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na każdą kieszeń
• oprocentowanie kredytów
gotówkowych
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już od 5 %
• kredyty hipoteczne,
samochodowe
i firmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń
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• uproszczone procedury
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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

668-447-277

ODDZWONIMY

Światowe Dni Młodzieży
także w Rudzie Śląskiej

DYŻUR
REDAKTORA

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!

Joanna
Oreł
tel. 512-295-228
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CIASTO
• MALINOWE
• PORZECZKOWE
• JOGURTOWE
• MANDARYNKOWE
• TOFFI
• W-Z
Oferta ważna od czwartku 21 lipca do środy
27 lipca 2016 r. lub do wyczerpania zapasów
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ŚWIĘTO POLICJI

Mundurowi
z awansami

131 policjantów awansowanych na wyższy stopień, 7 odznaczonych oraz
20 nagrodzonych – tak można podsumować obchodzone w środę (13.07.)
święto policji. – Dzisiejszy policjant to policjant, który musi być wszechstronny. W jednym dniu policjant jest prawnikiem, w innym dniu ratownikiem medycznym, jeszcze w innym psychologiem. To są cechy, które wskazują, jak wielozadaniowy musi być człowiek zakładający mundur policyjny
– zaznaczał komendant KMP Ruda Śląska, Grzegorz Strzęciwilk.

Policjanci otrzymali awanse, odznaczenia oraz nagrody prezydent.
Środowe święto policji było okazją do nagrodzenia wyróżniających się policjantów.
Oprócz odznaczeń i awansów na wyższy
stopień, 20 funkcjonariuszy zostało nagrodzonych przez prezydent miasta. – Żeby pracować w policji trzeba mieć przede wszystkim
wyrozumiałą rodzinę, bo ta praca bardzo angażuje. Nie zostawia się jej za zamkniętymi
drzwiami biura, bo myślami ciągle się do niej
wraca. Myślę, że każdy z nas tej wyrozumiałości najbliższych życzy sobie
w tym świątecznym dniu
najbardziej – mówiła
podkomisarz Dorota Szmyt z Wydziału Kryminalnego
KMP
w Rudzie Śląskiej,
jedna
z nagrodzonych.
– Z tego miejsca
chciałbym podziękować nie tylko policjantom, ale również ich
rodzinom. Praca policjanta jest
pracą ponadnormatywną, wymagającą niejednokrotnie pracy po godzinach. Dziękuję
bliskim policjantów za wyrozumiałość, bo ten
czas spędzony w pracy mogliby poświęcić rodzinie – podkreślał komendant Strzęciwilk.
Ze statystyk wynika, że w Rudzie Śląskiej
spada liczba przestępstw, a równocześnie rośnie ich wykrywalność. Jest też bezpieczniej
na drogach. W ubiegłym roku rudzka policja
wszczęła ponad 3,5 tys. postępowań przygotowawczych, o 363 mniej niż w 2014 r. Tendencja spadkowa utrzymuje się od kilku lat.
Dla przykładu w 2011 roku postępowań było
ponad 5,7 tys. Jednocześnie wzrósł

wskaźnik wykrywalności przestępstw – z 61,7
proc. w 2014 roku do 64,1 proc. w roku 2015.
Wśród przestępstw najwięcej było kradzieży
– 761 oraz kradzieży z włamaniem – 413.
Przestępczości gospodarczej dotyczyło 327
wszczętych postępowań. W ubiegłym roku
w stosunku do 2014 roku spadła również liczba kolizji oraz wypadków, w tym wypadków
z udziałem pieszych. W tym drugim przypadku w 2015 roku było ich 45, przy 51 w 2014 r.
i 61 w 2013 r. Wzrosła z kolei
liczba
funkcjonariuszy
patrolujących miasto.
W 2015 roku przeprowadzono 17,5
tys. służb patrolowych, podczas
gdy rok wcześniej było ich
12,6 tys. Przeprowadzono także
477 patroli dodatkowych oraz 263 patrole ze słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach. W sumie ujawniono ponad 8,5 tys. wykroczeń zakończonych postępowaniem mandatowym,
co stanowi spadek o 1,6 tys. w stosunku do
2014 r.
W 2015 roku miasto wsparło Komendę
Miejską Policji kwotą ponad 260 tys. zł. Największa część tych pieniędzy – 100 tys. zł,
przeznaczona została na dodatkowe patrole.
Dzięki dotacji miasta rudzcy policjanci mogli
m.in. kupić samochody, zestawy komputerowe, a nawet kaski ochronne. Dodatkowe
20 tys. zł przeznaczono na patrole realizowane przez słuchaczy Szkoły Policji.
JO, AS
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REMONT

Piastowska do przebudowy
zalewanie przylegających posesji po nawalnych opadach deszczu – tłumaczy Barbara Mikołajek-Wałach, naczelniczka Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda
Śląska.
W ramach przebudowy planowany jest
także długo wyczekiwany remont ulicy Piastowskiej w Rudzie, wzdłuż której od 2015
roku, kiedy zawieszono funkcjonowanie linii tramwajowej
Dzięki zastąpieniu tramwaju nr 18
nr 18, znajdują się nieużywane
autobusem nr 118 miasto płaci
tory. Ulica Piastowska zostanie
znacznie mniejszą składkę do
zmodernizowana na odcinku ok.
KZK GOP. Roczne utrzymanie linii
100 metrów, a w ramach prac
tramwajowej kosztowało ok. 1,5
wybudowany zostanie także
mln zł, natomiast obecnie koszt
ciąg pieszo-rowerowy. Prace
kursowania autobusu w skali
mają ruszyć po wakacjach.
rocznej wynosi ok. 450 tys. zł.
– Obecnie trwa procedura prze-

Najważniejszą inwestycją w ramach
przebudowy ulicy Piastowskiej będzie budowa nowego przepustu o szerokości 16 m
i długości 12 m w miejscu dotychczasowego przepustu nad Potokiem Julka. – Istniejący przepust wybudowany na początku XX
wieku jest w bardzo złym stanie technicznym i o zbyt małym przekroju, co powoduje

targowa na wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych, której zakończenie i podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na
sierpień 2016 r. – zapowiada MikołajekWałach. – Zakończenie robót budowlanych
planowane jest na maj 2017 r. – dodaje.
Jednak to oznacza, że tyle też czasu kierowcy i piesi będą musieli liczyć się z utrudnieniami. – Podczas budowy mostu zamknięty zostanie odcinek ulicy Piastowskiej
pomiędzy ulicą Sobieskiego i granicą miasta. Ruch pojazdów będzie się odbywał objazdem ulicami Sobieskiego i Bytomską
w Zabrzu. Dla pieszych wybudowana zostanie tymczasowa kładka nad Potokiem Julka
– zapowiada naczelniczka Wydziału Dróg
i Mostów. Na tym jednak nie koniec remontu ulicy Piastowskiej, bo w przyszłym roku

Foto: JO

Dobra informacja zarówno dla kierowców jak i mieszkańców Rudzkiej Kuźnicy. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć
się rozbiórka torów przy ul. Piastowskiej oraz budowa nowego przepustu. Pierwszych prac możemy spodziewać
się po wakacjach. Z kolei w przyszłym roku ruszy rozbiórka dalszej części torów.

W ramach remontu tory zostaną zlikwidowane.
zniknie także dalsza część torowiska. – To- stowskiej, której rozpoczęcie planowane
ry tramwajowe na odcinku od wiaduktu ko- jest na 2017 rok – planuje Barbara Mikołalejowego PKP do granicy miasta zostaną jek-Wałach.
rozebrane w ramach przebudowy ul. Pia
Joanna Oreł

SZPITAL MIEJSKI

Bajkowy Kącik na oddziale dziecięcym
Remont właściwie toczy się od kilku tygodni. Pracownicy szpitala pomalowali korytarze i sale. – Dziecku trudno wytłumaczyć,
że musi zostać w szpitalu. Jak ściany będą
kolorowe, a na nowych meblach będą nowe
zabawki to z pewnością dzieciom łatwiej będzie zapomnieć o tym, że są w obcym miejscu
– przekonuje Violeta Stachnowska-Golba,
ordynator Oddziału Pediatrii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Dopełnieniem remontowych prac będą
prace artystyczne wykonane przez wolontariuszy Fundacji Orange. W szpitalach w całym kraju powstało już 100 kolorowych
świetlic tzw. Bajkowych Kącików. Kolejny
taki będzie właśnie w Rudzie Śląskiej. – Wybraliśmy ten oddział i chcemy tu wymienić
oświetlenie, pomalować ściany, wymienić
meble i wykładzinę – mówi Katarzyna Wróbel z Fundacji Orange.
To nie koniec zmian na oddziaNa oddziale dziecięcym
le. Nowy, kolorowy wygląd tego
w Bielszowicach jest 20 łóżek dla
lata zyskają także korytarze bielmałych pacjentów. Rocznie oddział
szowickiej placówki. W bajkowe
przyjmuje 1000-1200 dzieci.
wzory w ramach akcji „KubusioMiesięcznie jest ich średnio 80, ale np.
we Szpitale” pomaluje je Maciej
w marcu przyjęto aż 170 pacjentów.
Kot. Pochodzący z Dąbrowy Gór-

niczej artysta przez 16 ostatnich lat w całym
kraju odmienił w ten sposób blisko 200 szpitalnych oddziałów dziecięcych. – Remont
odbywa się w okresie wakacji, gdyż w czerwcu i lipcu mamy zdecydowanie mniej pacjentów, więc możemy sobie pozwolić na wyłączenie z użytku sal, w których prowadzone są
prace remontowe – tłumaczy dr Violeta
Stachnowska-Golba.
Oddział Dziecięcy w rudzkim szpitalu
funkcjonuje w budynku w Bielszowicach od
osiemnastu lat, kiedy to został przeniesiony
z budynku w Rudzie 1 (obecnie znajduje się
tam Powiatowy Urząd Pracy). Budynek
z zewnątrz nie prezentuje się okazale, ale jak
tłumaczy ordynator, nie jest to najważniejsze. – Trzeba wejść do środka, żeby zoba-

Foto: AW

Bajkowy klimat zagości wkrótce na oddziale dziecięcym rudzkiego szpitala. W czwartek (14.07.) w placówce
rozpoczął się remont świetlicy. Dzięki Fundacji Orange rudzki szpital zyskał na ten cel grant wolontariacki.

Bajkowy Kącik właśnie powstaje na oddziale.
czyć, że mamy świetny oddział. Posiadamy
nowoczesny sprzęt, sanitariaty, dodatkowe
umywalki, dobrze wyposażone sale chorych
i to jest dla nas istotne. Chcemy żeby mali

pacjenci podczas pobytu u nas mieli wszystko czego im potrzeba – tłumaczy Violeta
Stachnowska-Golba.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA
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| WIREK

Miejsce to do niedawna straszyło swoim wyglądem, a teraz jest
już po rozbiórce. Co dalej? Wielu rudzian jadąc ul. 1 Maja zastanawia się, czy nasz „Werdon” pozostanie bez budynków mieszkalnych. Okazuje się jednak, że spółdzielni „Perspektywa” udało się
uratować to miejsce, a „Werdon” czeka drugie życie.

Śmiertelny wypadek na DTŚ

Foto: MB

Ostatnimi czasy odebraliśmy kilka telefonów w sprawie kamienic przy ul. 1 Maja 261 i 263. – Teren ten wygląda teraz
strasznie, a dodatkowo zabraknie w tym
miejscu mieszkań. Czy da się coś z tym
zrobić? – mówił pan Henryk, mieszkaniec
Wirku.
Okazuje się, że Walne Zgromadzenie
Członków MGSM „Perspektywa” zdecydowało o przekazaniu 1 mln zł na fundusz

W tym miejscu zakończono prace rozbiórkowe.
projektowania, ale już wiadomo, ile powstanie mieszkań.
– Obiekt składać się będzie z czternastu
mieszkań – pięciu trzypoziomowych o powierzchni od 98 m kw. do 102 m kw., z
czterema pokojami, w skład których wchodzi również spiżarnia, garderoba i garaż.

Samo koszenie nie pomoże

Wielkość kolejnych dziewięciu, zlokalizowanych powyżej trzeciej kondygnacji budynku, będzie się wahać od 27 do 92 m
kw. Będą to mieszkania jedno-, dwui trzypokojowe – tłumaczą przedstawiciele
„Perspektywy”.
Magdalena Buchta

| BYKOWINA

Zarządcą tego terenu jest Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, która odpowiada,
że zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami koszenie trawy odbywa się trzy
razy w roku, a termin uzgadniany jest z poszczególnymi administracjami. Ponadto
istnieje możliwość dodatkowego koszenia.
– Z uwagi na interwencję mieszkańca dzielnicy informuję, że kierownik Administracji
nr 6 został zobligowany do dokonania ustaleń z wykonawcą usług porządkowych takiego harmonogramu koszenia, aby zadowolić wszystkich mieszkańców – mówi Ga-

briela Lutomska, rzeczniczka RSM-u.
Nasz Czytelnik porusza także problem
ze stanem trawnika przy ul. Pośpiecha, który jego zdaniem bardziej przypomina łąkę.
– Z roślin tam rosnących większość to pokrzywy, chwasty, zboża, mlecze dopiero
w dalszej kolejności trawy, a wszystkie sięgające 1m do 1,5 m – opisuje mieszkaniec
Bykowiny. – Uważam, że samo koszenie
nie rozwiąże problemu, ponieważ chwasty
bardzo szybko odrastają. RSM powinna zainwestować w wymianę podłoża wokół bloku oraz wysianie nowej trawy – dodaje.

Foto: arch.

Kolejna interwencja dotycząca uporządkowania terenów zielonych dotarła do naszej redakcji od mieszkańca Bykowiny. – Problem dotyczy pokosów trawy w naszej okolicy, których jest zdecydowanie za mało, a na te
które są realizowane, niestety musimy strasznie długo czekać, ponieważ
nasz blok jest na końcu osiedla i ﬁrmy koszące zgodnie z jakimś harmonogramem docierają do nas na samym końcu – tak zgłosił nam mieszkaniec ulicy Pośpiecha.

Policjanci rudzkiej komendy wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na rudzkim odcinku DTŚ. W wyniku obrażeń odniesionych w tym zdarzeniu, 32-letnia pasażerka land rovera zmarła w szpitalu. Śledczy
proszą świadków zdarzenia o telefoniczny kontakt z wydziałem kryminalnym.
Do zdarzenia doszło w środę, 13 lipca,
około godziny 8 na Drogowej Trasie
Średnicowej w Chebziu. Ze wstępnych
ustaleń mundurowych z drogówki wynika, że 21-letni mężczyzna kierujący osobowym land roverem jadący w kierunku
Katowic stracił panowanie nad pojazdem
i uderzył w betonową część wiaduktu
ulicy Niedurnego. Widząc wypadek, kierowca jadący w kierunku Zabrza, zatrzymał się chcąc udzielić poszkodowanym
pomocy. W momencie, gdy chciał przedostać się na pasy przeciwnego kierunku, sam został potrącony przez jadący
pojazd. W ciągu kilku następnych minut
w tym samym miejscu doszło jeszcze do
kolejnego zderzenia dwóch samochodów
osobowych. W wyniku tych zdarzeń kierowca land rovera, jego 32-letnia pasażerka i potrącony mężczyzna traﬁli do
szpitala. Niestety kobieta z powodu rozległych obrażeń zmarła w szpitalu. Policjanci prowadzący postępowanie w tej
sprawie, proszą o kontakt osobisty lub
telefoniczny (32 244-92-00) osoby, które
były bezpośrednimi świadkami zdarzenia.

Zdjęcie trawnika przy ul. Pośpiecha nadesłał Czytelnik z Bykowiny.
RSM odpowiada na to, że takich zakres
prac nie kwaliﬁkuje się do realizacji z funduszu remontowego, który z założenia
przeznaczony jest na bieżące remonty.
– Niemniej jednak skierowaliśmy sprawę do

rozpatrzenia przez Radę Osiedla i Administrację, które mają ostateczny i decydujący
głos przy dysponowaniu środkami ﬁnansowymi Administracji – tłumaczy Gabriela
Lutomska.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: KMP Ruda Śląska

inwestycyjny. Środki zostaną wykorzystane na budowę nowego budynku mieszkalnego na terenie dawnego osiedla robotniczego.
– W wyniku fatalnego stanu technicznego obiektów zlokalizowanych przy
ul. 1 Maja 261 i 263, spowodowanego m.
in. szkodami górniczymi, zarząd spółdzielni zdecydował o podjęciu kroków zmierzających do ich rozbiórki. Jednym z warunków miejskiego konserwatora
W długoterminowych planach
zabytków dotyczących wydaSpółdzielni znajduje się wybudowanie nia pozwolenia na rozbiórkę,
przy ul. 1 Maja następnych trzech
było wybudowanie nowego bubudynków. Zgodnie z założeniem,
dynku w miejsce tych wyburzomiałyby one powstać w miejscu
nych – informuje spółdzielnia.
będących się w fatalnym stanie
Budynek ma oddawać chatechnicznym budynków, znajdujących rakter zabudowań dawnej kosię przy ul. 1 Maja 259-259 a, 269
lonii robotniczej. Obecnie inoraz 271.
westycja znajduje się w fazie

KRONIKA POLICYJNA

Do wypadku doszło w środę.
REKLAMA

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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KOCHŁOWICE

Najpierw ekspertyza, później remont
Wracamy do tematu uszkodzonej wieży w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. W minionym
tygodniu na terenie paraﬁi odbyła się wizja lokalna z udziałem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
– Przeprowadziliśmy kontrolę na miejscu. Otrzymaliśmy już wyniki wstępnej ekspertyzy. Wydaliśmy także decyzję w tej sprawie dotyczącą doraźnego zabezpieczenia zachodniej części kościoła, która musi pozostać wyłączona z użytku – tłumaczy Anna Rojowska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Rudzie Śląskiej.

informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana PawŁa II 6 (II piętro), wykazu niezabudowanej
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej
przy ul. M. Reja, w Rudzie Śląskiej, oznaczonej jako działka nr 4084/46
o powierzchni 0.0156 ha, zapisana na karcie mapy 2, w obrębie KochŁowice,
objęta księgą wieczystą KW Nr GL 15/00008228/8, Sądu Rejonowego
w Rudzie Śląskiej, która zostanie zbyta w drodze zamiany nieruchomościami
z osobami ﬁzycznymi.

U nas kupisz płyty
ze śląskimi szlagrami!

Foto: AW

Paraﬁa teren wygrodziła zaraz po zdarzeniu. Obecnie przeprowadzana jest
ekspertyza, która ma wykazać, jak duże
są uszkodzenia. Wtedy dopiero będzie
wiadomo co, gdzie oraz w jaki sposób
należy wzmocnić. Ostateczne wyniki
znane będą po 22 lipca. – Ze wstępnych
ustaleń wynika, że pozostałe fragmenty
elewacji kamiennej należy podeprzeć i
zakotwiczyć. Dalsze prace zostaną określone po tym, jak zakończy się przegląd
obu wież – mówi Łukasz Urbańczyk,
miejski konserwator zabytków w Rudzie
Śląskiej.
Zarządca kościoła będzie musiał wystąpić o pozwolenie konserwatorskie
i budowlane, a następnie może rozpocząć
się remont. Zgodnie z ugodą zawartą w
2011 roku pomiędzy paraﬁą a Kompanią
Węglową za usuwanie szkód powstałych
wskutek eksploatacji górniczej powinien
zapłacić przedsiębiorca górniczy. Jednak
niewykluczone, że na renowację wież
pieniądze będzie można pozyskać także z
innych źródeł. – Miasto, wojewódzki kon-

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Na razie teren gruzowiska został ogrodzony.
serwator zabytków oraz marszałek województwa mają do dyspozycji środki na
dotowanie obiektów zabytkowych, o które
można występować. Znamy wiele przypadków, gdzie na odbudowę takich zniszczeń udało się uzyskać spore dotacje –
tłumaczy Łukasz Urbańczyk.
Przypomnijmy, że do uszkodzenia wie-

ży doszło w nocy z soboty na niedzielę
(3.07.). Z wieży spadło kilka kamiennych
bloków, które spadając uszkodziły także
metalową gablotę informacyjną. Ostateczne decyzje dotyczące remontu, czyli
zakresu prac, terminów i kosztów poznamy po zakończeniu ekspertyz.
Arkadiusz Wieczorek

REDAKCJA GAZETY
„Wiadomości Rudzkie”
ul. Niedurnego 36
41-709 Ruda Śląska

tel. 32 248 60 97

sklep.wiadomoscirudzkie.pl

REKLAMA

Kostka Behad – szara

• gr. 4 – 20,50 zł/m2
• gr. 6 – 21,60 zł/m2
Kostka Brukowa
Holland - szara

Przy zakupie min. 3 palet
transport GRATIS!!!*
*Szczegóły u sprzedawcy
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HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607 – 468 – 787
Baran – Musisz być
uczciwy wobec samego
siebie, gdyż pragnąc miłości, możesz pomylić ją z przyjaźnią lub koleżeństwem. Na prawdziwą miłość warto poczekać.
Byk – Sprzyjające wpływy gwiazd oznaczają,
że jesteś skazany na
sukces. Awans i podwyżka są w zasięgu ręki.
Bliźnięta – Na zdrowiu
nie powinieneś oszczędzać i wiedz, że na ten cel
pieniędzy Ci nie zabraknie. Na początku sierpnia czeka Cię stresujący
okres. Wówczas troszkę zwolnij.
Rak – Mocno zaangażujesz się w pracę zawodową, budowanie rodzinnego gniazda i pozamykasz
różne sprawy. Stworzysz mocne
podstawy, na których oprzesz się w
dalszym życiu.
Lew – W sprawach materialnych czeka Cię powodzenie. Odniesiesz
sukces tam, gdzie potrzebne są pieniądze, własny wysiłek i zdolności
organizacyjne.
Panna – Liczyć się będzie
silny charakter, odwaga
i konsekwencja. Wiele zyskasz i wiele osiągniesz, ale o sukces
będziesz musiała zawalczyć.
Waga – Będziesz podejmował nowe wyzwania,
wcielał w życie nowe
pomysły i idee. Ten wysiłek się

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna
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Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur,
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opłaci. Efekty będą spektakularne.
Skorpion – W związku
czekają Cię na przemian
waśnie i pojednania. To
będzie burzliwy miesiąc, ale ze wszystkich zawirowań
wyjdziesz obronną ręką.
Strzelec – Na romantyczne schadzki przygotuj się już w sierpniu.
Emanować będziesz wdziękiem
i seksapilem, choć nie wszystkie
miłostki przetrwają próbę czasu.
Koziorożec – Poczujesz
jak wielkie są Twoje
możliwości. Stać Cię
będzie na więcej, zrealizujesz wielkie marzenia. Rozwiniesz skrzydła.
Wodnik – Nie grożą Ci
żadne wielkie romanse,
które pozbawiają spokojnego snu. Odwrotnie – teraz serce
się uspokoi i podejmiesz ważne decyzje.
Ryby – Bardzo potrzebujesz kogoś, dzięki komu oderwiesz się od codzienności i znajdziesz się w innym
świecie.

ROZRYWKA |20.07.2016
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KRZYŻÓWKĘ
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Poziomo: 1 – kompleks górski, 5 – zwierzę z długą szyją, 8 – mit. egip. małżonka Ozyrysa, 9 – kukła, 11 – rośl. z rodziny traw, 12 – babassu, palma brazylijska, 15 – miła woń, 17 – do pisania na tablicy, 20 – rzeka we Francji, 21 – łow.
samica kuropatwy, przepiórki, 24 – stały wiatr równikowy, 25 – stolica Kazachstanu, 28 – notatnik, 29 – głaz narzutowy, 32 – składacz, 33 – wyższa izba parlamentu, 36 – przylądek w pd. Hiszpanii, 39 – żona Maharadży, 42 – budowla
ogrodowa, 43 – luk w podłodze statku, 45 – wczesna odmiana kalaﬁora, 46 –
minerał, odm. polimorﬁczna dwutlenku tytanu, 47 – imię męskie.
Pionowo: 1 – ryba z rodz. łososiowatych, 2 – używ. w kuchni, 3 – daszek na
przystanku, 4 – szereg czynności, 5 – płaz bezogonowy, 6 – łoskot, tumult, 7 –
nastrój emanujący z osoby, 10 – najstarszy okres ery paleozoicznej, 13 – zbiór
map, 14 – ojczyzna Odyseusza, 16 – obrządek, 17 – krzew śródziemnorski, 18 –
tut. telewizja cyfrowa, 19 – dawny mieszkaniec Meksyku, 21 – strączyniec, 22
– pierw. chem, 23 – cisawy koń, 26 – do zbierania datków, 27 – foka obrączkowana, 30 – odm. granitu, 31 – ignam, 34 – skała metamorﬁczna z piroksenu
i plagiklazu, 35 – kochanek, wielbiciel, 37 – elektroda dodatnia, 38 – lek przeciw
anginie, 40 – góry w Niemczech, 41 – dawniej porwanie panny, 44 – przynęta.
Hasło krzyżówki nr 27 brzmiało: „Dama z łasiczką”. Nagrodę otrzymuje
Aniela Bartoszek. 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.

9

10

11

12

13

14

5
15

2

16

17

18

19

8
20
9
21

22

4

23

24
1

25

26

27

28

29

30

31

12
32
17
33

34

10

11

35

39

36

40

37

38

41
14

42

43

44
15

45
13
46

47

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

WRÓŻKA
JADZIA
ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607 – 468 – 787

Paulina Fricowska
córka Joanny i Roberta
ur. 11.07. (3360 g i 57 cm)

Izabela Barucha
córka Ewy i Adama
ur. 11.07. (3600 g i 57 cm)

Laura Mieciecka
córka Agnieszki i Sebastiana
ur. 9.07. (2500 g i 51 cm)

Karol Zjawin
syn Sabiny i Stanisława
ur. 12.07. (3800 g i 59 cm)

Dawid Zdebel
syn Sylwii i Adama
ur. 12.07. (3956 g i 56 cm)

Amelia Kalbarczyk
córka Aleksandry i Łukasza
ur. 10.07. (3540 g i 54 cm)

Emilia Lesiak
córka Agnieszki
ur. 8.07. (3950 g i 56 cm)

Wojciech Marcin Gawenda
syn Joanny i Łukasza
ur. 9.07. (3500 g i 56 cm)

Wojciech Pietrzyk
syn Magdaleny i Artura
ur. 10.07. (3680 g i 59 cm)

Laura Poloczek
córka Edyty i Łukasza
ur. 11.07. (3475 g i 55 cm)

Aproduction
Agnieszka
Rolnik

pierwsza sesja
Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/
aproduction.rolnik

OGŁOSZENIE
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Śląsk kojarzy mi się z gościnnością i świetną kuchnią
– Zacznijmy od pytania – jak zaczęła się Twoja
muzyczna przygoda?
– Wszystko zaczęło się jeszcze w szkole podstawowej. Apele i akademie były doskonałą okazją do występów. Jako nastolatek grałem z zespołem na imprezach
okolicznościowych. Jednak tak naprawdę moja przygoda z wielką sceną rozpoczęła się w 1996 roku, kiedy to
wraz z grupą przyjaciół założyłem zespół, z którym
wydaliśmy trzy kasety o tematyce religijnej. Z kolei
w 2001 roku wybrałem się do Stargardu Szczecińskiego na przegląd piosenki z repertuarem Czerwonych
Gitar. Znalazłem się w gronie laureatów i to sprawiło,
że postanowiłem spróbować swoich sił jako solista.
Życie solisty jest łatwiejsze ze względów logistycznych, ale że w zespole siła, to do współpracy zaprosiłem kilku swoich przyjaciół i tak działamy obecnie.
– Co proponujesz swoim słuchaczom i co zaliczasz
do swoich sukcesów?
– Zawsze chciałem, żeby moje piosenki wzbudzały
pozytywne emocje i myślę, że to się po części udało.
Moje piosenki mówią o życiu, o poszukiwaniu kogoś,
czegoś… i wydaje mi się, że każdy z nas ciągle czegoś
szuka. Pewnie dlatego te utwory są słuchaczom tak bliskie. Recitale czy koncerty w salach koncertowych to

spotkania, podczas których śpiewam właśnie takie kompozycje. Koncerty plenerowe to inna bajka – tam publiczność przychodzi się pobawić i zapomnieć o troskach dnia codziennego. Cieszę się z każdego spotkania
ze słuchaczami, czy to podczas audycji radiowych, czy
podczas spotkań przy okazji koncertów. W solowej karierze udało mi się wydać dwie płyty. Zrobiłem kilka
teledysków i zagrałem całkiem sporo koncertów w kraju
i za granicą. Odwiedziłem Grecję, Węgry, Niemcy, Holandię, Norwegię, Rosję. Dużym przeżyciem dla mnie
był koncert w Katedrze Lwowskiej. Warto wspomnieć,
że autorami piosenek są moi przyjaciele: Justyna Adamczak, Marek Górski, Piotrek Stromyło i Mirek Suliga.
Niedawno nawiązałem współpracę z Kasią Pawłowską.
Sam też próbuję czasami swoich sił.
– Coraz częściej prezentujesz swoją twórczość na
Śląsku…
– Mam tu coraz więcej przyjaciól i to nie tylko muzycznych. Śląsk to wspaniali, cudowni i gościnni ludzie, dbający o swoją kulturę, tradycję oraz obyczaje.
Nie można też pominąć śląskiej kuchni. Śląsk to ponadto miejsce, gdzie na muzycznej scenie każdy niezależnie od stylu muzycznego jaki prezentuje, może znaleźć miejsce dla siebie.

– Bywasz także w Rudzie Śląskiej. Z czym kojarzy Ci się nasze miasto?
– Pierwsza myśl to Grzesiu Poloczek. Znamy się od
dłuższego czasu i to właśnie on podczas wielu spotkań
opowiada mi o Śląsku i Waszym mieście. Ruda Śląska
to również miejsce, w którym zawsze chętnie się zatrzymuję, gdy jestem na Śląsku. Gościnność osób,
u których tutaj bywam, jest tak ogromna, że czuję się
jak w domu. Pierwszy raz miałem okazję zagrać w Rudzie Śląskiej na początku lipca. Publiczność była cudowna. Zostałem bardzo miło przyjęty, widzowie śpiewali razem ze mną. Mam nadzieję, że jeszcze będzie
okazja, by tu zagrać.
– Ostatnie pytanie dotyczy Twoich planów na najbliższą przyszłość. Jakie one są?
– To jest zawsze najtrudniejsze pytanie. Można planować, ale życie wszystko weryﬁkuje po swojemu. Mimo tego, że jestem romantykiem i marzycielem, jestem
również realistą i wiem, że nie wszystko uda się zrealizować w tym roku, ale plany mam. Już za dwa tygodnie
kręcimy teledysk do jednej z piosenek z najnowszej
plyty. Mogę zdradzić, że będziemy realizować ten projekt właśnie tutaj, na Śląsku, i będzie go koordynowała
ekipa ﬁlmowa ze Śląska. Planuję w tym roku nakręcić

Foto: mat. pras.

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” na nasze pytania odpowiada Krzysztof Koniarek, wokalista
pochodzący z Wągrowca, który bardzo lubi śląską scenę i publiczność.

jeszcze trzy klipy i nagrać trzy nowe piosenki. A prywatnie też pozostanę przy liczbie trzy, bo właśnie tyle
kilogramów chciałbym stracić w tym roku, a do tej pory, ku mojemu ogromnemu zadowoleniu, udało mi się
pozbyć dwudziestu.
Arkadiusz Wieczorek

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, 24 lipca, 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
23 lipca. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutto.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215)
wykazów nieruchomości
gruntowych znajdujących
się w Rudzie Śląskiej w
rejonie ulic: Zabrzańskiej,
które zostaną
oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem
pod istniejące
ogródki rekreacyjne,
Orzegowskiej, która
zostanie oddana w
najem z przeznaczeniem
pod istniejący garaż
wolnostojący.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. np. łysina po śląsku
2. np. wąż gumowy po śląsku
3. np. umieć po śląsku
4. np. mężczyzna po śląsku
5. np. kolejarz po śląsku

6. np. wędkarz po śląsku
7. np. uszczelka po śląsku
8. np. koc po śląsku
9. np. kolej po śląsku
OGŁOSZENIE
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Co najmniej 56 osób wprowadzi się do mieszkań socjalnych, które Ruda Śląska przygotuje dzięki otrzymanemu właśnie unijnemu doﬁnansowaniu. Na realizację wartego 1,3 mln zł projektu miasto pozyskało 1,1 mln zł dotacji.

Więcej mieszkań socjalnych w Rudzie Śląskiej

– Jesteśmy dobrze przygotowani do
ubiegania się o środki w ramach nowej
perspektywy unijnej, jednym z przykładów jest właśnie ten projekt – mówi
prezydent Grażyna Dziedzic. – Prowadzimy również działania pomagające
osobom w trudnej sytuacji życiowej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym
i odnaleźć się na rynku pracy – dodaje.
W ramach unijnego projektu przygotowane zostały dokumentacje techniczne na adaptację nieużytkowanych lokali mieszkalnych i użytkowych na lokale
socjalne. – Powstanie 13 nowych lokali

socjalnych, składających się z pokoi,
kuchni lub aneksów kuchennych oraz
łazienek. Znajdzie w nich miejsce co
najmniej 56 osób – zapowiada wiceprezydent Michał Pierończyk.
Mieszkania powstaną w dzielnicach
Ruda (ul. Bankowa, ul. Janasa, ul. Piastowska), Orzegów (ul. Hlonda, ul.
Królowej Jadwigi), Wirek (ul. Kazimierza) i Bielszowice (ul. Kunickiego).
Powierzchnia mieszkań wyniesie od 20
do 97 m². Obecnie przygotowywany
jest przetarg. Rozpoczęcie prac przewidywane jest na trzeci kwartał br. Projekt ma się zakończyć najpóźniej 30
września przyszłego roku, a realizuje
go Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Bu-

downictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej.
Projekt „Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej” został doﬁnansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014
– 2020. Doﬁnansowanie wyniesie 85%
kosztów kwaliﬁkowanych, co przy całkowitym koszcie ok. 1,3 mln zł daje
kwotę ok. 1,1 mln. zł dotacji.
Aktualnie w Rudzie Śląskiej jest
1459 mieszkań socjalnych, z tego 1051
w zasobach miasta i 408 wynajmowanych przez miasto od spółdzielni
mieszkaniowych. Rejestr wyroków

eksmisyjnych z orzeczonym prawem
do lokalu socjalnego liczy obecnie
2187 pozycji. Prowadzona jest teraz
weryﬁkacja tego rejestru pod kątem aktualizacji praw ujętych w nim osób do
lokalu socjalnego.
Projekt infrastrukturalny „Adaptacja
lokali mieszkalnych i użytkowych na
mieszkania socjalne” jest powiązany
z projektem „Aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, realizowanym
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Ubiegający się o nowo wyremontowane mieszkania socjalne będą zobowiązani do
podpisania kontraktu socjalnego, w ramach którego podejmą działania z za-

kresu aktywizacji społeczno – zawodowej – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej ds. społecznych. – Działania te będą dobierane
indywidualnie w zależności od potrzeb
i bieżących możliwości danej osoby
– podkreśla.
Dla rodzin wielodzietnych przewidziana jest m.in. usługa asystenta rodziny, dla osób niepracujących – w tym
niepełnosprawnych – zajęcia grupowe
i indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego, podniesienie lub nabycie
kwaliﬁkacji zawodowych i podjęcie
pracy, a dla wszystkich nowych lokatorów mieszkań trening budżetowy
i warsztaty efektywnego zarządzania
gospodarstwem domowym.
WG

Sakiewki drobiowe w aromatycznym bulionie to propozycja Marty Lip-Kornatki na niedzielny „łobiod”. Przepis został smakiem czerwca w konkursie Rudzkie
Smaki. Do końca sierpnia można przesyłać przepisy na smak wakacji. Najciekawszy z nich zostanie opublikowany w kalendarzu kulinarnym na 2017 rok.

Niedzielny „łobiod”

– Sakiewki drobiowe w aromatycznym bulionie to ciekawa alternatywa
dla rosołu z makaronem – uważa ambasador konkursu Michał Kaczmarczyk.
– Do nadzienia można dodawać również inne rodzaje mięsa i połączyć np.
wołowinę z grzybami mun, wieprzowinę
ze sporą ilością imbiru lub przygotować farsz bezmięsny, np. z ugotowanej
w mleku kokosowym zielonej soczewicy
przyprawionej curry albo startej na tarce dyni z chilli, kolendrą i cebulką dymką – proponuje pani Marta.
Potrawa jest niskokaloryczna, ale syta, dlatego możemy nią zastąpić dwudaniowy obiad i delektować się deserem zaproponowanym również przez
panią Martę. Deser „Kuleczki Marty”
to lekkie truﬂe przygotowane na bazie
bakalii. – Kuleczki można zrobić wcześniej, a do obtoczenia użyć swoich ulubionych dodatków. Przed podaniem
najlepiej schłodzić je w lodówce – radzi
Marta Lip-Kornatka.
Wakacje to czas podróży, odkrywania nowych miejsc, ale też smaków.
– Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji
zachęcam do przywiezienia z wakacji
pamiątek w postaci przepisów i podzielenia się nimi w konkursie „Rudzkie
Smaki”. Na kulinarne wspomnienia
z wakacji czekamy przez dwa miesiące,
do końca sierpnia – zachęca Krzysztof
Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – Mogą to być zarówno egzotyczne smaki
z dalekich podróży, jak i te z wakacji na
działce – podpowiada. Przepisy wraz ze
zdjęciami można przesyłać na adres email: media@ruda-sl.pl (w temacie

„Rudzkie Smaki”) lub adres pocztowy:
Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska z dopiskiem „Rudzkie Smaki”, bądź też dostarczyć do magistratu, do Biura Obsługi Mieszkańców.
„Rudzkie Smaki” – pod tą nazwą
kryją się tradycyjne śląskie potrawy,
ich modyﬁkacje oraz zupełnie nowe dania, do których inspiracje pochodzą
z różnych kuchni świata. – W wielu
rudzkich domach w dalszym ciągu króluje śląska kuchnia – mówi rudzki kucharz Michał Kaczmarczyk, ambasador
konkursu. – Pomimo tego nigdy nie zjemy dwóch takich samych rolad, „panczkrautu”, „krepli” czy makówek, bo każdy przygotowuje je według receptury
babci lub w wersji urozmaiconej przez
siebie. Coraz chętniej łączymy też tradycyjne przepisy z kuchnią światową,
dzięki czemu otrzymujemy ciekawe kulinarne wariacje – zauważa.
Sakiewki drobiowe
w aromatycznym bulionie
Sakiewki: 1 i 1/2 szklanki mąki, 2/3
szklanki wrzątku, szczypta soli, 2 łyżki
oleju.
Mąkę, olej i sól wymieszać, zaparzyć
wrzątkiem i połączyć razem za pomocą
widelca. Gdy ciasto odrobinę ostygnie
zagnieść i odłożyć na 30 minut by odpoczęło.
Nadzienie: pół kilograma piersi
z kurczaka, 2 łyżki sosu sojowego,
2 pęczki świeżej kolendry, ząbek czosnku, sól.
Mięso drobniutko posiekać. Dodać
zmiażdżony czosnek, sos sojowy,
szczyptę soli, drobno posiekane liście

i gałązki kolendry. Wymieszać.
Ciasto rozwałkować na cieniutkie
płaty, wykrawać kółka, napełniać farszem z kurczaka i kolendry i zlepiać
u góry tworząc małe sakiewki. Gotować na parze od 3 do 5 minut (tak, aby
mięso w środku nie było surowe). Po
ugotowaniu przesmarować lekko olejem za pomocą pędzelka, tak aby sakiewki się nie skleiły.
Bulion: 2 łyżki oleju o neutralnym
smaku (najlepiej słonecznikowy), 3 ząbki czosnku, 2 cm korzenia imbiru, kawałeczek posiekanej papryczki chilli
(ok. 1 cm), 4 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki octu ryżowego (może być sok z limonki), 2 łyżki sosu rybnego lub ostrygowego (niekoniecznie, choć wzbogaca
smak), 3 szklanki bulionu z kurczaka
lub warzywnego, 2 średnie marchewki
pocięte w plasterki, pół szklanki mrożonego zielonego groszku, mała kalarepka pocięta w paski, pokrojone na plastry różyczki brokułu, garść świeżego
szpinaku baby, posiekana cebulka dymka do podania.
W garnku rozgrzać olej, wrzucić posiekany drobno czosnek oraz imbir
i papryczkę chilli. Krótko razem przesmażyć. Następnie dodać marchewkę
i kalarepkę lub brokuł, poddusić przez
około 2 minuty i zalać sosem sojowym,
octem ryżowym i sosem rybnym. Dusić
przez chwilę, następnie dodać bulion
i gotować około 12-15 minut, tak aby
warzywa nie były surowe. Na koniec
dodać mrożony groszek i garść szpinaku. Podawać z drobiowymi sakiewkami, posypane posiekaną cebulką dymką.

Tak prezentują się sakiewki drobiowe.
Kuleczki Marty
Kuleczki kakaowo-pomarańczowe
1 szklanka orzechów laskowych, 1/2
szklanki daktyli (namoczonych przynajmniej przez 15 minut w ciepłej wodzie),
1 łyżeczka kakao + 1 łyżka do obtoczenia kuleczek, 1 łyżka mocnej kawy,
1 łyżeczka kandyzowanej skórki pomarańczowej, szczypta soli.
W blenderze o ostrzu w kształcie litery S umieścić orzechy laskowe, kakao
i odrobinę soli, zmielić. Następnie dodać odsączone daktyle, łyżkę kawy oraz
skórkę pomarańczową, ponownie zmielić. Z powstałej masy lepić kuleczki

i obtaczać je w kakao lub zmielonych
orzechach laskowych.
Kuleczki piernikowe
1/2 szklanki orzechów włoskich, 1/2
szklanki nerkowców, 1/3 szklanki suszonych śliwek (jeśli są twarde należy namoczyć je w ciepłej wodzie), 3 duże ﬁgi,
1/3 łyżeczki cynamonu, 1/4 łyżeczki
mielonych goździków, 2 czubate łyżki
zmielonych pierniczków do obtoczenia.
Do blendera o ostrzu w kształcie litery
S wsypać orzechy i przyprawy, zmielić.
Dodać ﬁgi i śliwki, ponownie zmielić.
Z powstałej masy lepić kuleczki i obtaczać je w proszku z pierników.
IM
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Około pół tysiąca pielgrzymów ugoszczą rudzianie w ramach Światowych Dni Młodzieży. To mieszkańcy Włoch,
USA, Francji, Kolumbii, Brazylii oraz Burkina Faso. Przed nimi liczne wyjazdy i spotkania integracyjne, które
zwieńczy wspólny koncert na placu Jana Pawła II. Odbędzie się on w najbliższą niedzielę (24 lipca). Gwiazdą
wieczoru będzie zespół Deus Meus oraz Mietek Szcześniak.

Ruszają Światowe
Dni Młodzieży!

Światowe Dni Młodzieży są spotkaniem wielodniowym. Mają dwie zasadnicze części. Pierwsza to „Dni w Diecezjach”, kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, będącego gospodarzem
spotkania, zaś druga to „Wydarzenia Centralne”, czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.
Do Rudy Śląskiej pierwsi pielgrzymi
przybyli blisko tydzień temu. Młodych
z afrykańskiego Burkina Faso przyjęły
rodziny należące do parafii św. Wawrzyńca i Antoniego w Wirku. – Uczyłem się
trzy lata francuskiego i dwa włoskiego.
Jeden z naszych gości mówi w obu tych
językach, więc dogadujemy się bez większego problemu. Słownik też się przydaje
– zdradził Konrad Szydło, u którego
w domu zatrzymali się dwaj księża Blaise
i Jules. – Pierwszy wieczór upłynął nam
w przyjemnej atmosferze. Dało się zauważyć kilka różnic kulturowych, jednak
w bardzo pozytywnym znaczeniu. Naszych
pielgrzymów ugościliśmy przygotowaną
wraz z tatą jajecznicą i widać było, że zasmakowała – dodał osiemnastolatek.
O serdecznej atmosferze panującej
w rudzkich domach mówili również sami
pielgrzymi. – Jesteśmy bardzo zadowole-

ni z tego jak zostaliśmy przyjęci przez rodziny i parafię. Dobrze nam się spało
– podkreślał dzień po przyjeździe do Rudy Śląskiej przewodzący grupie ks. Blaise. – Także pogoda to dla nas miła odmiana. W Burkina Faso jest bardzo ciepło, a tutaj przywitało nas świeże powietrze – zaznaczył z uśmiechem. Przed oficjalnym rozpoczęciem „Dni w Diecezjach” grupa z Afryki odwiedziła m.in.
Muzeum Powstań Śląskich oraz skansen
w Chorzowie. Młodzi udali się także
w Beskidy.
Na ten tydzień zapowiedzieli się pielgrzymi z Włoch, USA, Francji, Brazylii
oraz Kolumbii. Razem z gośćmi z Burkina Faso w Rudzie Śląskiej będzie przebywać około 500 osób. Pielgrzymi zostali
podzieleni na dwa dekanaty: Kochłowice
oraz Ruda Śląska. Najliczniejszą grupę
stanowią Włosi – około 300 osób z regionu Marche.
Przed młodymi dwa tygodnie pełne
atrakcji. W zaplanowane od 20 do 25 lipca „Dni w Diecezjach” włączone zostały
obchody parafialne, miejskie oraz diecezjalne. Po tym czasie młodzież uda się do
Krakowa. – Pielgrzymi goszczą we
wszystkich rudzkich parafiach. Każda

przygotowała też inny program. Dla naszych gości zaplanowaliśmy wyjazd do
Auschwitz, Piekar Śląskich, Częstochowy,
Mosznej i Kamienia Śląskiego. W czwartek odbędzie się międzynarodowy turniej
piłki nożnej na boisku KS Wawel – Wirek.
Pielgrzymi zobaczą też kopalnię Guido
oraz naszą kolonię Ficinus – zapowiada
ks. Andrzej Nowara, proboszcz parafii św.
Wawrzyńca i Antoniego, koordynator ds.
ŚDM z dekanatu Kochłowice.
Parafie dekanatu Ruda Śląska swoich
gości w tym czasie zabiorą m.in. do Sztolni Czarnego Pstrąga i Kopalni Srebra
w Tarnowskich Górach, Zielonej oraz Radzionkowa. Wybiorą się także w Beskidy.
– Pobyt w parafiach to zawsze pierwszy
etap Światowych Dni Młodzieży. Jego
głównym celem jest poznawanie kraju,
który jest gospodarzem. Młodzi z całego
świata będą przez to mogli doświadczyć,
jak my, Polacy, przeżywamy naszą wiarę.
Bardzo im na tym zależy – podkreśla
ks. Karol Płonka z parafii św. Michała Archanioła w Orzegowie.
23 lipca młodzież z całej diecezji spotka się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. W ramach wydarzenia przewidziano
międzynarodowe prezentacje pielgrzy-

Znaki Światowych Dni Młodzieży, krzyż oraz ikona Matki Bożej
Salus Populi Romani w Rudzie Śląskiej były w styczniu 2015 r.

Pierwsi pielgrzymi, z afrykańskiego Burkina Faso, do Rudy Śląskiej
przybyli niecały tydzień temu.
mów, mszę św. oraz występy gwiazd
muzyki chrześcijańskiej (więcej informacji na stronie www.mlodzidlamlodych.pl). Dzień później, 24 lipca, w Rudzie Śląskiej odbędą się miejskie obchody Światowych Dni Młodzieży. Na placu
Jana Pawła II stanie scena, na której wystąpią kolejno: zespół Vtorek Band &
International Rock – Gospel Group
(godz. 17.00), rudzkie schole parafialne
(godz. 18.10) oraz gwiazda wieczoru zespół Deus Meus z udziałem Mietka
Szcześniaka (godz. 20.00). – Serdecznie
zapraszam na rynek pielgrzymów, naszą
wspaniałą młodzież, a także wszystkich
parafian z rodzinami. To spotkanie będzie okazją do wzajemnego poznania się.
Zapowiada się wspaniała zabawa – zachęca do udziału prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Występy poprzedzone

Do udziału w Światowych Dniach Młodzieży zachęcali wolontariusze,
odwiedzając rudzkie szkoły.

Rudzianie do Światowych Dni Młodzieży przygotowywali się około półtora roku.

Rudzki Informator Samorządowy

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

zostaną przemarszami z parafii św. Wawrzyńca i Antoniego oraz Ścięcia św. Jana
Chrzciciela.
W poniedziałek, 25 lipca, młodzież wyjedzie do Krakowa, gdzie poprzez udział
w spotkaniach integracyjnych, katechezach oraz licznych występach artystycznych będzie przygotowywała się na przyjazd papieża Franciszka. – Na wyjazd do
Krakowa zarejestrowało się około 300
młodych rudzian. Większość wybiera się
tylko na weekend – informuje ks. Nowara.
Program obchodów Światowych Dni Młodzieży znajduje się na stronie www.
krakow2016.com.
Dla wszystkich uczestników Światowych
Dni Młodzieży od 20 lipca do 1 sierpnia br.
przejazdy autobusami i tramwajami sieci
KZK GOP są bezpłatne. Dokumentem
uprawniającym do odbywania darmowych
przejazdów jest identyfikator wydawany
przez Diecezjalne Centrum ŚDM Archidiecezji Katowickiej. Ponadto, dodatkowe pociągi oraz bezpłatne przejazdy 28 lipca, w
dzień wizyty Ojca Świętego na Jasnej Górze, będą czekały na użytkowników Kolei
Śląskich. Więcej na stronach www.kzkgop.
pl oraz www.kolejeslaskie.com. Przypomnijmy, że tegoroczne Światowe Dni Młodzieży przebiegają pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią”. Kraków został wybrany spośród
Londynu, Rygi i Seulu. Zgodnie z przyjętą
zasadą, że spotkania odbywają się naprzemiennie w Europie i na pozostałych kontynentach. Kraków będzie reprezentował cały
Stary Kontynent. Pierwsze spotkanie młodych, z inicjatywy papieża Jana Pawła II,
miało miejsce w Rzymie w roku 1986. Wydarzenie miało charakter diecezjalny, jednak
zainspirowało Ojca Świętego do cyklicznych
spotkań z młodymi. Rok później, w 1987 roku w Buenos Aires odbyły się pierwsze międzynarodowe Światowe Dni Młodzieży. Od
tego czasu młodzi świata spotkali się w Santiago de Compostela, Częstochowie, Denver,
Manili, Paryżu, Rzymie, Toronto, Kolonii,
Sydney, Madrycie oraz Rio de Janeiro. Ostatnim Światowym Dniom Młodzieży,
w 2013 roku, przewodniczył papież Franciszek.
DR
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EKOwiadomości

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

Samorządy to siła napędowa, która umożliwia wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju. Gospodarka wodno-ściekowa, budowa i utrzymanie obiektów infrastruktury komunalnej i gospodarka odpadami
– to główne zadania, jakie stoją przed gminami. Działania te muszą jednocześnie być zgodne z potrzebami
mieszkańców – podnosić jakość życia z uwzględnieniem ograniczenia zanieczyszczeń oraz redukcji zużycia
energii.

ECO – MIASTO

Od blisko czterech lat Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z polskimi
oraz francuskimi miastami podejmuje zadania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gminnym. Inicjatorem projektu jest Ambasada
Francuska, która zachęca do podejmowania szeregu proekologicznych
przedsięwzięć, połączonych z konkursem realizowanym w kategoriach
zrównoważonej mobilności, efektywności energetycznej, gospodarki
wodnej i gospodarki odpadami.
ECO – MIASTO to kompleksowy
projekt, w skład którego wchodzą
seminaria tematyczne z udziałem
ekspertów z Polski i Francji, konkurs dla miast oraz gmin i szeroko
zakrojona kampania informacyjna.
Pod koniec czerwca br. została zainicjowana czwarta już edycja konkursu w ramach tego projektu. Celem jest nagrodzenie najbardziej zaangażowanych w ochronę środowiska polskich miast. Wszystkie miasta mogą zgłaszać swoje kandydatury w czterech kategoriach: mobilność zrównoważona, efektywność
energetyczna, gospodarka wodna,
zarządzanie systemami energetycznymi.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czynnie włączył się w realizację przedsięwzięcia. Są to przede wszystkim
oferty dofinansowań skierowanych
do samorządów realizowane w ramach Systemu zielonych inwestycji
(GIS), projektów energooszczędnego i inteligentnego oświetlenia
ulicznego (SOWA), niskoemisyjnego transportu miejskiego (GAZELA), a także zarządzania energią
w budynkach użyteczności publicznej.
W ramach koordynowanych przez
NFOŚiGW projektów dotowanych
przez Norweski Mechanizm Finansowy w polskich miastach przeprowadzono kilkadziesiąt działań w ob-

szarze oszczędzania energii i promowania odnawialnych źródeł energii.
Działanie 2.5. Poprawa jakości
życia w miastach (dla którego NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą)
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmuje realizację rekultywacji terenów zdegradowanych w miastach oraz rozwój terenów zielonych. Wspierana finansowo będzie również inwentaryzacja
terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych. Projekty realizowane
w ramach działania pozwolą usunąć
zagrożenia dla zdrowia ludzi
i środowiska oraz podjąć prace związane z rozwojem terenów zieleni
przyczyniając się do promowania

miejskich systemów regeneracji
i wymiany powietrza. Budżet działania wynosi 97 mln euro ze środków
unijnych oraz 36 mln zł uzupełniających
środków
pożyczkowych
z NFOŚiGW.
Aktywnościami NFOŚiGW, które
na bieżąco wspierają proekologiczne działania miast są: ogólnopolski
system wsparcia doradczego dla
sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie
efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, a także
pełnienie funkcji krajowego koordynatora Porozumienia Burmistrzów.
Wsparcie doradcze to partnerski
projekt Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (jako partnera wiodącego)
oraz 14 Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i województwa lubelskiego.
Celem jest przygotowywanie planów dla gospodarki niskoemisyjnej
w miastach oraz wyszkolenie dla potrzeb samorządów 500 gminnych
energetyków. Zaplanowaliśmy tu
m.in. realizację następujących zadań: szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej odnawialnych źródeł energii oraz technik
i technologii niskoemisyjnych,
wspieranie samorządów w przygotowywaniu, weryfikacji i wdrażaniu
planów gospodarki niskoemisyjnej,
a także doradztwo w zakresie możliwości inwestycyjnych w obszarze
efektywności energetycznej.
Budżet projektu wynosi 30 mln
euro i jest on całkowicie pokrywany
ze środków unijnych – poddziałanie
1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Na podstawie umowy Partnerstwa, podpisanej 9 października
2014 roku z Dyrekcją Generalną ds.
Energii Komisji Europejskiej, NFOŚiGW pełni rolę krajowego koordynatora Porozumienia Burmistrzów.
Narodowy Fundusz zapewnia zainteresowanym samorządom wsparcie techniczne procedury przystąpienia do Porozumienia (przystąpiło do
niego 57 polskich miast; miasto
Płock rozszerzyło swoje zobowiązania, przystępując do Porozumienia
Burmistrzów na rzecz Klimatu
i Energii), promowania jego idei,
a także pomoc we wdrażaniu Planów
na rzecz zrównoważonej energii.
Z bieżącymi informacjami na temat projektu ECO – MIASTO
można zapoznać się na specjalnie
utworzonej do tego celu platformie
dostępnej pod adresem: www.ecomiasto.pl.

Agnieszka Kominek

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Śląski Park
Przemysłowo-Technologiczny
sp. z o.o
oferuje do sprzedaży bardzo dobrze skomunikowane (w pobliżu DTŚ,
trasa N-S oraz autostrada A4) tereny inwestycyjne składające się
z niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Rudzie
Śląskiej przy ul. Szyb Walenty/Zajęcza, w bliskiej odległości nowo
powstającego Centrum Handlowego IKEA oraz nowo powstającej
Inwestycji Panattoni Development, których ŚPPT jest użytkownikiem
wieczystym (istnienie możliwość wykupu prawa własności):
•
•
•

•
•

działka o nr 780/496 o pow. 12 274 m2, przeznaczenie P2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
działka o nr 769/496 o pow. 1 286 m2, przeznaczenie P2 – tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
działka o nr 991/461 o pow. 9 544 m2, przeznaczenie ZN1 – tereny trwałych użytków zielonych oraz częściowo P1 i P2 – tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz KDW – klasyfikacja dróg i ulic
działka o nr 989/461 o pow. 5 489 m2, przeznaczenie ZN1 – tereny trwałych użytków zielonych
działka o nr 1313/250 o pow. 22 624 m2, przeznaczenie ZL1 – tereny lasów i zadrzewień oraz KD1/2 – teren ulic dojazdowych
– nieruchomość położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Sosinki

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.sppt.pl w zakładce OFERTA.
Ponadto ŚPPT oferuje wynajem powierzchni biurowych w atrakcyjnych cenach w budynkach biurowych, położonych w Rudzie Śląskiej
przy ul. Szyb Walenty 26 i 26A. Dysponujemy lokalami biurowymi o metrażach: 30 m2, 35 m2, 40 m2, 55 m2, 120 m2.
Teren Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest doskonałym miejscem do organizacji konferencji, szkoleń oraz spotkań biznesowych i w tym celu udostępniamy w pełni wyposażoną salkę konferencyjną oraz salę konferencyjno-bankietową o powierzchni 356 m2 z pełnym nagłośnieniem.
Szczegółowych informacji udziela:
Małgorzata Hetmańczyk tel. 32 789-51-07, 602-126-263
e-mail: malgorzata.hetmanczyk@sppt.pl.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza III 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 III 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: 12.000,00 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 8.08.2016 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
2.08.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 600,00 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.

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

informuje o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej
wymienionego mieszkania na zasadzie umowy najmu, którego
stawka czynszowa wynosi:

adres , struktura, piętro
pow. użytkowa,
wypos.
	
stawka czynszowa*
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Józefa Elsnera 3c/10, 3p + k III - piętro
53,70 m2
13,50 zł
*
oprócz czynszu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne
tj. za energię cieplną (c.o.),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntu, na dzień dzisiejszy
brak jest możliwości wykupu ww. mieszkania.
Wnioski dot. ww. mieszkań należy składać w Registraturze Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12 wraz
z załączoną kserokopią dowodu przelewu wadium w wys. 2.000,- zł. Wadium należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr
43102024010000030200393751.
O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego złożenia.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wymianą okien.
Wpłacone wadium zostanie przelane na poczet kaucji zabezpieczającej
opłaty czynszowe.
Wnioskodawca traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty uzyskania zgody na objęcie mieszkania nie podpisze umowy najmu i nie uzupełni
kaucji do wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o ww.
stawkę .
Przedmiotowe umowy mogą zostać zawarte jedynie na czas określony
do 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia nie dłużej niż na kolejne
5 lat. Osobie, która zawrze umowę najmu przysługuje prawo pierwokupu
zajmowanego lokalu po cenach rynkowych bez konieczności prowadzenia
postępowania przetargowego.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209 lub 290.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika
Tunkla 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 niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla, obręb Kochłowice, karta mapy 5, stanowiące
działki nr:
– 748/151 o powierzchni 755 m², KW nr GL1S/00001127/1,
– 756/143 o powierzchni 711 m², KW nr GL1S/00018204/7,
(działy III i IV ww. ksiąg 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 o zróżnicowanych parametrach (symbol planu
MM2).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają kształt
prostokąta, są niezabudowane oraz częściowo porośnięte drzewami i krzewami.
Dojazd do działek inwestycyjnych z drogi publicznej ul. ks. Ludwika Tunkla powinien odbywać się
z ulic ks. Ludwika Tunkla i Świętochłowickiej poprzez wewnętrzny ciąg komunikacyjny zlokalizowany na gminnych działkach nr: 749/151, 751/149, 753/149 i 763/143. W celu lokalizacji zjazdów
należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 748/151 – 96.000,00 zł,
– dla działki nr 756/143 – 90.000,00 zł.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza 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:
– 1270/93 o powierzchni 750 m²,
– 1273/93 o powierzchni 751 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 (symbol planu MN1).
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.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 1270/93 – 94.000,00 zł,
– dla działki nr 1273/93 – 94.000,00 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.

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 budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2016 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 16.08.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr 748/151 – 4.800,00 zł, dz. nr 756/143 – 4.500,00 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.

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 19.08.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr 1270/93 – 4.700,00 zł, dz. nr 1273/93 – 4.700,00 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.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.

www.wiadomoscirudzkie.pl

13
U�����

KREDYTY

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

także z komornikiem

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

konsolidacje oddłużenia

– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

CHWILÓWKI
Ruda Śląska tel. 690-878-872

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

Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

OGŁOSZENIA | 20.07.2016
Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz gotówki. Tel. 32 243-01-77.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.
Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
Cyklinowanie, tel. 601-480-719.
Cyklinowanie, tel. 501-835-581.
Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, panele. Tel. 501-815-416.
Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
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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.
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Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.

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

Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.

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

Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.
Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 24301-77.
VAN24H
TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 24301-77.
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel.
32 243-01-77.
Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel.
668-681-884.

Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 229 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 40 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Godula, dwupokojowe, 48 m2, 95 tys.,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

– www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691523-055.
Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne,
tel. 531-465-977.
Kawalerki: Lecha 29 m2, 54 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
Dwupokojowe: Osiedlowa, Bocianów,
Szewczyka, Grodzka, Tunkla DOBRE CENY!
LOKATOR, tel. 793-017-323.
Trzypokojowe: Czarnoleśna, Skowronków DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 793-017323.
Kochłowice – sprzedam, 37 m2 w bloku
70 tys. GABRIEL, tel. 691-523-055.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.
KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Kochłowice
– BEZPOŚREDNIO. Tel. 887-877-189.
Lokal w centrum Nowego Bytomia do
wynajęcia. Tel. 603-372-240.
Wynajmę na działalność gospodarczą –
centrum Rudy Śl., 40 m2 i 84 m2. Tel. 608206-636.
Sprzedam dom z garażem Ruda Śląska
Bielszowice. Tel. 601-934-091, 667-588-400.
Mieszkanie, Godula, 2 pokoje do wynajęcia. Kontakt, tel. 691-377-573.

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823457.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny.
Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup samochodów na części. Tel. 603534-003, 32 275-05-47.

P����
Zatrudnię szwaczkę i krojczego do szwalni odzieżowej. Tel. 691-403-472.
Zatrudnię agenta ubezpieczeniowego z
praktyką. Tel. 601-959-140.
Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych
(wykończenia), elektryków z uprawnieniami.
Prawo jazdy mile widziane. Nawiążemy również współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi. Kontakt, tel. 32 740-91-63, 696-099922.
Firma budowlana Bedamex – Ruda Śląska zatrudni pracowników budowlanych oraz
brygadzistę. Wymagane doświadczenie zawodowe. tel. 601-504-030; 32 242-24-11, email: biuro@bedamex.pl, w godz. od 7.00 do
15.00.
Zatrudnię mechanika samochodowego.
Tel 508-281-989, 32 248-79-12.

Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 121
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w
Wirku , 49 m2, I piętro, winda. Bez pośredników. Tel. 693-591-916.

Ruda, jednopokojowe, 29 m2, 63 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Wirek, jednopokojowe 34m2, 45.000,00
zł. Tel. 609-814-723.

Zatrudnię kierowcę kategoria C + E. Bliska międzynarodówka. Tel.500-153-885.

Sprzedam 51 m2 Godula – GABRIEL, tel.
607-706-692.

Sprzedam 50 m2, Nowy Bytom, Objazdowa. Tanio. Tel. 604-987-117.

R����

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

Do wynajęcia mieszkanie 38 m2, Halemba 2, 2 pokoje z kuchnią. Tel. 608-465-457.

Sprzedam działki gruntu w Kochłowicach

M����������
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.

Zatrudnię mężczyznę do ciężkiej pracy ﬁzycznej w ogrodnictwie. Tel. 691-911-683.
O kontakt proszę w godz. 8.00-12.00.

Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Kupię stare obrazy, antyki. Tel. 883-792678.
Sprzedam kontenery budowlane, szatnie, kontenery na narzędzia. Tel. 531-112344.

M������������
Samotny 65 l. pozna samotną domatorkę. Tel. 532-543-717.

Panu Wacławowi Początkowi
Z-cy Prezesa Zarządu
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego i głębokiego
współczucia z powodu śmierci

śp. brata Jana
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
Pani Dorocie Kamińskiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA

składają
koleżanki i koledzy Dziennego Domu
„Senior-WIGOR” w Rudzie Śląskiej

www.facebook.com/
WR.WiadomosciRudzkie

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

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-Bielszowicach przy
ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej
nieruchomości pod drogę dojazdową

ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej
nieruchomości pod drogę dojazdową

Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 1.03.2016 r., 10.05.2016 r.
oraz 30.06.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 26.01.2016 r., 19.04.2016 r.
oraz 15.06.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiącej działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 1302/1193 o powierzchni 980 m2, użytki: Bz, R-IVb, obręb Bielszowice, zapisana
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. nieruchomość zostanie zbyta wraz ze
sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę
dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek
Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od
wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska działka nr 1302/1193 stanowi teren 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 rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów
oznaczonych symbolami MN2, KDW.

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: Bz, R-IVb, obręb Bielszowice, zapisana 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. nieruchomość zostanie zbyta wraz ze
sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę
dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz,
obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska działka nr 1303/1193 stanowi teren 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 rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2, KDW.

Cena do rokowań dla działki nr 1302/1193 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi 76.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę
69.259,00 zł, droga 6.741,00 zł.

Cena do rokowań dla działki nr 1303/1193 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi 74.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę
67.273,00 zł, droga 6.727,00 zł.

Z ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w rokowaniach 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.

Z ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w rokowaniach 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.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku
przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana
na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i
usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku
przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na
zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

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.

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.

Rokowania odbędą się w dniu 14.09.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Rokowania odbędą się w dniu 8.09.2016 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 7.09.2016 r. dokonają
wpłaty zaliczki w wysokości 3.800,00 zł, z dopiskiem „zaliczka – ul. Mierosławskiego, działka
nr 1302/1193” 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 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – ul. Mierosławskiego, działka nr 1302/1193”.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub zamknięcia rokowań
bez wybrania nabywcy nieruchomości.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 1.09.2016 r. dokonają wpłaty zaliczki
w wysokości 3.700,00 zł, z dopiskiem „zaliczka – ul. Mierosławskiego, działka nr 1303/1193”
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 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w sekretariacie Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – ul. Mierosławskiego, działka nr 1303/1193”. Zastrzega się prawo do
odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.

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

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

15

www.wiadomoscirudzkie.pl

SPORT | 20.07.2016

lekkoatletyka

Rudzianin jedzie do Rio
Rzutem na taśmę Wojciech Theiner
wyskakał sobie miejsce w kadrze na
Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro.
Pochodzący z Rudy Śląskiej skoczek
wzwyż znalazł się wśród 238 sportowców, którzy będą reprezentowali Polskę na igrzyskach. Przypominamy,
że Wojtek swoje pierwsze sukcesy odnosił już jako zawodnik TL Pogoń Ruda Śląska.
Reprezentant AZS Politechniki
Opolskiej w tym sezonie startował ze
zmiennym szczęściem. Co prawda na
mistrzostwach Polski wywalczył sre-

bro, jednak wynik, który uzyskał
– 218 cm – nie był zadowalający. Niestety nie załapał się także na mistrzostwa Europy, a szkoda, bo jak było widać, reprezentacja Polski wypadła tam
bardzo dobrze.
Nasz zawodnik nie poddał się i podczas mistrzostw Polski weteranów rozgrywanych w Opolu uzyskał wynik
229 cm w skoku wzwyż. Dzięki wysokiej formie i potencjale jaki drzemie
w naszym zawodniku, otrzymał on nominację na Igrzyska Olimpijskie
w Rio.

BOKS

Bokserskie laury

w skrócie
Zawodniczki Zgody jadą
do Karpacza

Na początku lipca w Kroczycach odbyły
się półfinałowe zawody Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej juniorek młodszych. W turnieju wzięły kadry
województw dolnośląskiego, opolskiego
oraz łódzkiego. Dziewczęta ze Śląska zajęły pierwsze miejsce uzyskując następujące
wyniki:
Śląskie – Opolskie
42:14
Śląskie – Dolnośląskie
26:25
Śląskie – Łódzkie
32:14
Wśród reprezentantek naszego województwa znalazły się zawodniczki Zgody:
Paulina Wieczorek, Wiktoria Ciaś, WeroniWojciech Theiner (pierwszy od prawej) będzie reprezentował Polskę w Rio. ka Sobańska, Agnieszka Iwanowicz, Julia
Skubacz i Marta Weihrauch. Finał OOM
w piłce ręcznej juniorek młodszych odbywa się w Karpaczu w dniach 17-23.07. Trenerem zawodniczek jest Józef Szmatłoch.

Piłka nożna

Grunwald w okręgówce!

Klub z Halemby z powodu kłopotów
finansowych nie przystąpi do rozgrywek w
IV lidze. Komisja ds. Licencji Klubowych
Śląskiego ZPN odmówiła przyznania licencji Grunwaldowi na grę w IV lidze.
Klub złożył następnie wniosek na grę w
Klasie Okręgowej. Decyzją Komisji w
tym przypadku była pozytywna i w sezonie 2016/2017 Grunwald zagra w Klasie
Okręgowej. „Zieloni” jeszcze przed ro-

Trener otrzymał złoty medal wraz z zawodnikiem.
W Ząbkowicach Śląskich w dniach
2-10.07. odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w boksie. Wystartowali
najlepsi adepci sztuki pięściarskiej, aby
walczyć o miano najlepszego kadeta
z całej Polski i tytuł Mistrza Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Wśród 188
zawodników nie zabrakło reprezentanta
Rudy Śląskiej, który na co dzień trenuje
w UKS Śląsk Ruda Śląska. Konrad
Gawron zdobył w wadze 52 kg tytuł Mistrza OOM na rok 2016. Najpierw w

drodze do finału pokonał w walce eliminacyjnej Ostrowskiego (Górnik Sosnowiec), później w ćwierćfinale pokonał
zawodnika MKS Chełm, w półfinale
Śmigielskiego z Torunia, a następnie
w walce finałowej pięściarza z Rybnika
– Siedleckiego. Niedawno wywalczony
tytuł Mistrza Polski Studentów w Katowicach, a teraz tytuł Mistrza OOM to
sygnały, że można powiedzieć: Trzymać
tak dalej, a trenerowi Eugeniuszowi Sarocie gratulujemy zawodników. REKLAMA

kiem toczyli wyrównany bój w rundzie
wstępnej Pucharu Polski ze Stalą Stalowa
Wola, a dzisiaj po spadku z III ligi opolskośląskiej ledwie wiążą koniec z końcem.
Podopieczni Teodora Wawocznego spadli
z III ligi, wyprzedzając na finiszu rozgrywek jedynie LKS Piotrówkę. W całym sezonie nasza drużyna zdobyła 15 punktów,
wygrywając zaledwie cztery spotkania
i tracąc 80 bramek.

Południe górą
W sobotę (16.07.) odbył się
drugi mecz gwiazd Ligi Rudzkich Orlików. Najlepsi zawodnicy z I i II ligi zostali podzieleni na Północ oraz Południe, aby
rozegrać mecz na pełnowymiarowym boisku. W tym roku
lepsza okazała się drużyna Południa, która wygrała 3:1 i to na
jej ręce powędrował puchar.
Piłkarze stawili się punktualnie i dali z siebie wszystko,
swoją postawą udowadniając,

Firmowe rozgrywki

W rozgrywkach piłkarskich Silesian Business League – regionalnej, śląskiej lidze
firm, rywalizowała nasza rudzka firma Madej&Wróbel. Walczyła ona z tak znanymi
firmami jak Porsche Katowice, BMW Sikora, Jeronimo Martins Biedronka czy
Unilever Katowice. W ostatecznym rozrachunku drużyna z Rudy Śląskiej, która
swoje zmagania prowadziła w najwyższej
klasie rozgrywkowej, zajęła drugie miejsce
i zdobyła srebrny medal.
Sama drużyna piłkarska Madej&Wróbel jest złożona z młodych, kreatywnych
ludzi, którzy są mieszkańcami Rudy Śląskiej. Zespół mimo swojego amatorskiego
charakteru stara się działać w pełni profesjonalnie, zdobywając pomniejszych sponsorów, ale i przede wszystkim trenując regularnie pod okiem doświadczonego trenera, oczywiście również mieszkańca Rudy
Śląskiej, a także byłego trenera III-ligowego Grunwaldu Ruda Śląska – Jacka Bratka.
Drużna poza celami czysto sportowymi,
realizuje się także działając charytatywnie
Drużyny ostro rywalizowały. na terenie naszego miasta. Chodzi m.in. o
akcję „drużynowego oddawania krwi”, oddlaczego to właśnie na nich wiedziny w domach dziecka, czy uczestpostawili kapitanowie dru- nictwo w rudzkim biegu mikołajów.
żyn, w których grają na co
dzień. Przypomnijmy, że treKońcówka przed Augustem
nerami drużyn zostali Rafał
W piątek August Jakubik zakończył
Nawrot (Północ) i Mateusz swój 34. etap biegopielgrzymki. – Dzisiaj
Jamka (Południe). – Emocji trasa przebiegała po odsłoniętym terenie
nie brakowało, ale pogoda i słoneczko pięknie nas dogrzało po paru
trochę pokrzyżowała nam chłodnych dniach. Forma była wyśmienita
plany. Jednak zawodnicy mi- i został ustanowiony rekord tempa, mimo
mo przeciwności losu chętnie że trzeba było wbiec na wysokość 900 m
wybiegli na boisko. Ta impre- npm – 5:36 min/km. Nie wytrzymuje sprzęt,
za z roku na rok mobilizuje bo już „zajechałem” trzy pary butów, jedpiłkarzy coraz bardziej. nak moje nogi poza obrażeniami „mechaWszyscy się integrujemy nicznymi” działają perfekcyjnie. Zostało
i chcemy z tego zrobić na- jeszcze 9 dni do mety i jest pełna koncenprawdę fajną tradycję oraz tracja w zespole, by wszystko działało jak
ważny punkt w naszych roz- do tej pory. Za mną 2415 km i do mety pogrywkach – tłumaczył Arka- zostało nieco ponad 500 km – relacjonuje
diusz Chmielewski z Miej- ultramaratończyk.
skiego Ośrodka Sportu i Re- Kolumny sportowe zredagował
kreacji w Rudzie Śląskiej.
Robert Połzoń
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