czy przygotowany przez nas samych, jego konstrukcja musi zapewniać dostęp powietrza do materiału
kompostowanego.
Kompostownik
zakładamy od wiosny do jesieni, przy
dodatnich temperaturach. Miejsce
przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Pamiętajmy również, że kompostownik powinien znaleźć się w miejscu lekko wzniesionym, aby woda
opadowa nie zalewała powstającego
kompostu. W celu zneutralizowania
nieprzyjemnych zapachów nasz kompostownik możemy usytuować w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten
jest naturalną barierą dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu
substancji organicznych.
Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia war-

stwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych.
Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę
drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe.
Po ułożeniu gałęzi należy wysypać
warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne.
Można zastosować do tego ziemię
ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią
ogrodową, drobno rozkruszoną gliną
lub iłem. Dobrze jest też dodawać na
początek nieco gotowego kompostu.
Gdy pryzma osiągnie wysokość ok.
120 cm (jednak nie więcej niż

1,5-2 m), należy ją okryć ziemią lub
słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku
i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na
zimę pryzmę trzeba okryć materiałem
izolacyjnym, aby umożliwić dalszy
rozkład materiału.
Krok 2. Przygotowanie tzw. wsadu
Kiedy nasz kompostownik będzie
już gotowy warto zastanowić się jak
mądrze go wypełnić. Do kompostowania nadaje się większość odpadów
kuchennych i ogrodowych, takich
jak: resztki owoców i warzyw, resztki
roślinne, rozgniecione skorupki z jaj,
fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek,

przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną
trawę, nadziemne części chwastów,
niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano. Gałęzie,
które zamieszamy w kompostowniku
powinny być również rozdrobnione
w celu ich szybszego rozkładu. Nie
wrzucamy natomiast do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych
i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, butelek plastikowych – nawet tych biodegradowalnych.
Krok 3. Dojrzewanie kompostu
Kompost zwykle dojrzewa ok. 18
miesięcy. W przypadku, gdy umieścimy go w pojemniku z tworzyw
sztucznych okres ten zmniejszy się
nawet do 2 miesięcy, ponieważ reakcje zachodzą tam o wiele szybciej niż
w zwykłym kompostowniku.
Dojrzały kompost ma jednolitą
strukturę i zapach świeżej ziemi. Jego
naturalne składniki sprawiają, że
można używać go bez żadnych ograniczeń i bez szkody dla środowiska
naturalnego. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze
i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.
Pamiętać należy również, że własny
kompostownik to mniejsza produkcja
odpadów. Odpady biodegradowalne
powinny być tak naprawdę zgodnie
z ustawą czystości i porządku w gminach zbierane w sposób selektywny.
Niestety większość z nas chce w bardzo szybki sposób pozbyć się tych odpadów i trafiają one do zwykłego kosza
na odpady. W konsekwencji w okresie
wegetacji roślin pojemniki są ciągle
przepełniane. Dodatkowo wyrzucenie
odpadów biodegradowalnych do zwykłego pojemnika powoduje gnicie pozostałych odpadów, a tym samym szkodę dla środowiska naturalnego. Pamiętajmy – odpady biodegradowalne stanowią aż 70% masy wszystkich wytworzonych przez nas odpadów.
Agnieszka Kominek
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich,
stanowiące działki nr:
– 1265/93 o powierzchni 825 m²,
– 1272/93 o powierzchni 745 m²,
obręb Bielszowice, karta mapy 6, GL1S/00013130/2 (działy III
i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbole planu MN1 i MN34).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe, posiadają kształt prostokąta, są niezabudowane
oraz częściowo porośnięte drzewami.
Dojazd do zbywanych nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda Kokota zapewniony jest przez gminną drogę wewnętrzną ulicę Noblistów Śląskich, zlokalizowaną na działkach
nr 1260/93 i 1277/93 – KW nr GL1S/00013130/2, po której przejazd może się odbywać na zasadach ogólnych.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu ograniczonego - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury, stanowiąca działkę nr 4390/291 o powierzchni 124 m2, obręb Nowa Wieś,
karta mapy 1, KW nr GL1S/00048780/7.
Do udziału w przetargu będą uprawnieni właściciele działek nr: 1934/291 – KW nr GL1S/00028655/6, 1933/291
– KW nr GL1S/00002906/3.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2). Zbywana
nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, posiada nieregularny kształt,
znajduje się na niej pozostałość po murowanym ogrodzeniu.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Żwirki i Wigury.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 14.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg
stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) oraz w terminie do dnia 16.06.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 700,00 zł, przelewem na
konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa
w przetargu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 1265/93 – 83.000,00 zł,
– dla działki nr 1272/93 – 75.000,00 zł.
Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do
ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do
dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do
końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w stanie surowym
zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.06.2016 r. o godz. 11.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia
13.06.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr
1265/93 – 4.200,00 zł, dz. nr 1272/93 – 3.800,00 zł, przelewem
na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej
przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących
w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska
Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie w instalacje

Stawka
wywoławcza

Wadium

Termin
oględzin lok.

1.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Starowiejska 25/2

30,19 m2
(1p + k + wc)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe

4,22 zł/m2

700 zł

30.05.2016 r.
godz. 13.30

2.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Grunwaldzka 1/1

37,00 m2
(1p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, wc
na klatce schodowej

3,81 zł/m2

700 zł

30.05.2016 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., pokój nr 17 dokumentów
warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 3 czerwca 2016 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium
w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050
1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 6 czerwca 2016 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.).
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
10, ul. 1 Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 242-01-75 wew. 743.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza rokowania na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań są stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska:
a) lokal mieszkalny nr 13 usytuowany na parterze (I-kondygnacji)
budynku nr 20 przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej-Goduli, położonego na działce nr 2785/270 o powierzchni 4574 m2, obręb Orzegów,
k.m.1, KW nr GL1S/00011821/9.
Lokal o powierzchni użytkowej 48,30 m2 składa się z 2 pokoi,
kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, wyposażony jest w instalacje
wodociągową i kanalizacyjną – drożna, elektryczną – sprawna,
odłączona, gazową – odłączona, centralne ogrzewanie. Do lokalu
przynależy piwnica o powierzchni 9,10 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.
Lokal nr 13 zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym
129/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład
nieruchomości wspólnej przy ul. Joanny 20.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 68.000,00 zł.
b) lokal mieszkalny nr 3 usytuowany na parterze (I-kondygnacji)
budynku nr 31 przy ul. Magazynowej w Rudzie Śląskiej-Rudzie, położonego na działce nr 895/85 o powierzchni 2352 m2, obręb Ruda,
k.m.7, KW nr GL1S/00008307/6.
Lokal o powierzchni użytkowej 35,51 m2 składa się z 2 pokoi,
kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, wyposażony jest w instalację
wodociągową i kanalizacyjną – drożna, elektryczną – sprawna,
odłączona, centralne ogrzewanie. Do lokalu przynależy piwnica
o powierzchni 4,03 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane
jest przeprowadzenie remontu lokalu.
Lokal nr 3 zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym
761/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład
nieruchomości wspólnej przy ul. Magazynowa 31.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 42.000,00 zł.
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed
zawarciem umowy notarialnej.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód
prawnych do rozporządzania nimi.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34
ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 10.11.2015 r.
Przetargi przeprowadzone w dniach 12.01.2016 r., 9.03.2016 r.
i 25.04.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się:
z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o rokowaniach
oraz zapoznać się w siedzibie MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15,
tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na
nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tej nieruchomości, w których realizacji będą
uczestniczyć, ze stanem technicznym lokali (w trakcie oględzin).
Rokowania odbędą się w dniu 20.06.2016 r. o godz. 10.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach 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 zakładka lokale mieszkalne), w terminie do dnia
13.06.2016 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości: 3.400,00 zł –
dla lokalu przy ul. Joanny 20/13, 2.100,00 zł – dla lokalu przy ul. Magazynowej 31/3, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta
Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie
tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.0016.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne
zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie
rokowań wymagane dokumenty oraz oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia
zamknięcia rokowań. Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i
podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.
Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po rokowaniach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj.
nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub
nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłaconą
zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo do
odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy lokali.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. (32) 248-75-63.
Oględzin lokali można dokonać od 14.00 do 15.00
w dniu 6.06.2016 r. – lokalu poz. a
w dniu 7.06.2016 r. – lokalu poz.b

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, znajdującej się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pokoju 13 o powierzchni 1271,9 m2
z przeznaczeniem pod istniejące korty tenisowe. Wykaz nieruchomości
znajduje się na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji –
Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda
Śląska.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic
Strażackiej i Wawrzyna Kałusa z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

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

1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
w drodze rokowań z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku
u zbiegu ulicy Strażackiej i Wawrzyna Kałusa o powierzchni 966 m2, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr 3151/195 o powierzchni 77 m², 3153/195 o powierzchni 92 m², 3154/195 o powierzchni 797
m², obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, GL1S/00009474/4 (działy III i IV ww.
księgi są wolne od wpisów).
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu
MN1).
3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej i terenów zielonych, posiada kształt prostokąta, jest niezabudowana oraz częściowo porośnięta drzewami. Znajdują się na niej
studzienki wodociągowe, betonowe i murowane pozostałości po wyburzonych obiektach budowlanych oraz po asfaltowej drodze.
Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych ulic Strażackiej
i Wawrzyna Kałusa.
4. Cena do rokowań wynosi: 76.000,00 zł.
Cena osiągnięta w rokowaniach będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia
umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca
marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od
towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
5. Rokowania odbędą się w dniu 1.06.2016 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 24.05.2016 r. zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.infompl), dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 3.800,00 zł,
przelewem lub w kasie tut. Urzędu oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a w dniu 1.06.2016 r. przedłożą Komisji wymagane
dokumenty i oświadczenia.
6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

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 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 238-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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PODZIĘKOWANIA

za fachową pomoc
i życzliwość Personelowi
Oddziału Chorób
Wewnętrznych I
Szpitala
w Bielszowicach,
a szczególnie
Ordynatorowi
Doktorowi
Markowi Potempie
i Doktorowi
Jakubowi Czyżowi
składa
wdzięczny pacjent
Waldemar z Rodziną

WYGRAJ ZAPROSZENIE
NA DZIEŃ MATKI PO ŚLONSKU

REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.
Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

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
18.05.2016 od godz. 10.00 do 20.05.2016 do godz. 12.00.

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

Przewodniczącego Oddziału Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Rudzie Śląskiej
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po Jego śmierci
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Ruda, dwupokojowe, 37 m2, 66
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 229
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bykowina, trzypokojowe, 64 m2,
140 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 40
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Sprzedam 42 m2, Wirek – os. Elsnera. GABRIEL, tel. 607-706-692.
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
Sprzedam działki gruntu w Kochłowicach - www.nieruchomoscigabriel.
pl, tel. 691-523-055.

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

Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej
pilne, tel. 531-465-977.

Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606274-056.

śp. Bernarda Pawlasa

Dołącz do nas
i rozwijaj się z nami!

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

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

Rodzinie i Najbliższym

Zadzwoń pod numer 600-488-215
albo wejdź na stronę
www.upc.pl/kariera

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

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.

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

Zostań Przedstawicielem
Handlowym UPC
ds. Sprzedaży Usług
Telekomunikacyjnych

Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.

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

informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska wykazu
nieruchomości własności Gminy
Ruda Śląska o oznaczeniu
geodezyjnym 3045/107
o powierzchni 693 m2,
zapisanej na karcie mapy
4, obręb Bielszowice, KW
GL1S/00014470/4 położonej
w Rudzie Śląskiej przy
ul. Obrońców Pokoju 11 a,
przeznaczonej do zbycia
w drodze bezprzetargowej
na rzecz jej użytkowników
wieczystych.

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

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

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

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

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

Kawalerki: Lecha 29 m , 54 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
2

Dwupokojowe: Halemba 1 52 m2,
Curie 49 m2, 129 tys., Tunkla 55 m2, 45
tys. LOKAT, tel. 793-017-323.
Trzypokojowe: Czarnoleśna 54 m2,
130 tys., Kopalniana, 55 m2, 1 piętro.
LOKATOR, tel. 793-017-323.
KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIERUCHOMOŚCI. Tel. 887-877-189.

Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32
243-01-77.

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.

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

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

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

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

Rencista, ,,złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 30720-99, 784-699-569.

Do wynajęcia mieszkanie Wirek
stare budownictwo. Tel. 692-765-153.

Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 243-01-77.
Nie masz zdolności kredytowej
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 24301-77.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.
Szybka pożyczka dojazd 780-116672.
Kredyty hipoteczne www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.
Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
Kompleksowe remonty mieszkań, fachowo i solidnie. Tel. 602445-909.
REMKOL – remonty mieszkań, malowanie, gładzie, montaż suﬁtów i ścianek z płyt g-k, panele itp. Tel. 513-648807.
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DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32
240-03-88, 32 242-26-27.

Sprzedam mieszkanie, 56 m2, kamienica, Orzegów. Tel. 722-167-816.
Ruda 1, M-2 wyremontowane
– sprzedam, telefon 607-261-411.
Do wynajęcia mieszkanie Niedurnego 45. Tel. 601-959-140.
28.

Do wynajęcia pokój. tel. 32 242-06-

Sprzedam Renault Captur 1.2
intens, automat, 2015 r., na gwarancji, przebieg 11 tys. Salon Polska. Bez pośredników. Tel. 601914-238.
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Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488596.
Zatrudnię agenta ubezpieczeniowego z praktyką. Tel. 601-959-140.
Przyjmę do pracy przy wykańczaniu
wnętrz, mieszkań i domów. Tel. 666606-792.
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, 32 340-0240.
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.
Elektryka z uprawnieniami SEP
przyjmę. Tel. 668-189-468.
Zatrudnię emerytkę lub rencistkę
w charakterze prasowaczki w pralni
w Rudzie Śląskiej-Goduli tel. 32 60885-33.
Zatrudnię ekspedientki do pracy
nad morzem. Gwarantuję zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie.
Tel. 661-431-261.
Zatrudnię mężczyznę do ciężkiej
pracy ﬁzycznej w ogrodnictwie. Tel.
691-911-683. O kontakt proszę w godz.
8.00-12.00.
Firma handlowa zatrudni pracowników do sklepów mięsnych na terenie Rudy Śląskiej i Gliwic. Kontakt
601-521-963. Mile widziane doświadczenie.
Firma Dabex z Rudy Śląskiej zatrudni pracownika biurowego. Wymagania:
wykształcenie min. średnie, niekaralność, obsługa komputera, pakiet Oﬃce, mile widziana obsługa programu
Handel Symfonia. Kontakt 32 248-6453 wew. 24.
PW. Mada zatrudni krawcowe do
szycia ubrań roboczych, wyrobów kaletniczych ze skór, brezentu. Tel. 605303-629.
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Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.

Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.

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, 502-865808.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel.
510-823-457.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.

N������������

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 502-052-885. ANEL.

AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
Sprzedaż
kurek
kolorowych
– Halemba. Tel. 601-081-517.

PRACA biurowa
z j. niemieckim
PRACA biurowa
w Karlsruhe
PRACA dla Opiekunek
w Niemczech.

tel. 32 395 88 83
www.ajpartners.pl
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Zapasy

Medale rudzkich zapaśników
W dniach 13-14.05. w Krotoszynie rozegrany został
ogólnopolski turniej młodziczek w zapasach kobiet oraz
młodzików w zapasach w stylu wolnym. Ekipa Slavii
przywiozła z Wielkopolski osiem medali indywidualnych i pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej w grupie młodziczek. Najlepiej zaprezentowały się Aleksandra Cieślik i Julia Danisz, które w swoich kategoriach
wagowych (32 i 37 kg) zajęły pierwsze miejsca. Na drugim stopniu podium stanęli: Wiktoria Gregorczyk
(52 kg) oraz Krzysztof Dreja (66 kg), natomiast brązowe medale przypadły w udziale: Roksanie Gwózdek,
Magdzie Żarskiej, Patrycji Słomskiej i Weronice Szczepanik.

Łucznictwo

Justyna Wyciślik z brązem

W ten weekend walczyła także Pogoń. W sobotę
(14.05.) w Mysłowicach odbył się turniej o Puchar Śląska Dzieci i Młodzików w zapasach w stylu klasycznym.W zawodach wystąpili klasycy z Pogoni Ruda Śląska oraz wszystkie kluby stylu klasycznego z województwa śląskiego.
W grupie wiekowej dzieci srebrny medal zdobył
Wiktor Zimny w puli A. Brązowy medal otrzymał Piotr
Tabaszewski w puli D. W młodzikach złoty medal wywalczył Szymon Brzeziński (73 kg), a srebrne medale
zdobyli Rafał Bzdyra (42 kg) i Dorian Bzdyra (59 kg).
KS „Pogoń” Ruda Śląska w klasyfikacji drużynowej
wywalczyła czwarte miejsce.

Biegi

Półmaraton z atestem
Trasa II Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego
różni się od tej z poprzedniej edycji, dlatego też konieczne było przeprowadzenie nowego atestu trasy.
– Uzyskanie atestu oznacza, że wyniki, które uzyskają
zawodnicy, będą oficjalnie uznawane we wszelkich
statystykach. To również większy prestiż biegu oraz
szansa na przyciągnięcie do udziału w zawodach najlepszych biegaczy – podkreśla August Jakubik, współorganizator biegu.
Atestację trasy biegowej przeprowadza atestator,
posiadający w tym zakresie stosowne uprawnienia.
Obecnie w kraju dokonują tego tylko trzy osoby. Z trasą rudzkiego półmaratonu zmierzył się ponownie Marek Tokarczuk. – Wszelkie procedury muszą być wyko-

nane starannie i dokładnie zgodnie z wszelkimi wytycznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – podkreśla.
Atest, który otrzymała nowa trasa Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego, ważny będzie przez 5 lat, chyba,
że wcześniej nastąpią prace drogowe, które spowodują
zmianę w strukturze nawierzchni na którymkolwiek odcinku trasy lub organizatorzy zdecydują się na kolejną
zmianę trasy. II Rudzki Półmaraton Industrialny odbędzie się 6 sierpnia o godz. 21. – Chcemy pokazać biegaczom, że Ruda Śląska ma bogatą historię i jest tu wiele
ciekawych miejsc, stąd pomysł na nową trasę półmaratonu. To również okazja dla mieszkańców innych dzielnic do tego, by zobaczyć „na żywo” zawodników w akcji
– wyjaśnia prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Piłka ręczna

Zgoda broni mistrzostwa
W dniach 13-15.05. w Chorzowie odbył się półfinał
młodziczek o Puchar ZPRP. Rudzkie dziewczęta to aktualne mistrzynie Śląska. Po wygraniu wszystkich spotkań w grupie ćwierćfinałowej zmierzyły się one w chorzowskim półfinale z zespołami z Płocka, Legnicy oraz
Chorzowa. Wyniki spotkań zespołu Zgody: KS Zgoda
35:12 Dziewiątka Legnica; KS Zgoda 21:21 Jutrzenka

Płock; KS Zgoda 26:20 Ruch Chorzów.
Skład zespołu: Paulina Wieczorek, Aleksandra Kołecka, Julia Skubacz, Weronika Sobańska, Agnieszka Iwanowicz, Marta Weihrauch, Natalia Olichwer, Angelika
Wołek, Aleksandra Rutkowska, Dominika Siedlarek,
Wiktoria Budzisławska. Trenerzy: Józef Szmatłoch,
Adam Michalski.

Pływanie

Spisali się na medal!
W sobotę (14.05.) w Cieszynie
odbyły się zawody pływackie
pod nazwą Cieszyński Miting
Pływacki Runda III. Po raz kolejny kryta pływalnia w Cieszynie
okazała się dla rudzkich zawodników szczęśliwa. Reprezentanci
UKP Ruda Śląska spisali się na
medal, zdobywając ich łącznie
14, w tym 11 w startach indywidualnych oraz trzy w biegach
sztafetowych. Na zawodach
w Cieszynie klub reprezentowali:
Kinga Nowara, Emilia Kroker,
Klara Surmiak, Alicja Klaczek,
Julia Kowalska, Julia Wręczycka, Patrycja Lip, Szymon
Magner, Paweł Grabowski, Bartosz Staniszewski, Sebastian Czech, Szymon Mizgalski, Kamil Bęben, Dawid
Czerczak, Jakub Rymaszewski, Bartosz Sołtysiak oraz
Igor Wróbel. Zawodnicy UKP Ruda Śląska w trzech
rundach Cieszyńskiego Mitingu Pływackiego zdobyli

Polki na podium.
Zawodniczka UKS-u Grot Ruda Śląska Justyna Wyciślik, reprezentująca Polskę podczas zawodów Pucharu Europy Juniorów w łucznictwie, które w dniach
2-07.05. odbyły się w Heviz (Węgry) przywiozła z nich
brązowy medal za zajęcie trzeciego miejsca w rywalizacji drużynowej juniorek młodszych. Na najniższym
stopniu podium Justyna stanęła wspólnie ze swoimi koleżankami z reprezentacji Polski: Marleną Kocaj (Resovia Rzeszów) i Kamilą Napłoszek (Marymont Warszawa).
Sześciodniowa rywalizacja młodych łuczniczek i łuczników, tradycyjnie rozpoczęła się od dwóch rund strzelań
kwalifikacyjnych przeprowadzonych na odległości 60 m.
Kwalifikacje przyniosły Justynie łącznie 608 punktów
(294 pkt + 314 pkt) i pozwoliły na rozstawienie do indy-

widualnych pojedynków (rundek) z 31. lokaty. Minimalna porażka ze starszą i bardziej doświadczoną konkurentką z Czech nie pozwoliła naszej zawodniczce na awans
w końcowej klasyfikacji indywidualnej zawodów. Swoją
pozostałą energię i umiejętności postawiła ona na walkę
w rywalizacji drużynowej, w trakcie której wspólnie ze
swoimi reprezentacyjnymi koleżankami kolejno odprawiały poszczególne zespoły, pokonując w drodze do półfinału m.in. silne drużyny z Gruzji (6:2) i Niemiec (5:4).
Co prawda w ½ finału nie udało im się znaleźć recepty na
bezbłędne w tym dniu Włoszki, jednak szybko pozbierały
się one po niepowodzeniu, aby w „małym” finale bezdyskusyjnie pokonać reprezentantki Malezji (6:0) i na koniec cieszyć się z brązowych medali za zajęcie trzeciego
miejsca w juniorskim Pucharze Europy w łucznictwie.

Karate

Młodzieńcza dawka karate
Ponad 200 młodych adeptów karate zmierzyło się
w sobotę (14.05.) podczas II Pucharu Śląska Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin. W zawodach wystartowali wojownicy z 20 miast m.in. Częstochowy, Świętochłowic,
Rybnika, Sosnowca, Żor, Leżajska, Nysy i Jastrzębia
Zdroju. Rywalizacja toczyła się zarówno w konkurencji
kata czyli prezentacji sekwencji technik ataku i obrony,
jak również kumite, czyli walce.
Organizatorami II Pucharu Śląska Dzieci i Młodzieży
Karate Kyokushin są Śląski Związek Karate oraz Rudzki
Walki były bardzo ciekawe.
Klub Kyokushin Karate, który w obecnym kształcie i pod
obecną nazwą działa od 1992 roku.
Podczas ubiegłorocznych zmagań rudzcy karatecy za- szych zawodników zakończyły się zmagania w ramach
jęli drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej z dorob- II Pucharu Śląska Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin.
kiem 74 punktów. W tym roku pełnym sukcesem dla na- W klasyfikacji drużynowej zajęli oni pierwsze miejsce.

RAJD SAMOCHODOWY

Gratka dla fanów motoryzacji
Zawodnicy UKP Ruda Śląska.
łącznie 28 medali z czego pięć złotych, siedem srebrnych oraz 16 brązowych, co w końcowej klasyfikacji
medalowej uplasowało ich na drugim miejscu. Warto
zaznaczyć, że Dawid Czerczak w ogólnej klasyfikacji na
najlepszego zawodnika zajął drugie miejsce, a Bartosz
Staniszewski oraz Igor Wróbel zajęli trzecie miejsce.

Turystyczne rajdy samochodowe jako forma aktywnego spędzania czasu wrócą na rudzkie ulice po
kilku latach. Już 21 maja odbędzie się samochodowy
rajd turystyczny BEBOK 2016, organizowany przez
Automobilklub Mysłowicki. Rajd będzie stanowił
kolejną rundę Pucharu Polski Południowej A-4 i rundę Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu.
– Rajdy turystyczne to doskonała forma rozrywki,
w której chodzi o dokładność przejechania trasy,
prawidłowe odpowiedzi na pytania i spostrzegawczość na drodze. Wbrew swojej nazwie, nie wygrywa

załoga, która pierwsza pokaże się na mecie, ale ta,
która bezbłędnie przejedzie trasę i po drodze rozwiąże wszystkie zadania – mówi autor trasy Marcin Lutek.
Etapy rajdu zostały przygotowane w dwóch stopniach trudności – osobno dla profesjonalistów i amatorów. Rajd będzie przebiegał w całości na terenie
Rudy Śląskiej w normalnym ruchu miejskim. Uczestnicy będą mieli okazję odkryć miasto z nieco innej
perspektywy niż zazwyczaj i przekonać się, jakie perełki kryją się wśród malowniczych familoków.

www.wiadomoscirudzkie.pl

SPORT | 18.05.2016

23

Rugby

Rugby na trzech frontach
KS Igloo Rugby Ruda Śląska – Legia Warszawa 10:19 (5:14)
Sporo się działo w miniony weekend
w rudzkim rugby. Diablice w przedostatnim
turnieju mistrzostw Polski rozegranym
w Warszawie zajęły 4. miejsce. Łatwo poradziły sobie w grupie pewnie wygrywając
z Juvenią Kraków 22:0 i Rugby Gietrzwałd
24:0. Później nie było już tak dobrze. W półfinale przyszła wysoka porażka z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk 0:41. Reszty złudzeń
rudzianki zostały pozbawione w meczu
o trzecie miejsce, w którym zmierzyły się
z gospodyniami – Legią Warszawa – przegrywając 5:45. W finale tradycyjnie Biało-Zielone Ladies Gdańsk pokonały Black Roses Po-

snania 29:10. Mecz Diablic z Legią nie był
jedynym starciem rudzkiego rugby ze stołeczną drużyną. Dzień wcześniej, w sobotę
(14.05.) Gryfy zagrały na Burloch Arenie
ostatni mecz I ligi z męskim zespołem Legii.
Początek meczu zdecydowanie należał do rudzian, dla których pierwsze przyłożenie już
w 5. minucie gry zdobył Kozlov. Niestety
wraz z przyłożeniem skończyła się dobra gra
gospodarzy. Legia zaczęła grać lepiej, a Gryfy popełniały coraz więcej błędów, w tym
podstawowy – zbyt wolno wychodziły do
„zamykania” przeciwnika konstruującego
swoje akcje ze zbyt wielką swobodą. Rudzia-

nie po prostu pozwolili Legii grać, a ta dwukrotnie w pierwszej połowie przyłożyła
z podwyższeniami. Gryfy zmobilizowały się
w drugiej połowie, ambitnie próbując zmienić bieg wydarzeń na boisku. Legia zaczęła
opadać z sił i druga połowa zakończyła się
remisem – po jednym przyłożeniu z obydwu
stron. Jednak na odrobienie strat z pierwszej
połowy zabrakło czasu. Najlepiej w miniony
weekend wypadły rudzkie Bajtle. Żacy w turnieju dzieci i młodzieży w Rabie Niżnej zajęli drugie miejsce, miniżacy uplasowali się na
10. miejscu. W swoim drugim wiosennym
turnieju żacy zajęli ponownie drugie miejsce.

Piłka nożna – Liga okręgowa

Kolejne punkty
i niespodziewany remis

To był zacięty mecz.

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

Odra Opole
BKS Stal Bielsko-Biała
Rekord Bielsko-Biała
Górnik II Zabrze
Pniówek Pawłowice
Skra Częstochowa
GKS 1962 Jastrzębie)
Ruch Zdzieszowice
LKS Bełk
Szombierki Bytom
Ruch II Chorzów
Podbeskidzie II B-B
Piast II Gliwice
LKS Czaniec
LZS Piotrówka
Grunwald Ruda Śląska

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Piłka nożna – liga okręgowa
61
55
50
46
45
44
39
36
35
33
31
29
24
22
13
12

Niespodziewany remis Uranii.
Piłkarze Uranii wy- Orzeł Mokre 2:4 (1:2) Urania Ruda jechali do Rudy Śląskiej
grali piąty mecz z rzęz dużymi ambicjami, a koŚląska, Urania Ruda Śląska 1:1
du. Tym razem kochłochłowiczanie chyba my(0:1)Naprzód Zawada
wiczanie w środę
śleli, że mecz sam się wy(11.05.) pokonali na wygra. Najlepiej chyba dokujeździe wicelidera – Orła Mokre – 4:2. Trzy dni mentuje to zdobyta bramka przez Naprzód w 22.
później nie udało im się jednak zdobyć trzech minucie gry, gdy zabawa w polu karnym między
punktów, a rozgrywali swój mecz u siebie z Na- Koperwasem a Gabrysiem zakończyła się przejęprzodem Zawada.
ciem piłki przez gości i pewnym strzałem przy
Rudzianie zagrali świetny środowy mecz. słupku Michalaka. Druga część gry rozpoczęta
Jako pierwsi trafili do siatki gospodarze, ale po została przez Uranię bez zmian w składzie...
golach Zalewskiego i Henisza to zawodnicy i bez zmian w grze. Spotkanie ożywiło się w 71.
Uranii schodzili do szatni prowadząc. W dru- minucie za sprawą rzutu karnego dla gości. Nergiej połowie prowadzenie podwyższył Kornas, wowość sprawiła, iż sypnęły się kartki w drużyale Orzeł szybko zdobył gola kontaktowego. nie Uranii – czerwoną zarobił Skudlik, po żółtej
Nadzieję na korzystny wynik odebrał miejsco- przygarnęli Mzyk i Miszka. Na szczęście jedewym Mzyk.
nastka gości była nie najwyższych lotów i KoKażdy, kto oglądał to spotkanie Uranii, nie perwas obronił rzut karny. Paradoksalnie strata
miał wątpliwości, że w sobotę kochłowiczanie zawodnika wniosła nieco ożywienia w szeregi
też zwyciężą. Uwierzyli w to także podopieczni kochłowiczan. Przełożyło się to na wyrównujątrenera Malujdy, bo meczu z Naprzodem nie cego gola w 82. minucie gry. W polu karnym
można porównać z żadnym z poprzednich. Go- piłkę wydłużył Kot, na środku doszedł do niej
ście, którzy walczą przecież o ligowy byt, przy- Szady i strzelił do siatki.

Gwarek Tarnowskie Góry
Ruch Radzionków
RKS Grodziec
Sarmacja Będzin
MKS Myszków
Polonia Poraj
GKS II Katowice
Slavia Ruda Śląska
Concordia Knurów
Przemsza Siewierz
Raków II Częstochowa
Górnik Piaski
Górnik Wesoła
Zieloni Żarki
Przyszłość Ciochowice
Unia Ząbkowice

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Sportowy
Rozkład Jazdy
21 maja, 13.00
Wawel Wirek – Tempo Paniówki
21 maja, 11.00
Grunwald Ruda Śląska
– Ruch Zdzieszowice
Kolumny sportowe
zredagował Robert Połzoń

W środę (11.05.) powody do radości mieli kibice Wawelu. Drużyna
z Wirku pokonała na własnym boisku
1:0 Gwarek Zabrze. Gola na wagę
trzech cennych punktów zdobył na
początku pierwszej odsłony Patryk
Rutkowski. Sobotni mecz (14.05.) rudzian również podtrzymał dobrą passę. Po golu Forysia rudzianie też zwy-

ciężyli 1:0 z Gwiazdą Skrzyszów.
Sporą niespodzianką zakończyła się
potyczka Przyszłości Rogów z Jastrzębiem Bielszowice. Lider ligi
okręgowej jedynie zremisował bezbramkowo z outsiderem. Jastrząb parę
dni później zdobył jednak komplet
punktów. Pokonał 2:1 Polonię Marklowice.

Piłka nożna – IV liga

(Nie)wesoły remis
Slavia Ruda Śląska – Górnik Wesoła 2:2

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

Przełamanie Wawelu
i punkty Jastrzębia

60
53
50
49
47
41
40
38
34
33
32
27
24
18
3
19

Już po piętnastu minutach Slavia prowadziła w meczu z Górnikiem Wesoła
aż 2:0. Po końcowym gwizdku szczęśliwsi byli jednak goście, którzy zdołali
doprowadzić do remisu w tym spotkaniu.
W sobotę (14.05.) wszystko zaczęło
się idealnie dla rudzian. Najpierw w 12.
minucie sędzia podyktował rzut karny,
który na bramkę zamienił Wujec. Trzy
minuty później dobra gra Slavii spowo-

dowała, że Lamlih po raz drugi musiał
wyciągać piłkę z siatki. W 29. minucie
piłkę przejął Szostek, podał ją do Jaromina, który skierował futbolówkę w stronę
bramki. Tam czekał już Spalony, który
ostatecznie dobił piłkę do siatki i tym samym Górnik zdobył kontaktowego gola.
Rudzianie troszeczkę oddali pole gościom, co sprawiło, że bramka wyrównująca padła w 79. minucie i ponownie na
listę strzelców wpisał się Spalony.

Piłka nożna – III liga

Mocne lanie

Pniówek Pawłowice 6:1 (1:1) Grunwald Ruda Śląska
Chwastek. Rudzianie cieszyli się
z prowadzenia siedem minut, bo
po rzucie z autu Kostecki głową
zmusił z bliska do kapitulacji Poloczka. Do przerwy wynik się
już nie zmienił.
Druga połowa to już zupełna
dezorganizacja w defensywie
„zielonych”. Lawina zaczęła sie w 53.
minucie, gdy po rogu Szczyrby najlepiej w zamieszaniu pod bramką znalazł
się Kostecki i pokonał Poloczka. Rudzianie się otwarli, ale kolejne akcje
przynosiły gole dla gospodarzy. Ostatecznie wynik zatrzymał się na 6:1.

Grunwald: Poloczek – Kiepura,
Wolek, Szczypior, Cymański
– Cichecki, Maciongowski (kpt),
Kowalski, Chwastek – Dreszer,
Stanisławski. Rezerwa: Sitko
– Nowicki, Fredyk, Jagodziński
Trenerzy: Gawenda i Wawoczny
Kolejny mecz „zielonych” przyniósł
następną porażkę. Tym razem jej rozmiar
był ogromny, a większość goli dla przeciwnika padła w drugich 45 minutach.
Początek jednak nie zapowiadał tragicznego końca, bo w 15. minucie na
prowadzenie swój zespół wyprowadził
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