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ODDZWONIMY

Nie ma zgody na
bezpłatną
komunikację

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!

DYŻUR REDAKTORA

Magdalena
Buchta

tel. 503-590-069
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BYKOWINA
3 zł TANIEJ

12

99 1599
szt.

szt.

PŁYN
UNIWERSALNY
AJAX, 1 l

kup 2 za
PIWO ŻUBR
JASNE PEŁNE
4 x 0,5 l

Tylko 5-7 września

• wybrane rodzaje

kup 2 za

8 zł

16 zł

Osobom do lat 18
alkoholu nie sprzedajemy

NUTELLA
600 g
00

99

00 DESKA
DO

50 zł TANIEJ
00

pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

szt.

PRASOWANIA

14900
szt.

Oferta ważna od czwartku 1 września do środy 7 września 2016 r. lub do wyczerpania zapasów

Zarząd Aquadromu informuje, że w dniach 5-11 września br.
AQUADROM BĘDZIE NIECZYNNY z powodu
przerwy technologicznej.
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KOMUNIKACJA

Radni nie dali zielonego światła dla bezpłatnej komunikacji

– Radni mieli m.in. wątpliwości odnośnie tego, że bezpłatna komunikacja nie obejmie wszystkich mieszkańców. Dlaczego nie było to możliwe?
– Chcieliśmy, aby wszyscy mieszkańcy na terenie miasta mieli prawo korzystać z komunikacji wewnątrzmiejskiej bezpłatnie. Tę obietnicę opieraliśmy na wstępnych rozmowach z KZK
GOP. Usłyszeliśmy wówczas od prezesa związku Romana Urbańczyka, że jest
taka możliwość pod warunkiem, że to
miasto weźmie na siebie ciężar sfinansowania tej operacji. Otrzymaliśmy dokładne wyliczenia finansowe. Jednak
w pewnym momencie usłyszeliśmy od
zarządu KZK GOP, że wprowadzenie
bezpłatnej komunikacji jest niemożliwe. Dokładnie w grudniu ubiegłego roku, kiedy wystąpiliśmy z formalnym
wnioskiem do KZK GOP o wprowadzenie bezpłatnej komunikacji, otrzymaliśmy odpowiedź, że zarząd KZK GOP,
składający się z prezydentów miast, nie
wyraża zgody na takie rozwiązanie. Jesteśmy członkiem KZK GOP i musimy
się liczyć ze stanowiskiem oraz wolą
związku. Dlatego zaczęliśmy szukać innego rozwiązania. Ja w swoim poczuciu
odpowiedzialności powiem jedno – zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Możemy jeszcze wystąpić z KZK GOP – jest
taka możliwość. Ale wtedy zamieszania
byłoby więcej, niż moglibyśmy się spodziewać.
– Stąd pomysł na wprowadzenie
komunikacji bezpłatnej dla uczniów?
– Dokładnie. Postanowiliśmy wprowadzić bezpłatną komunikację dla
określonej grupy mieszkańców. Uznaliśmy, że najbardziej sprawiedliwym
i perspektywicznym rozwiązaniem będzie objęcie programem naszą młodzież

i dzieci, bo to oni w największym stopniu korzystają z komunikacji miejskiej.
To miał być program pilotażowy, który,
w zależności od tego jakim cieszyłby
się zainteresowaniem, byłby modyfikowany. Co ważne – bezpłatna komunikacja byłaby możliwa dla uczniów, którzy
zameldowani są w naszym mieście oraz
na wszystkich liniach, kursujących po
Rudzie Śląskiej, a nie tylko tych wewnątrzmiejskich. Bezpłatną komunikacją miejską chcieliśmy objąć głównie
uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
którzy są najbardziej mobilni, z tego tytułu, że to oni najczęściej dojeżdżają do
szkół i korzystają z komunikacji miejskiej także w weekendy. Refundacja dla
nich miałaby wynosić 52 zł, a pieniądze
te zwracane byłyby na rachunek podany
przez ucznia na podstawie dowodu zakupu biletu na karcie ŚKUP, z którym
uczeń zgłosiłby się do sekretariatu szkoły. Z kolei w przypadku uczniów szkół
gimnazjalnych planowaliśmy dopłatę
w wysokości 20 zł – niezależnie od tego, czy uczeń wykorzystałby te pieniądze na bilet miesięczny, czy też na jednorazowe przejazdy. Także ta refundacja byłaby przyznawana na podstawie
dowodu doładowania karty ŚKUP. Jeżeli chodzi o uczniów szkół podstawowych to tutaj zasady miały być trochę
inne – głównie dlatego, że uczniowie ci
są zrejonizowani i najczęściej uczęszczają do szkół, znajdujących się niedaleko miejsca zamieszkania, nie korzystając przy tym z usług komunikacji
miejskiej. Przy czym mieliśmy zamiar
rozliczać tę komunikację w perspektywie trzech miesięcy, a podstawą wypłaty pieniędzy, czyli łącznie 60 zł (w skali
trzech miesięcy – przyp. red.), miało
być zaświadczenie z klubu czy domu

kultury, mówiące o tym, że dany uczeń
przez trzy miesiące uczęszczał na zajęcia dodatkowe, czy brał udział w treningach. Chodziło o to, by zmobilizować
naszych najmłodszych mieszkańców,
tak by czas po szkole spędzali nie przed
telewizorem czy komputerem, ale aktywnie. Poza tym chcieliśmy hołdować
zasadzie – czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Chcieliśmy
dzięki temu wyrobić u naszych młodych
mieszkańców nawyk poruszania się po
mieście komunikacją miejską. Spotkaliśmy się nawet z dyrektorami szkół. Poinformowaliśmy ich, jak system będzie
wyglądać. Byli oni bardzo pozytywnie
nastawieni do jego realizacji.
– Radni w trakcie sesji pytali m.in.,
dlaczego komunikacja nie jest w 100
proc. bezpłatna w przypadku
uczniów. Proszę to wyjaśnić.
– Kiedy rozmawialiśmy z zarządem
KZK GOP o bezpłatnej komunikacji na
wszystkich liniach wewnątrzmiejskich
usłyszeliśmy, że będzie nas to kosztować 5 mln 340 tys. zł. To kwota, która
wynikałaby m.in. z utraty dochodów
przez KZK GOP z tytułu sprzedaży biletów na liniach wewnątrzmiejskich
oraz ogólnych, z jakich korzystają
mieszkańcy naszego miasta. Tymczasem, gdybyśmy wykupili bilety miesięczne dla wszystkich uczniów, to
wówczas kosztowałoby nas to 9 mln zł
700 tys. (przy ok. 15 tys. uczniów – wyliczenia z marca br. – przyp red.). Te
różnice są paradoksalne. Zaczęliśmy
więc analizować mobilność naszych
uczniów. I to właśnie na tej podstawie
uznaliśmy, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których program
miał zakładać refundację kosztów zakupu biletu miesięcznego w 100 proc., są

Foto: MB

Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów rudzkich szkół miała ruszyć 1 września. Tak się
jednak nie stanie, ponieważ radni nie wyrazili zgody na przekazanie pieniędzy z budżetu na
sfinansowanie programu. Władze miasta zapowiadają jednak, że nie zrezygnują z tego pilotażowego rozwiązania. O jego szczegółach rozmawiamy z wiceprezydentem Rudy Śląskiej
Krzysztofem Mejerem.

grupą najbardziej mobilną – zarówno
w tygodniu, jak i w weekendy. Trzeba
pamiętać, że nasza propozycja byłaby
pilotażowa. Bylibyśmy pierwsi w metropolii. Prezydenci pozostałych miast
oświadczyli, że zamierzali przyjrzeć się
naszej propozycji i jeżeli ten program
zostałby pozytywnie przyjęty to również w swoich miastach chcieliby go
wprowadzać.
– Niemniej jednak radni nie zgodzili się na przekazanie 1 mln zł na
sfinansowanie refundacji.
– Jest nam bardzo przykro. W moim
przekonaniu po raz kolejny interesy
partyjne wzięły górę nad interesem
mieszkańców. Szacowaliśmy, że do
końca tego roku na bezpłatną komunikację potrzebowalibyśmy ok. miliona
złotych, które planowaliśmy zarezerwować w budżecie i na co radni mieli
wyrazić zgodę. Lada dzień miało się
także ukazać zarządzenie prezydent
miasta w tej sprawie. Radni nie przegłosowali jednak uchwały budżetowej

i odrzucili naszą propozycję. Nie zamierzamy jednak zrezygnować z planów wprowadzenia bezpłatnej komunikacji dla uczniów i zrobimy wszystko,
by wprowadzić ten pilotażowy program,
choć nie od 1 września. Równocześnie
kontynuujemy starania o to, by w naszym mieście funkcjonował jak najlepszy tabor. W lipcu – po staraniach prezydent Dziedzic, która wielokrotnie
wnioskowała o bardziej wyśrubowane
normy, które wymuszały na przewoźniku zakup nowoczesnego taboru – na
ulice naszego miasta wyjechało 12 nowoczesnych autobusów, wyposażonych
w Wi-Fi, ładowarki USB, monitoring
oraz pakiet udogodnień niezbędnych
dla osób niepełnosprawnych i matek
z dziećmi w wózku. Teraz chcemy, by
przetarg na kolejną linię wewnątrzmiejską, której obsługa kończy się w marcu
przyszłego roku, wymuszał na przewoźniku zakup taboru elektrycznego,
który kursowałby po naszym mieście.
Joanna Oreł
REKLAMA
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„Strzelnica” czeka na park linowy

| BIELSZOWICE

Park Strzelnica w Bielszowicach zmienia się nie do poznania, jednak
nadal brakuje tam jednego elementu – mowa o parku linowym,
który miał powstać w bielszowickim parku już jakiś czas temu. Czy
władze miasta zrezygnowały z budowy tej właśnie atrakcji?
my w ogóle spodziewać się budowy
parku linowego oraz kiedy miałoby to
nastąpić – zastanawia się w imieniu
bielszowiczan mieszkaniec ul. Sportowców.
Okazuje się, że w sprawie budowy
parku trwają rozmowy z potencjalnymi
partnerami. – Rozważamy dwa warianty realizacji tej inwestycji. Pierwszy
z nich to wybudowanie w Parku Strzelnica profesjonalnego parku linowego
wraz z podmiotem
– Obecnie prowadzimy rozmowy na temat
prywatnym. Dla miabudowy parku z potencjalnymi partnerami.
sta byłoby to rozwiąDopiero po ich zakończeniu będzie można
zanie
najbardziej
mówić o szczegółach, warunkach i terminach
opłacalne, ponieważ
realizacji przedsięwzięcia – zaznacza Krzysztof jest to obiekt wysoPiecha, naczelnik Wydziału Komunikacji
kościowy i wymaga
Społecznej i Promocji Miasta.
stałej obsługi, która

Foto: UM Ruda Śląska

Mieszkańcy Bielszowic już zauważają, że ich park coraz bardziej zachęca
do wizyt. Rudzianie mogą korzystać
tam z placu zabaw czy siłowni napowietrznej, a fani zajęć sportowych ze
specjalnego pumptracka, czy w niedalekiej przyszłości – z kompleksu boisk.
Co natomiast z widniejącym na tablicy
informacyjnej parkiem linowym?
– Wiemy, że takie inwestycje potrzebują
czasu, ale zastanawiamy się, czy może-

„Strzelnica” czeka na kolejne atrakcje.
dba o bezpieczeństwo użytkowników,
instruuje ich, wydaje kaski czy
zapina uprzęże. W tym układzie ﬁrma
zewnętrzna zarządzałaby parkiem linowym, w zamian za co czerpałaby dochody z opłat pobieranych od klientów.
Druga możliwość to budowa linowego

Nowych pojemników nie będzie

placu zabaw dla dzieci, który nie będzie
wymagał obsługi – tłumaczy Krzysztof
Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. Dokładny termin rozpoczęcia realizacji
nie jest jeszcze znany.
Magdalena Buchta

| KOCHŁOWICE

Foto: arch.

pupilach podczas spacerów. Odchody
można zbierać do specjalnych torebek
dostępnych m.in. u zarządców budynków mieszkalnych. – Co z tego, że mamy torebki, jak i tak ci nieliczni, którzy
z nich korzystają, muszą z nimi spacerować, bo nie ma ich gdzie wyrzucić
– żali się pani Karolina. – Nikomu nie
chce się spacerować z pełną torebką,
więc może warto pomyśleć, jak rozwiązać ten problem – zastanawia się nasza
Czytelniczka. Okazuje się jednak, że

Nowych pojemników na psie odchody nie będzie.
zużyte torebki można wyrzucać do koszy ustawionych wzdłuż chodników, na
przystankach czy w parkach i nie trzeba

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl

Zginął górnik

Do tragicznego w skutkach wypadku
doszło w czwartek, 25 sierpnia, ok. godziny 4.00. W kopalni Bielszowice doszło do
wstrząsu pod ziemią w tzw. upadowej,
czyli nachylonym chodniku. Prowadzone
były tam prace związane z przebudową
wyrobiska. – W wyniku tego wstrząsu doszło do zasypania dwóch górników w tym
rejonie. Natychmiast przystąpiono do akcji
ratunkowej, dzięki której jednego z nich od
razu udało się odkopać i odniósł on niewielkie obrażenia. Niestety w przypadku
drugiego górnika, który uczestniczył w tym
zdarzeniu, lekarz stwierdził zgon – poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik
Polskiej Grupy Górniczej. W wypadku obrażenia odniosło jeszcze dwóch górników
– dotyczą one m.in. urazów w okolicach
miednicy, stłuczeń i otarć. Tragicznie
zmarły 51-letni górnik był pracownikiem
ﬁrmy zewnętrznej, tak samo jak pozostali
poszkodowani. Przyczyny wstrząsu badane są przez specjalną komisję.
MB

KRONIKA POLICYJNA
Tragiczny ﬁnał imprezy

Interwencja naszej Czytelniczki dotyczy koszy na zwierzęce odchody, których jej zdaniem brakuje. – Często spaceruję z psem po dzielnicy, w której mieszkamy. Spaceruję po polach, ale także po osiedlu
i ostatnio coraz częściej zauważam, że nie ma gdzie wyrzucić zebranych psich odchodów – tłumaczy pani Karolina, mieszkanka Kochłowic. – Swego czasu pojawiały się specjalne pojemniki w kształcie
pieska, ale teraz gdzieś zniknęły i w ogóle ich nie widzę – dodaje.
W Rudzie Śląskiej rzeczywiście kilka lat temu ustawiono specjalne pojemniki na psie odchody, jednak nowych
nie przybędzie. – Takich koszy już się
nie ustawia, gdyż z obserwacji wynika,
iż wrzucane są tam wszystkie śmieci
– tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. – Na terenie Rudy
Śląskiej pozostało 16 takich pojemników, ale nowych obecnie nie przybywa
– dodaje. Właściciele czworonogów
zobowiązani są do sprzątania po swoich

GÓRNICTWO

szukać specjalnego śmietnika, a tych
ogólnych nie brakuje.
Arkadiusz Wieczorek

W nocy z piątku na sobotę (20-21 sierpnia) trójka znajomych (23, 32 i 37 lat) opuściła zakrapianą imprezę w Wirku, jednak
zamiast do domu udali się oni na stację
benzynową, by tam zakupić alkohol. Doszło do kłótni między mieszkańcami. Gdy
szli w kierunku domu jednego z kompanów, spór przybrał na sile, a mieszkający
przy ul. Joliot-Curie 37-latek uciekł do
swojego mieszkania, ponieważ przestraszył się kolegów. Ci jednak nadal hałasowali przed blokiem. Ten, by uciszyć hałasy,
wyszedł na zewnątrz, przy czym zabrał ze
sobą nóż. W trakcie spotkania doszło do
szarpaniny, podczas której 37-latek ugodził
32-letniego mężczyznę. Traﬁł on do szpitala. Jednak nie udało się go uratować.
32-latek zmarł. Natomiast 37-letni mężczyzna został zatrzymany w chwili zdarzenia –
tłumaczył, że był to nieszczęśliwy wypadek
a cios zadał w obronie własnej. Winowajca,
w związku ze śmiercią kolegi, oczekuje na
ewentualną zmianę kwaliﬁkacji czynu. JO

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Czas do szkoły…

– Zacznijmy od sześciolatków, które
nie mają już obowiązku rozpoczęcia nauki w tym roku szkolnym. W Rudzie Śląskiej będą klasy dzieci sześcioletnich?
– W wyniku zmian w prawie oświatowym w roku szkolnym 2016/2017 utworzyliśmy prawie o 1/3 mniej oddziałów klas
pierwszych niż w roku ubiegłym. W 25
szkołach podstawowych powstało ich 28.
W 20 szkołach otworzyliśmy po jednym oddziale, w czterech szkołach po dwa oddziały. Natomiast w jednej szkole tj. Zespole
Szkół nr 1 klasy pierwszej nie będzie. Przewidujemy, że pierwszoklasistów będzie 518,
w tym 206 sześciolatków. Jeżeli chodzi
o dzieci sześcioletnie, które kontynuują naukę w przedszkolach, jest ich 1160, a 34 sześciolatki to dzieci przyjęte w wyniku rekrutacji.
– Czy szkoły i przedszkola przygotowane są na przyjęcie uczniów?
– Jak co roku jesteśmy przygotowani na
przyjęcie uczniów. W wakacje remontowaliśmy placówki oświatowe. Dyrektorzy dbali o to, aby wszystkie prace były wykonane
na czas. I muszę przyznać, że są prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wykonano przebudowę budynku SP nr 20
w Kochłowicach, przebudowano dojazd do
budynku SP nr 2 i G nr 6 w Bykowinie wraz
z wydzieleniem drogi pożarowej.
– Ale w niektórych szkołach prace remontowe jeszcze trwają?
– To prawda, ale dzieci będą w szkole
bezpieczne. To dla nas sprawa nadrzędna.
Niemniej jednak nie wszystko dało się wykonać w miesiącach wakacyjnych. Trwa
budowa sali gimnastycznej przy SP nr 14.
Do końca września prace będą zakończone,
podobnie jak zakończy się termomodernizacja MP nr 30. Warto dodać, że termomodernizujemy również ZSS nr 4, MP nr 25, MP
nr 31, MP nr 43 oraz ZSP nr 4. W sumie
w tym roku na remonty szkół i przedszkoli
przeznaczono ponad 20 milionów zł. Dzięki
tym pieniądzom nasze rudzkie placówki będą nie tylko piękniejsze, ale też tańsze
w utrzymaniu.
– Wiemy, że wysłanie dziecka do szkoły
kosztuje. Czy rodzice mogą w tym roku
liczyć na wsparcie programu „Wyprawka
Szkolna”?
– Program w roku szkolnym 2016/2017
będzie funkcjonował, ale na nieco innych

Foto: MB

1 września ponad 15 500 uczniów oraz 4393 przedszkolaków
rozpocznie nowy rok szkolny. Czy szkoły są przygotowane do
pierwszego dzwonka? Pytamy wiceprezydent miasta odpowiedzialną za oświatę – Annę Krzysteczko.

zasadach. Pomocą w formie doﬁnansowania
zakupu podręczników oraz materiałów dydaktycznych zostaną objęci tylko uczniowie
niepełnosprawni – słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem i zespołem Aspergera. Wnioski należy składać
u dyrektorów szkół do 7 września, a druki
będą dostępne w sekretariacie. Wysokość
doﬁnansowania zależy od typu szkoły,
w której uczy się uczeń i wyniesie od 175 zł
do 445 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego – maksymalnie do 770 zł.
Niemniej należy pamiętać, że uczniowie
klas od I do V szkoły podstawowej oraz klas

I i II gimnazjum otrzymają w szkole darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. To
również odciąży budżet domowy rodziców.
– Czego życzyć nauczycielom i uczniom
w nowym roku szkolnym?
– Życzę wszystkim uczniom, by nauka
była dla nich nie tylko obowiązkiem, ale
również przyjemnością. Żeby dobrze czuli
się w swoich klasach, odnowionych, wyremontowanych placówkach. A kadrze dydaktycznej życzę wytrwałości, cierpliwości
i wyrozumiałości dla uczniów, żeby ich praca nadal przynosiła takie owoce jak do tej
pory. Wykwaliﬁkowani nauczyciele, których mamy w Rudzie Śląskiej, to klucz do
sukcesu uczniów, a dla władz miasta powód
do dumy.
– Dziękuję za rozmowę.
AP

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie:
ul. Solidarności, która zostanie
oddana w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejący
pawilon handlowy, ul. Ligocka,
która zostanie oddana w dzierżawę
na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki przydomowe
i istniejące ogródki rekreacyjne,
ul. 1 Maja 66 – 66a, która zostanie
oddana w dzierżawę na okres
3 lat z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki przydomowe,
ul. Piotra Skargi, która zostanie
oddana w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod urządzenia
infrastruktury technicznej,
ul. Rolnicza, która zostanie
oddana w dzierżawę na okres
3 lat z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki przydomowe,
ul. Orzegowska – Kardynała
Augusta Hlonda, która zostanie
oddana w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod parking
płatny strzeżony, autokomis.
REKLAMA

Szeroki wybór
materiałów budowlanych
i wykończeniowych.
Atrakcyjne ceny oraz
fachowa i miła obsługa.
Market budowlany STOBUD
w Rudzie Śląskiej przy
ul. Zabrzańskiej 15 ciągle
się rozwija i jest jak dobry,
Fachowy Sąsiad, który
doradzi, wesprze, pomoże.

Planujesz remont? Zapraszamy
w piątek, 9 września, na DNI
OTWARTE marketu STOBUD!

19 będziesz mógł skorzystać z szeregu To nasza polska, rodzima sieć sklepów
atrakcji. Swoje stanowiska z darmowymi oferująca szeroką gamę produktów także
poradami oraz upominkami będą miały na potrzeby lokalnych ﬁrm remontowotak znane marki jak: Tikkurila, Dulux, budowlanych oraz dużych projektów inwestycyjnych.
Magnat, Kabe, Atlas i wiele innych.
– Nasza oferta obejmuje towary niePodczas trwania DNI OTWARTYCH
STOBUD nie zabraknie konkursów dla zbędne w procesie budowy, remontu, jak
klientów. Do wygrania cenne nagrody również wyposażenia i urządzenia przei bony na zakupy. W piątek, 9 września, strzeni mieszkalnej, biurowej czy też używarto zabrać ze sobą dzieci. Przy marke- teczności publicznej. Zapewniamy profecie STOBUD powstanie bowiem strefa sjonalną obsługę, doradztwo oraz dobre
zabaw dla najmłodszych, w tym malowa- ceny. Architekci i wykonawcy decydując
nie twarzy, wata cukrowa, słodycze, gry się na współpracę z nami otrzymają komi zabawy. Tego dnia będzie można sko- pleksową obsługę logistyczną, dogodne
rzystać również z darmowego poczęstun- terminy i warunki płatności oraz specjalne ceny – zapewnia pracownik marketu
Nasi Fachowi Doradcy zaplanowali ku.
STOBUD jako Fachowy Sąsiad to ide- STOBUD.
mnóstwo atrakcji, a w programie:
Doradcy marketu na miejscu dobiorą
Po pierwsze – Dzień bez VAT. Tylko alne miejsce dla każdego, budującego czy
w drugi piątek września zrobisz zakupy aż remontującego swój dom lub mieszkanie. dla klienta odpowiedni kolor do malowaz 23% rabatem na wszystkie artykuły.
Farby, tynki, kleje, zaprawy, armatura, narzędzia oraz akcesoria i sprzęt potrzebny
do wykonania każdej pracy remontowoPIĄTEK, 9 WRZEŚNIA 2016 ROKU W GODZINACH
budowlanej – WSZYSTKO TAŃSZE
OD 14.00 DO 19.00 RUDA ŚLĄSKA, UL. ZABRZAŃSKA 15
O 23%!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
To jednak dopiero początek. Tego dnia
NA
ZAKUPY
I WSPÓLNE GRILLOWANIE.
(piątek, 9 września) w godzinach od 14 do

DNI OTWARTE STOBUD RUDA ŚLĄSKA

nia wnętrz jak i na zewnątrz budynków.
Oprócz farb i lakierów w ofercie marketu
znajdują się między innymi: kleje i zaprawy, tynki wewnętrzne, zewnętrzne i dekoracyjne, a także impregnaty do ochrony
drewna oraz materiały termo- i hydroizolacyjne. STOBUD to także armatura.
Market jest szeroko zaopatrzony w narzędzia, akcesoria i sprzęt potrzebny do wykonania każdej pracy remontowo-budow-

lanej. Oferuje również systemy dociepleń,
izolacji przeciwwilgociowej i systemy suchej zabudowy. STOBUD to autoryzowany sprzedawca Centrum Narzędziowego
Topex.
Oprócz farb dekoracyjnych STOBUD
oferuje szeroki asortyment farb przemysłowych i samochodowych zarówno mieszanych jak i gotowych dla zawodowców
oraz amatorów.
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SZKOLNY

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

ul. Grodzka 5/02 – sklep „Kluczyk”
tel. 32 243-41-09
ul. Solidarności 7
– „Zegarmistrz”
tel. 32 242-62-66

ZAPRASZAMY OD 22 SIERPNIA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Kaczmarka, która
zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod uprawy rolne, ul. Marciniaka, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek
przydomowy.

| P�������
Robin Wasserman

Dziewczyny w ogniu
W Halloween roku 1991 popularny gwiazdor licealnej drużyny
koszykówki idzie do lasu pod Battle Creek w Pensylwanii, po czym
znika bez śladu. Trzy dni później
zostaje znaleziony z kulą w głowie
i pistoletem w dłoni. Odkrycie to
wstrząsa konserwatywną społecznością, i tak już poruszoną coraz
donośniejszymi pogłoskami o działającym w okolicy kulcie Szatana.
W następstwie tego incydentu z bystrą, choć samotną Hannah Dexter zaprzyjaźnia się Lacey
Champlain. Charyzmatyczna i uwodzicielska Lacey błyskawicznie zacieśnia intymną więź z podatną na
wpływy Hannah i kształtuje ją na
swoje podobieństwo. Lacey stopniowo odrywa Dex od jej bezpiecznego
życia i wciąga w gorączkową spiralę obsesji i buntu.
Miłość, okrucieństwo, porywające odurzenie dziewczęcą przyjaźnią
– ta wstrząsająca opowieść rzucona na niespokojne tło miasteczka ogarniętego moralną histerią jest bezkompromisowym i niemożliwym do zapomnienia wejrzeniem w okres dojrzewania: dziewczyny zagubione i odnajdujące się, dziewczyny silne i słabe, dziewczyny płonące jasno, coraz
jaśniej, a także te, którym pisane było stać się jedynie chwilowym rozbłyskiem. Dziewczyny w ogniu.
Wciągająca, przerażająca powieść, której nigdy nie zapomnę.
Megan Abbott
Opowieść o kobiecej przyjaźni, która może przerodzić się w niebezpieczną obsesję.
„Irish Times”
Ciemna historia przyjaźni dwóch dziewczyn.
„Elle Magazine”
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DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY
RUDA ŚLĄSKA – HALEMBA

ROZRYWKA | 31.08.2016
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Poziomo: 1 – witka, 5 – jap. walka zapaśnicza,
8 – imię żeńskie, 9 – choroba stanu psychicznego, 11 – samica wilka, 12 – okazja, 15 – alumatol,
materiał wybuchowy, 17 – wójt w Hiszpanii, 20
– jesienny kwiat, 21 – miła woń, 24 – północnoafrykański kuzyn zająca, 25 – elegant, modniś,
28 – elektroda dodatnia, 29 – rodowód, pochodzenie, 32 – kleks, zabrudzenie, 33 – zatoka Morza Czerwonego, 36 – rękojeść, trzonek, 39 – gladiator walczący z zakrytymi oczami, 42 – publiczne zieleńce, 43 – stan pogotowia obserwacyjnego, 45 – spaja blachy, 46 – wróżba, 47 – pisarz brazylijski.
Pionowo: 1 – włókno łykowe – rami, 2 – jap.
odm. buddyzmu, 3 – gorzknik, surowce zielarskie, 4 – rupieć, 5 – używka, 6 – ster, 7 – radula,
10 – jams, 13 – roślina zielna, 14 – bazia, 16 –
burmistrz we Francji, 17 – mit. gr. żona króla
Feaków, 18 – kajak eskimoski, kanu, 19 – rzeczy
wątpliwe, 21 – konopie manilskie, 22 – krzew z rodziny pokrzyw, 23 – lilia afrykańska, 26 – podzwrotnikowe pnącze, 27 – choroba przenoszona
przez muchy tse-tse, 30 – małpa roślinożerna
z rodz. koczkodanów, 31 – tył konia, 34 – drogocenny naszyjnik, 35 – dynia, 37 – ozdoba tałesu,
38 – rzym. skarga sądowa, 40 – jedn. siły, 41 –
razy, 44 – gat. sardynki.
Hasło krzyżówki nr 33 brzmiało: Elegancja
zawsze modna. Nagrodę otrzymuje Krzysztof
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Latkowski. 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,

Witek Bienia
syn Sandry i Adama
ur. 21.08. (2405 g i 50 cm)

Alicja Maja
córka Anny i Dariusz
ur. 20.08. (3525 g i 51 cm)
REKLAMA

facebook.pl/
aproduction.rolnik
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Igor Matura
syn Moniki i Marka
ur. 18.08. (3600 g i 59 cm)

tel. 798 896 968

16

21

Emilia Łakomy
córka Małgorzaty i Grzegorza
ur. 19.08. (3200 g i 54 cm)

Twojego malucha

14

20

Karolina Witek
córka Anny i Sebastiana
ur. 2.08 (2805 g i 52 cm)

pierwsza sesja

13
5

15

Lidia Piątek
córka Barbary i Piotra
ur. 18.08. (2700 g, 54 cm)

Agnieszka
Rolnik

11

12

NAJMŁODSI RUDZIANIE
– WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Aproduction
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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.

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO ODDANIA W NAJEM W DRODZE PRZETARGU.
Organizator przetargu: Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 41-709 Ruda Śląska,
ul. Niedurnego 69,
Termin i miejsce przetargu: Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się w dniu 22 września 2016 r., w sali konferencyjnej MCK. Godz. rozpoczęcia 10.00.
Adres lokalu użytkowego: Pomieszczenie usytuowane jest na pierwszym piętrze, w części
frontowej budynku MCK, przy ul. Niedurnego 69, w Rudzie Śląskiej. Pomieszczenie przeznaczone do wynajmu oznaczone jest na rysunku Rzut Poddasza – Inwentaryzacja, w opracowaniu Inwentaryzacja Budowlana, wykonanym przez OMIKRON-KONSULTING dr Karol Chrabański, numerem 12. Lokal przeznaczony jest na działalność o charakterze biurowym.
Powierzchnia lokalu: Powierzchnia użytkowa lokalu – 13,84 m2, Powierzchnia przynależna
– 0,67 m2
Wyposażenie w urządzenia techniczne: Pomieszczenie wyposażone są w instalacje:
elektryczną, centralnego ogrzewania, monitorowaną instalację sygnalizacji alarmu włamania
Obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt: Najemca zobowiązany jest uzgodnić pisemnie z Wynajmującym zakres
wszystkich prac adaptacyjnych pomieszczenia oraz, przed przystąpieniem do ich realizacji,
dokonać, zależnie od wymagań prawa, zgłoszenia właściwym organom lub uzyskać wszelkie
wymagane zezwolenia i decyzje administracyjne. Koszty prac adaptacyjnych, koniecznych
opracowań oraz opłat administracyjnych, ponosi Najemca bez możliwości zwrotu.
Stawka wywoławcza czynszu: Stawka wywoławcza czynszu wynosi 18 zł za m2 + VAT. Minimalne postąpienie licytacji 1,80 zł.
Wysokość, miejsce i termin wpłaty wadium: Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest
wpłacenie wadium wysokości 620,00 zł.
Kwota wadium musi zostać wpłacona przelewem na rachunek bankowy o numerze 07 1050
1331 1000 0023 1583 6979 (w tytule przelewu należy wpisać „Wadium najem pomieszczenia
w MCK” oraz podać pełną nazwę uczestnika przetargu) lub w kasie MCK najpóźniej do dnia
20 września 2016 r. Kasa MCK czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00
do 14.00.
Oględzin lokalu można dokonać do 21 września 2016 r., w dni robocze, do godz. 15:00, po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 32 248-62-40.
Informacja o terminie zawarcia umowy: Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony do 10 lat lub na czas nieoznaczony.
Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z Uchwałą nr PR.0007.82.2014 Rady Miasta
Ruda Śląska, z dnia 24 kwietnia 2014 r. , w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu oraz
zarządzeniami Prezydenta Miasta Ruda Śląska, wydanymi na jej podstawie.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor
naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek,
tel. 512-799-211, Magdalena Buchta, tel. 503-590-069. Robert Połzoń, tel. 501-355-872. Redakcja:
41 – 709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel.
502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32
248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.0015.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie
odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu nieruchomości do
oddania w dzierżawę , znajdującej
się w Rudzie Śląskiej przy ulicy
Energetyków 15 o powierzchni
1914 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. 32 248-7521, ul. gen. Hallera 14a, 41-709
Ruda Śląska.

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

CHWILÓWKI
Ruda Śląska tel. 690-878-872

OGŁOSZENIA | 31.08.2016

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

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

1. Przedmiotem zbycia w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego 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-Kochłowicach, obręb Kochłowice k.m. 4, stanowiącej działkę 2058/32 o powierzchni 905 m², użytek
RIVb, PsIV, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1S/00011360/9, (działy III i IV są wolne od wpisów).
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. nieruchomość
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Dojazd do działki z drogi publicznej ulicy Wireckiej winien odbywać się poprzez gminną działkę nr
2065/32 KW GL1S/00011360/9, przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji
zjazdu należy wystąpić odrębnym wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów o wydanie warunków na
powyższe. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta trawą, posiada nieregularny kształt, położona
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Zabudowa działki jest ograniczona z uwagi na wyznaczona linię
zabudowy.
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu wynosi – 87.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług wg
stawki obowiązującej w dacie zbycia.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 5.10.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II.
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 28.09.2016 r. dokonają. wpłaty wadium w wysokości
4.400,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem
przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32
244-90-56.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na
okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro)
wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Partyzantów, oznaczonej numerem geodezyjnym
4027/149 o powierzchni 1878
m2, użytki: „Bz, LzIV, PsV”, karta mapy 4, obręb Bielszowice,
KW GL1S/00006124/5 (działy III
i IV wolne są od wpisów), która
zostanie oddana w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza (netto) do
przetargu wynosi 209.000,00 zł.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem
pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Dr Jordana.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych
jednorodzinnych dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Dr Jordana, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
1) 4031/107 o powierzchni 687 m2, użytek „Bp”, KW GL1S/00015719/9,
2) 3138/107 o powierzchni 647 m2, użytek „RV”, KW
GL1S/00015720/9,
zapisanych na karcie mapy 4 obręb Bielszowice oraz w podanych księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (działy III
i IV wolne są od wpisów). Zbywane działki są wolne od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich, nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń
w tym zakresie. 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 19.08.2016 r.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
i jednorodzinną (symbol planu MM2).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren jest niezabudowany, porośnięty
roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami, częściowo ogrodzony (ogrodzenie działek sąsiednich). Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Dr Jordana.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu oraz wadia dla poszczególnych nieruchomości wynoszą odpowiednio:
– dla działki nr 4031/107 – 95.000,00 zł, 4.800,00 zł,
– dla działki nr 3138/107 – 89.000,00 zł, 4.500,00 zł.
Osiągnięte w przetargu ceny gruntu będą stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszych opłat za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w wysokości 15 % ww. cen, płatnych nie później niż do dnia
zawarcia umów notarialnych,
– opłat rocznych w wysokości 1 % tych cen, płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość
opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Pierwsze opłaty oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Nabywcy nieruchomości będą zobowiązani do wybudowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w stanie surowym zamkniętym,
w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktów notarialnych.
Przetarg odbędzie się w dniu 4.10.2016 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 oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 27.09.2016 r. dokonają
wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości przelewem na konto lub w kasie tut. Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32/248-75-63.
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Chlebek na zakończenie lata

Muzeum
PRL-u
w Rudzie Śląskiej stało się miejscem niecodziennej sesji zdjęciowej. Portal lifestylowy
zorganizował Letnią
Akcję Społeczną pod
hasłem „MAMY brzuszek”, w ramach której w całej Polsce odbywają się sesje zdjęWiększą część modelek stanowiły
ciowe pokazujące mamieszkanki Rudy Śląskiej.
cierzyństwo bez retuszu. Planem zdjęć stało się także nasze muzeum, w któ- chcemy powiedzieć „nie” retuszowi
rym mamy zaprezentowały się i w ten sposób podnieść na duchu
w stylu pin-up.
inne mamy – dodaje pani Iza.
– Cała inicjatywa jest pomysłem
Początkowo panie miały wiele
portalu internetowego kobbieciar- obaw co do udziału w sesji, jednak
nia.pl z redaktor Dagmarą Jago- w efekcie liczba zgłoszeń przeszła
dzińską na czele. W każdym regionie oczekiwania organizatorów. – Myszukała ona chętnych kobiet, które ślę, że to fantastyczny pomysł, by
chciałyby się podjąć tak niecodzien- pokazać jak to wszystko wygląda
nej sesji – wyjaśnia Izabela Graf, w rzeczywistości i że nie jest tak kośląska koordynatorka akcji. – Żyje- lorowo, jak mogłoby się wydawać
my w czasach, w których modny jest – mówiła Patrycja ze Świętochłopęd za tym co idealne, kreując w ten wic, jedna z modelek. Za sesję fotosposób idealne mamy, czy idealne graﬁczną odpowiedzialna była Magciało. Natomiast wiadomo, że po dalena Ruda, fotograf z Rudy Śląciąży ciało kobiety się zmienia. Tego skiej.
gazety już nie pokazują, dlatego
MB

W środę (24.08.)
jak co roku rudzcy
pszczelarze mieli
swoje święto. Po raz
kolejny w Halembie
odbyło się podsumowanie sezonu rudzkiego koła Śląskiego
Związku Pszczelarzy.
– Od lat organizujemy
spotkanie
Zarząd rudzkiego koła pszczelarzy.
pszczelarzy na zakończenie sezonu.
Spotykamy się we wspólnym, ro- dzo zbiurokratyzowana. Dawniej
dzinnym gronie i pokazujemy ru- było trochę inaczej – zaznaczył Jadzianom nasze produkty – podkre- cek Szal, wiceprezes koła.
ślał Jerzy Cieśla, prezes rudzkiego
Na co dzień pszczelarze wspólkoła.
nie walczą także z przeciwnościami
W rudzkim kole zrzeszonych jest podkreślając, że nastały trudne cza34 członków, którzy na co dzień sy dla pszczół. – Pojawiło się wiele
zajmują się siedemsetką rodzin nowych chorób, na które pszczoły
pszczelich. Związek stwarza zrze- nigdy wcześniej nie zapadały. Sam
szonym możliwość współpracy oraz dwa lata temu straciłem całą pasiekonsultacji na wielu płaszczyznach. kę, jednak dzięki pomocy kolegów
– Widujemy się raz w miesiącu – z koła udało mi się ją odbudować
głównie w celach organizacyjnych – opowiadał Arkadiusz Szweda,
– musimy przekazywać sobie masę skarbnik rudzkiego koła. – Dodatinformacji, przede wszystkim zwią- kowo musimy dbać o to, by pozyskizanych z dotacjami. W dzisiejszych wać czysty, zdrowy miód – dodał.
czasach hodowla pszczół jest barMB
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cji Społecznej i Promocji Miasta.
– To niepowtarzalna okazja, by podejrzeć jak wygląda taki proces
i spróbować, jak smakuje tak przygotowany wypiek – zaznacza.
Wydarzenie poprowadziła Inga
Papkala – zabawne monologi przeplatane były grami i zabawami dla
dzieci, a także ciekawostkami historycznymi. Potwierdzeniem, że impreza należała do udanych, była zdumiewająca frekwencja. – Chlebek ze
smalcem jest przepyszny! Przychodzimy tu za każdym razem, kiedy
uruchamiany jest piec – mówiła pani
Kasia, mama Bartka i Julki.
MB

BYKOWINA, KOCHŁOWICE

Dotknąć historii

Atrakcje były frajdą przede wszystkim dla dzieci.

Urodzinowe spotkanie ze słuchaczami
ki i Tańca w Zabrzu odbędzie się 16
października – mówiła Anna Włodarczyk, prezenterka Radia Piekary
i współprowadząca koncerty. W Parku Kozioła zebrało się kilkuset fanów Radia Piekary, którzy przez
kilka godzin wspólnie bawili się
przy dźwiękach przebojów m.in. Letnia trasa koncertowa Radia Piekary po raz drugi zawitała do Rudy Śląskiej.
Bernadety Kowalskiej, Bożeny
Mielnik, Teresy Walerjańskiej, Karoliny i Adama Krawczyków, Iroxa- Stiff Capala oraz Emi Band. – To nie mogło mnie tutaj nie być – zany, Weroniki, Krzysztofa Procka, moje ulubione radio, którego słu- pewniał pan Andrzej, uczestnik zaMB
Bogusławy Piechury oraz zespołów cham od samego początku, dlatego bawy.
Foto: Adam Telisz

Po raz kolejny urodzinowa trasa
koncertowa Radia Piekary zawitała
do Rudy Śląskiej. Stacja świętuje
w tym roku 20-lecie działalności
i z tej właśnie okazji w miastach całego regionu odbywają się plenerowe koncerty. Jeden z nich odbył się
w minioną sobotę (27.08.) w Parku
Kozioła. – Przejechaliśmy już prawie 1000 kilometrów, a to jeszcze
nie koniec. Koncerty rozplanowane
mamy do końca września, a ﬁnałowa gala urodzinowa w Domu Muzy-

Świeża pajda chleba na pożegnanie lata! Przy rudzkim piekaroku,
w niedzielę (28.08.) po raz kolejny
odbyła się impreza – tym razem
z okazji zakończenia wakacji. Rudzianie podczas rodzinnego pikniku
przy zabytkowym piecu chlebowym,
mogli skosztować tradycyjnego
chleba na naturalnym zakwasie,
a także spędzić czas w rodzinnym
gronie.
– Dzięki współpracy z Piekarnią
„Jakubiec” kilka razy w roku odbywa się w nim wypiek chleba tradycyjną metodą – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunika-

Foto: MB

Foto: MB

Zaklinacze pszczół

Foto: MB

Obiektywem w stronę mam

Wydarzenie ciekawe dla osób lubiących zgłębiać historię, czy dla
fanów średniowiecznego życia,
ubiorów oraz potyczek rycerskich
– „In memoriam castri – Ku pamięci
grodu” to impreza odbywająca się
po raz czwarty przy rudzkim gródku, znajdującym się na granicy Bykowiny i Kochłowic. Pomimo upałów w sobotę i niedzielę (27-28.08.)
ogromna rzesza zainteresowanych
odwiedziła średniowieczne miasteczko przygotowane przez Stowa-

rzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca. – Przygotowaliśmy część rzemieślniczą, prawdziwe rycerskie
namioty, których w tym roku było
więcej. Oprócz tego także stanowisko łucznicze wraz z katapultą,
a także kuchnię średniowieczną. Jak
co roku można było także udać się
na przechadzkę z przewodnikiem
i poznać historię miejsca, w którym
kiedyś znajdował się gródek – mówił Przemysław Noparlik ze Stowarzyszenia Genius Loci.
MB
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ZAPRASZAMY
DO NOWO OTWARTEJ

,,CAFFE PASJA”
HALEMBA, UL. SOLIDARNOŚCI 11
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Zapraszamy również do naszej Cukierni ,,Perełka” na Goduli przy ul. K. Goduli 32: pon-pt 7-20, sob 7-17, niedz. 9-18
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GÓRNICTWO

HARCERSTWO

Górnicy martwią się o przyszłość kopalni Półwiecze harcerskiego ośrodka

– W ubiegłym tygodniu zarząd poinformował nas, że przygotowywany jest plan
naprawczy dla Katowickiego Holdingu Węglowego i nie ma jeszcze żadnych decyzji
dotyczących przyszłości poszczególnych
kopalń – tłumaczył Piotr Bienek, wiceprzewodniczący Solidarności w KHW i szef
związku zawodowego w kopalni WujekRuch Śląsk. – Jednak w tym samym czasie
w naszej kopalni prowadzone są działania,
które odbieramy jako przygotowania do jej
zamknięcia. Z rozcinanej ściany, na której
wydobycie miało ruszyć jeszcze w tym roku,
wycofany został kombajn, wstrzymano również sprzedaż węgla ze zwałów – dodał Bienek.
Związkowcy zwrócili się do władz KHW
z żądaniem przedstawienia jednoznacznych
planów dotyczących przyszłości kopalni
oraz harmonogramu jej dalszego funkcjo-

nowania. Jak podkreślał Piotr Bienek – likwidacja kopalni Wujek-Ruch Śląsk będzie
sporym problemem nie tylko dla jej pracowników, ale również dla Rudy Śląskiej.
– W mieście trwa proces łączenia i trudnej
restrukturyzacji należących do Polskiej
Grupy Górniczej kopalń Bielszowice, Halemba-Wirek i Pokój. Jeśli dodatkowo miasto straci kopalnię Śląsk, koszty społeczne
mogą być nie do udźwignięcia – zaznaczał
Bienek.
W tej sprawie odbyło się spotkanie zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego
z przedstawicielami związków zawodowych, działającymi w rudzkim oddziale
katowickiej kopalni. Na spotkaniu z zarządem pojawiła się propozycja, zgodnie z którą proces wygaszania Ruchu Śląsk miałby
się rozpocząć, gdy tylko zakończy się wydobycie na już uruchomionych ścianach.

– Stoimy na stanowisku, że najpierw należy
również sczerpać wszystkie udostępnione
złoża, które obecnie przygotowywane są do
rozpoczęcia eksploatacji. W ten sposób pieniądze zainwestowane w roboty przygotowawcze nie zostaną zmarnowane, a zarząd
KHW zyska czas, aby spokojnie uzgodnić ze
związkami zawodowymi kwestie społeczne
związane z likwidacją kopalni. Dla nas najważniejsze jest zabezpieczenie interesów
pracowników – podkreśla Piotr Bienek.
Kolejne spotkanie zarządu KHW ze
związkami zawodowymi działającymi
w rudzkiej części kopalni Wujek zaplanowano na środę, 31 sierpnia. – Zarząd zobowiązał się, że do tego czasu przeprowadzi analizy ekonomiczne dotyczące naszej
propozycji, które będą podstawą do dalszych negocjacji – poinformował Piotr
Bieniek.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: arch.

Pracownicy kopalni Wujek-Ruch Śląsk w Kochłowicach martwią się o przyszłość swojego zakładu pracy. W ocenie górników działania podejmowane w kopalni mogą świadczyć o tym, że
jest ona przygotowywana do likwidacji.

Zlot rozpoczął się uroczystym apelem.
Rudzcy harcerze w miniony weekend
(27-28.08.) mieli wyjątkową okazję do
świętowania. Ośrodek Obozowo-Biwakowy w Kuźnicy Brzeźnickiej obchodził swój
jubileusz 50-lecia – z tej okazji w sobotę,
27 sierpnia, odbył się tam zlot przyjaciół
rudzkiego harcerstwa. Wydarzenie rozpoczęto uroczystym apelem środowisk har-

cerskich, ludzi związanych z Hufcem ZHP
Ruda Śląska, rodziców oraz władz Rudy
Śląskiej. Zaproszeni zostali również przedstawiciele hufców całej chorągwi śląskiej
oraz władze województwa łódzkiego. Imprezie towarzyszyły dwie orkiestry górnicze, które zagrały specjalnie do deﬁlady.
MB

RYNEK PRACY

Otwórz działalność gospodarczą z Inkubatorem!
Dotacje oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze dla zakładających działalność gospodarczą zaoferuje Śląski Inkubator Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
dzięki dwóm projektom, na które pozyskał doﬁnansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Start projektów już we wrześniu.
– Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego otrzymaliśmy doﬁnansowanie na realizację dwóch projektów: „Nowy start – otwieram ﬁrmę!” oraz „Załóż biznes po pięćdziesiątce” – mówi Joanna Sochacka, prezes
Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Sp. z o.o. – Pozwolą nam one przyznawać
osobom chcącym założyć działalność gospodarczą dotację na otwarcie ﬁrmy w wysokości 23 tys. zł oraz wsparcie pomostowe
maksymalnie przez rok na bieżące opłaty.
Zaoferujemy również wsparcie szkoleniowo-doradcze, tak aby założone ﬁrmy miały
szansę stać się stabilnym źródłem przychodów – wylicza. Projekt „Nowy start – otwieram ﬁrmę!” skierowany jest do mieszkań-

ców województwa śląskiego po 29. roku
życia, bezrobotnych (nie jest wymagane zarejestrowanie w PUP), nieaktywnych zawodowo, należących co najmniej do jednej
z grup: kobiety (szczególnie powracające na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osoby niepełnosprawne,
osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwaliﬁkacjach. Wymagane jest, aby
uczestnicy w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadzili działalności gospodarczej. Projekt realizowany będzie od września 2016 r. do sierpnia 2018 r. W tym okresie planowane jest udzielenie 50 dotacji.
Wartość projektu to 2 569 671,55 zł, a doﬁ-

nansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 441 187,97 zł.
W projekcie „Załóż biznes po pięćdziesiątce” uczestniczyć mogą mieszkańcy województwa po 50. roku życia, bezrobotni (nie
jest wymagane zarejestrowanie w PUP), nieaktywni zawodowo. Również w tym przypadku wymagane jest, aby uczestnicy w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu nie prowadzili działalności gospodarczej. Realizację zaplanowano na okres od września 2016 r. do czerwca
2018 r., a liczbę uczestników na 30. Wartość
projektu to 1 805 036,40 zł, a doﬁnansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego
– 1 714 784,58.

W obu projektach przewidziano dotacje na
inwestycje w wysokości do 23 tys. zł oraz
wsparcie pomostowe na bieżące opłaty do
1 850 zł na miesiąc przez pierwsze pół roku
funkcjonowania ﬁrmy, z możliwością przedłużenia do roku. Tematy zawartych w obu
projektach szkoleń to: formalno-prawne
aspekty powadzenia działalności gospodarczej, formy rozliczeń z US i ZUS, źródła ﬁnansowania działalności gospodarczej, podstawy rachunkowości, równość szans w biznesie, prawo cywilne w działalności gospodarczej, podstawy sporządzania biznesplanu,
zasady planowania ﬁnansowego, strategia
marketingowa oraz obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników.

Oba projekty realizowane będą w ramach
osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy,
działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020. Śląski Inkubator Przedsiębiorczości jest spółką należącą do miasta Ruda Śląska.
Jego misją jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw,
przede wszystkim tych o innowacyjnym charakterze. Inkubator zapewnia im wsparcie infrastrukturalne, marketingowe, szkoleniowe
oraz efektywną współpracę z otoczeniem na
rzecz wzrostu gospodarczego.
WG
REKLAMA
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Marcin Wilkoszyński

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Zastępca Ordynatora Oddziału Kardiologicznego w Rudzie Śląskiej
W ramach wizyty wykonywana jest diagnostyka
i leczenie schorzeń serca

Zadzwoń i umów się na wizytę!

tel. 501-553-654
Budynek DAMAR-u, ul. Przedszkolna 6, 41-703 Ruda Śląska
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Można już korzystać z rowerowego placu zabaw w Rudzie Śląskiej-Halembie. 19 sierpnia zakończyła się tam budowa pumptracku. Inwestycja powstała przy ul. Energetyków przy Szkole Podstawowej nr 15. Podobna inwestycja powstała też przy
ul. Norwida w Rudzie, a w październiku nowy pumptrack gotowy będzie przy ul. Gwareckiej w Bykowinie. Z kolei z początkiem września rowerzyści będą mogli korzystać ze specjalnego toru rowerowego, który budowany jest na Burloch Arenie
w Orzegowie. Łącznie wspomniane inwestycje będą kosztowały ponad 600 tys. zł.

Pumptrack w Halembie jest już gotowy!
– Tor rowerowy i pumptracki powstają w bezpośrednim sąsiedztwie już
istniejących obiektów, takich jak plac
zabaw, siłownia terenowa czy boisko
– tłumaczy prezydent Dziedzic.
– W ten sposób tworzymy swego rodzaju centra sportowo-rekreacyjne w każdej dzielnicy. W takich miejscach
mieszkańcy mogą ćwiczyć, relaksować
się oraz integrować – dodaje.
Oddany właśnie do użytku rowerowy plac zabaw w Halembie ma długość 136 m. – Z toru można już w pełni
bezpiecznie korzystać. Wszystkie prace
zostały zakończone, a odbiór inwestycji od wykonawcy przebiegł bez uwag.
Teraz czekamy już tylko, aż na bokach
garbów wyrośnie trawa – tłumaczy Janusz Garliński z Wydziału Inwestycji.
– Cieszę się, że inwestycję zrealizowa-

liśmy bez przeszkód, choć na ostatnim
etapie prac tor był już „okupowany”
przez użytkowników, co trochę utrudniało wykończenie zieleni, ale co też
oznacza, że inwestycja już cieszy się
dużą popularnością – mówi Maciek
Kucbora z Velo Projekt, wykonawca
inwestycji.
Podobny, choć większy obiekt powstaje też na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gwareckiej w Bykowinie. Jego długość ma wynieść 220 m.
Z kolei pumptrack przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Norwida będzie
miał długość 137 m.
– Pumptrack to jazda rowerem bez
napędu i bez konieczności pedałowania po torze o zróżnicowanej wysokościowo trasie – tłumaczy Piotr Janik,
naczelnik Wydziału Inwestycji. Obiekt

Każdy użytkownik pumptracku powinien jeździć w kasku.

tego typu składa się z ziemnych garbów oraz proﬁlowanych ramp łukowych. Ma układ zamknięty, złożony
z odcinków prostych i zakrętów. Elementami wykończeniowymi są miejsca zjazdu i wyjazdu. Posiada też
oznakowania poziome, wyraźnie określające krawędzie zakrętów. – Pumptracki tak naprawdę są dla każdego –
bardziej zaprawionych wielbicieli
dwóch kołek, jak również rowerzystów
amatorów. Nie trzeba posiadać też
specjalnego roweru. Ważne jednak, by
mieć ze sobą odpowiedni sprzęt
ochronny, tj. kask i ochraniacze – zastrzega Janik.
Pumptracki to nie jedyne inwestycje
rowerowe, które powstają właśnie
w Rudzie Śląskiej. Na Burloch Arenie
jest jeszcze budowany specjalny tor
dla rowerzystów. Tamtejsza trasa jest
już praktycznie gotowa i ma być oddana do użytkowania z początkiem września. Ma ona 800 m długości i 2 m szerokości. Wykonana została z nawierzchni szutrowej i jest częściowo
powiązana z istniejącą już wyasfaltowaną drogą wewnętrzną. – Inwestycja
została wykonana w części biegnącej
po „koronie” Burloch Areny. Dla bezpieczeństwa przy skarpie ośrodka zamontowane zostały bariery ochronne.
Ze względu na potencjał, jaki daje nam
ukształtowanie terenu, zleciliśmy też
opracowanie koncepcji wykonania

Od dnia otwarcia pumptrack cieszy się popularnością.
singletracków wraz z pumptrackiem.
Te inwestycje pozwolą nam w pełni wykorzystać teren ośrodka sportowego –
mówi Roman Sebesta z Wydziału Inwestycji.
– Z każdą nową inwestycją ośrodek
w Orzegowie staje się coraz bardziej
popularną atrakcją – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Do rolkarzy,
łyżwiarzy, rugbistów czy biegaczy będą teraz mogli dołączyć rowerzyści.
Jestem pewna, że tor będzie cieszył się
ogromną popularnością, podobnie jak
restauracja, która tam powstaje. Budujemy ją z myślą o osobach, które trenują na Burlochu oraz rodzicach czekających na swoje pociechy. Obiekt

ma być gotowy w listopadzie – wyjaśnia.
Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej
działa już jeden pumptrack, który od
samego początku bije rekordy popularności. Chodzi o tor rowerowy w parku
„Strzelnica” w Bielszowicach. Wykonano go w zeszłym roku. W jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany
jest nowoczesny plac zabaw oraz siłownia terenowa. Bielszowicki pumptrack został zgłoszony do konkursu na
najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Głosowanie odbywa się poprzez stronę http://www.slaskie.pl/npp/?grupa=20&rok
=2016&id_menu=15.
KP

Ewa Bem będzie gwiazdą XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Rudzie Śląskiej. Wydarzenie odbędzie się 4 września br. w parku im. Augustyna Kozioła w dzielnicy Ruda. Początek imprezy przewidziany jest na godz. 14.20. Koncert Ewy Bem rozpocznie się o godz. 19.20. Wstęp wolny.

Orkiestry dęte w Parku Kozioła

Wydarzenie rozpocznie się o godz.
14.20 przed siedzibą Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka,
skąd uczestnicy festiwalu przemaszerują do Parku Kozioła. O godz. 14.50
nastąpi oﬁcjalne rozpoczęcie imprezy.
Jako pierwsza zaprezentuje musztrę
paradną Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnie na scenie wystąpią wszystkie
górnicze orkiestry dęte, które działają
w Rudzie Śląskiej: Górnicza Orkiestra
Dęta „Pokój” pod dyr. Jacka Kampy,
Górnicza Orkiestra Dęta „Bielszowice” pod dyr. Zygmunta Kliksa, Górnicza Orkiestra Dęta „Wirek” pod dyr.
Mieczysława Mazura oraz Górnicza

Orkiestra Dęta „Halemba” pod dyr.
Piotra Szczygioła. Poza zespołami
podczas wydarzenia zaprezentują się
także mażoretki z zespołu „Akcent”
z Miejskiego Domu Kultury w Katowicach.
Gwiazdą tegorocznego festiwalu
będzie znakomita wokalistka i autorka
tekstów Ewa Bem. – Nazwisko naszego gościa gwarantuje występ na absolutnie najwyższym poziomie – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Ewa Bem od blisko 50 lat czaruje publiczność swoim talentem
i znakomitym warsztatem wokalnym.
Myślę, że także w Rudzie Śląskiej ma
wielu fanów, którzy z przyjemnością

posłuchają jej przebojów – dodaje.
– Oprócz atrakcji artystycznych będzie również strefa zabaw dla najmłodszych oraz stoiska handlowe i gastronomiczne – zapowiada Andrzej
Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej.
Festiwal Orkiestr Dętych to wydarzenie, które już od wielu lat organizowane jest w Rudzie Śląskiej. Jego pomysłodawcą był radny Jan Konieczny,
który pragnął uczcić pamięć Augustyna Kozioła, legendarnego dyrygenta
górniczej orkiestry rudzkiej kopalni
„Walenty-Wawel”. W imprezie brało
udział wiele orkiestr i zespołów z kraju i zagranicy.
AS

Podczas tegorocznego festiwalu wystąpi również
Górnicza Orkiestra Dęta „Bielszowice”.
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Na razie nie będzie bezpłatnej komunikacji dla rudzkich uczniów. Radni nie przegłosowali uchwały budżetowej, w której zabezpieczone były środki na ten
cel. Dzięki zgłoszonemu przez prezydent Grażynę Dziedzic projektowi uchwały uczniowie szkół ponadgimazjalnych mogli mieć zwracane pieniądze za bilet
miesięczny obowiązujący na terenie miasta, a gimnazjaliści otrzymywać 20 zł na kartę ŚKUP. Tyle samo mieli otrzymywać uczniowie podstawówek, którzy
uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne. – Nie zrezygnujemy z tego pomysłu. Zrobimy wszystko, by takie rozwiązanie wprowadzić w życie – zapowiada prezydent
Dziedzic.

Uchwała przepadła. Refundacji nie będzie?

– Szkoda, że radni nie skorzystali
z naszej propozycji, by wspólnie wypracować szczegóły programu, tak by
już na początku roku szkolnego, kiedy
to rodzice ponoszą największe wydatki
związane z nauką dzieci, system refundacji dla uczniów z Rudy Śląskiej mógł
z powodzeniem funkcjonować – podkreśla Grażyna Dziedzic.
Przygotowany przez władze Rudy
Śląskiej pilotażowy projekt zakładał
od 1 września pełną refundację kosztów przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast dla gimnazjalistów i uczniów
szkół podstawowych przewidywał
20 zł dopłaty do zakupionych biletów. – Takie rozwiązanie wydawało
nam się najbardziej sprawiedliwe. To
uczniowie szkół średnich są najbardziej mobilni i często dojeżdżają do
szkól znajdujących się w różnych
dzielnicach
miasta.
Natomiast
w przypadku uczniów gimnazjów
i szkół podstawowych, gdzie obowiązuje rejonizacja, przejazdy te nie są
już tak częste – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Mejer.

To właśnie zróżnicowanie refundacji kosztów w głównej mierze było
kością niezgody. Część radnych chciała bezpłatnej komunikacji dla wszystkich uczniów. – Musimy pamiętać, że
to uczniowie szkół podstawowych
w najmniejszym stopniu korzystają
z transportu zbiorowego, gdyż najczęściej dowożą ich rodzice. Nie chcieliśmy dopuścić do sytuacji, w której pieniądze doładowywane na kartę ŚKUP
na poruszanie się po mieście komunikacją miejską byłyby niewykorzystywane – tłumaczył Krzysztof Mejer.
Ciekawie wyglądają też wyliczenia
kosztów objęcia bezpłatną komunikacją wszystkich uczniów w mieście.
Zakup biletów miesięcznych dla
wszystkich uczniów kosztowałby 9,7
mln zł. Tymczasem wcześniej, kiedy
władze Rudy Śląskiej walczyły
o wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla wszystkich mieszkańców
na wewnętrznych liniach w mieście,
KZK GOP koszty wprowadzenia takiego rozwiązania oszacował na ok.
5,3 mln zł.
Podczas dyskusji nad prezydenckim
projektem uchwały nie obyło się rów-

nież odniesień do jednej z obietnic wyborczych prezydent Grażyny Dziedzic,
czyli bezpłatnej komunikacji dla
wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej. – Już od końca 2014 r. toczymy
batalię o wprowadzenie bezpłatnej komunikacji publicznej w mieście. Niestety, pomimo wcześniejszej przychylności dla takiego rozwiązania ze strony
KZK GOP, ostatecznie pomysł ten został przez zarząd związku storpedowany – wyjaśnia Krzysztof Mejer. – Dlatego też szukaliśmy innego sposobu, by
bezpłatną komunikację wprowadzić,
przynajmniej dla wybranych grup społecznych. Stąd pilotażowy program refundacji kosztów przejazdu komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży – dodaje.
Za odrzuceniem uchwały budżetowej zagłosowali: radni Klubu Radnych
Prawo i Sprawiedliwość – Dorota Tobiszowska, Stefania Krawczyk, Marek
Wesoły, Kazimierz Myszur, Katarzyna
Irena Korek i Mariusz Pakuza; radni
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP – Andrzej Stania, Norbert Rózga, Joanna Kołada, Władysław Kucharski oraz niezrzeszony Marek Ko-

System dopłat do komunikacji miejskiej miał ruszyć 1 września.
bierski. Za przyjęciem uchwały przenoszącej środki na dofinansowania do
biletów byli: radni Klubu Radnych
,,Razem dla Rudy Śląskiej” – Krzysztof Rodzoch, Grzegorz Handler, Ja-

cek Jarocki, Agnieszka Płaszczyk oraz
radni niezrzeszeni – Andrzej Pacławski, Władysław Dryja, Dariusz Potyrała, Józef Skudlik i Jakub Wyciślik.

TK

Przypominamy, że przynajmniej raz do roku osoby oczekujące na lokal komunalny w Rudzie Śląskiej są zobowiązane zaktualizować swój wniosek o przydział mieszkania. W tym przypadku terminy liczone są od daty złożenia poprzedniego formularza. Niedokonanie aktualizacji grozi wykreśleniem z kolejki mieszkaniowej.

Pamiętaj o aktualizacji
wniosku mieszkaniowego!

– To jedna ze zmian w zasadach zarządzania zasobem komunalnym, które
wprowadziliśmy w ostatnich latach.
Dzięki temu lista odzwierciedla rzeczywistą sytuację w zakresie zapotrzebowania na lokale komunalne – mówi
Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Lista osób oczekujących na mieszkanie jest na bieżąco aktualizowana,
zgodnie z uchwałą Rady Miasta
z 2014 r. w sprawie określenia zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych.
– Osoby zakwalifikowane na listę oczekujących na mieszkanie do remontu są
zobowiązane do dokonania aktualizacji
wniosku w terminie najpóźniej rok po
złożeniu wniosku i w każdym kolejnym
roku od złożenia poprzedniej aktualizacji – informuje Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych
UM. – Brak aktualizacji upoważnia do

wykreślenia wniosku z listy osób oczekujących na mieszkanie – podkreśla.
W celu dokonania aktualizacji do
Urzędu Miasta należy dostarczyć:
1. Dokumenty dotyczące sytuacji
materialnej:
– zaświadczenie o osiąganych dochodach brutto z ostatnich 6 miesięcy
wszystkich osób dorosłych oczekujących na przydział mieszkania lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu
Pracy bądź z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanych świadczeniach; osoby nie posiadające dochodów (np. uczniowie, studenci) powinny złożyć stosowne oświadczenie
na piśmie
2. Dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej:
– kserokopia aktu małżeństwa, urodzenia, orzeczenie sądu o separacji lub
rozwodzie itp.

Rudzki Informator Samorządowy

3. Dokumenty dotyczące sytuacji
mieszkaniowej:
– dokument potwierdzający brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego
bądź nieruchomości mieszkalnej, w której obecnie się zamieszkuje
Dokumenty można złożyć w Biurze
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta,
przesłać pocztą elektroniczną (urzad@
ruda-sl.pl) lub tradycyjną (pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska).
Przypomnijmy, że w 2014 roku w Rudzie Śląskiej uporządkowano najważniejsze kwestie związane z najmem
mieszkań: powstała jedna lista oczekujących na mieszkanie i wykluczono
możliwość wpisania na listę osób mających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (z wyjątkiem umów najmu lokali socjalnych). Wcześniej funkcjonowały
dwie listy: oczekujących na mieszkanie
do remontu kapitalnego i do remontu

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

bieżącego. Wprowadzono także obowiązek aktualizacji wniosku o przydział mieszkania raz na rok oraz zasadę
publicznych ogłoszeń o wolnych lokalach. Każdy oczekujący na mieszkanie
ujęty na liście może zgłosić zainteresowanie mieszkaniem oferowanym
w publicznym ogłoszeniu, a jeżeli danym lokalem zainteresuje się więcej
niż jedna osoba, to decyduje data złożenia wniosku o przydział lokalu. Śledząc ogłoszenia i przychodząc na oględziny lokali można szybko dostać
mieszkanie.
Działania władz Rudy Śląskiej w zakresie gospodarki mieszkaniowej
w latach 2012 – 2014 znalazły się w
katalogu dobrych praktyk rewitalizacji
polskich miast, wydanym w tym roku
przez Ministerstwo Rozwoju. W publikacji podkreślono optymalizację gminnej gospodarki lokalowej dzięki inno-

wacyjnym narzędziom zarządczym oraz
poprawę jakości mieszkań i warunków
ich eksploatacji.
Na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu miasta oczekują 1402 gospodarstwa
domowe, w tym 1042 gospodarstwa jednoosobowe, 149 gospodarstw dwuosobowych, 130 gospodarstw trzyosobowych,
62 gospodarstwa czteroosobowe, 16 gospodarstw pięcioosobowych i 3 gospodarstwa siedmioosobowe. Osoby, które
oczekują na mieszkanie złożyły wnioski
w latach 1998 – 2016, w tym: 1998 r.
– 2006 r. – 107 wniosków, 2007 r.
– 48 wniosków, 2008 r. – 67 wniosków,
2009 r. – 66 wniosków, 2010 r. – 90 wniosków, 2011 r. – 79 wniosków, 2012 r.
– 75 wniosków, 2013 r. – 93 wnioski,
2014 r. – 132 wnioski, 2015 r. – 323
wnioski, 2016 r. – 322 wnioski. Przed
wprowadzeniem opisanych wyżej zmian
lista liczyła ponad 4,2 tys. pozycji. WG
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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

1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Licealna 6/1

2.

3.
4.
5.

Pow.
użytkowa

Wyposażenie
w instalacje

Stawka
Termin
Wadium
wywoł.
oględzin lok.

inst. elektr., inst.
75,50 m2
12.09.2016 r.
wod-kan, inst. gazowa, 6,60 zł/m2 1.500 zł
(2 p. + k. + wc + łaz.)
godz. 11.00
ogrzewanie piecowe

inst. elektr., inst.
wod-kan, ogrzewanie
piecowe, w.c.
na klatce schodowej
inst. elektr., inst.
Ruda Śl.-Nowy Bytom ul.
103,52 m2
wod-kan, ogrzewanie
Gen.Hallera 4/2
(2 p. + k. + łaz. + wc)
piecowe
inst. elektr., inst.
2
Ruda Śląska-Ruda
35,25 m
wod-kan, ogrzewanie
ul. Starowiejska 25/9
(1 p. + k. + wc)
piecowe
inst.
elektr., inst.
Ruda Śląska-Ruda
34,50 m2
wod-kan, ogrzewanie
ul. Bankowa 23/8
(1 p. + k. + wc)
piecowe
Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 363/11 i 12

81,00 m2
(3 p. + k.)

4,19 zł/m2 1.200 zł

12.09.2016 r.
godz. 12.00

5,33 zł/m2 1.500 zł

12.09.2016 r.
godz. 13.00

4,62 zł/m2 700 zł

12.09.2016 r.
godz. 14.00

4,62 zł/m2 700 zł

12.09.2016 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 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 15 września 2016 r., do
godz. 16.00 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 19 września 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.

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.

OGłoszenie
Informuję o utrudnieniach w ruchu drogowym,
związanych z przemarszem uczestników XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych im.
Augustyna Kozioła; 4 września 2016 r. od godziny
14.15 do 14.45 ulica Wolności będzie zamknięta
na odcinku od Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka do restauracji „Adria”.
Nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu
będzie czuwać Policja i Straż Miejska.
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im.
A. Kozioła jest imprezą cykliczną, o zasięgu regionalnym, cieszącą się dużą popularnością wśród
miłośników tego rodzaju spektakli muzycznych.
Przepraszam za utrudnienia w ruchu drogowym, jednocześnie serdecznie zapraszam mieszkańców Miasta do Parku im. A. Kozioła w Rudzie
na XVI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Prezydent 
Miasta 
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokali
mieszkalnych usytuowanych
w budynkach mieszkalnych
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Joanny 15/1
ul. Joanny 20/57
ul. Joanny 22/4
ul. Heleny Modrzejewskiej 9/7
ul. Jana Gierałtowskiego 20a/7
ul. Antoniego Maya 3/2
stanowiących własność
Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich
najemców.
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

ogłasza o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie
umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość zgodnie z wyceną
rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
ul. Podlas 12/10, 2 p. + k., IV piętro 	
ul. Joanny 26b/1, 2 p. + k., parter
ul. Joanny 7/17, 2 p. + k., IV piętro
ul. Podlas 2/20, 2 p. + k., III piętro
ul. Podlas 20b/1, 1 p. + k., parter
ul. Podlas 6/61, 2 p. + k., X piętro
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Antoniego Zielińskiego 6c/2, 1 p. + k., parter
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Adama Mickiewicza 8 m 38, 2 p. + k., III piętro
ul. Adama Mickiewicza 5b/11, 2 p. + k., II piętro
ul. Bzów 3a/11, 1 p. + k., III piętro
ul. Wolności 7b/3, 4 p. + k., parter
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Adolfa Kempnego 2b/14, 1 p. + k., IV piętro
ul. Ks. Józefa Niedzieli 49d/1, 2 p. + k., parter
ul. Równoległa 5a/13, 3 p. + k., IV piętro
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4d/1, 2 p. + k., parter
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4 p. + k., X piętro
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p. + k., IX piętro
ul. Alojzego Jankowskiego 18a/6, 3 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Ks. Jana Szymały 10b/19, 2 p. + k., IV piętro
ul. Spółdzielcza 7a/17, 2 p. + k., IV piętro
ul. Piotra Niedurnego 38/7, 2 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Solidarności 26a/11, 2 p. + k., III piętro

o pow. 38,00 m2
o pow. 44,20 m2
o pow. 38,00 m2
o pow. 48,80 m2
o pow. 36,80 m2
o pow. 32,60 m2
o pow. 37,90 m2
o pow. 37,00 m2

74.836,- zł
78.095,- zł
57.538,- zł
94.400,- zł
84.300,- zł
57.482,- zł
65.354,- zł
77.200,- zł

o pow. 35,98 m2

63.915,- zł

o pow. 39,00 m2
o pow. 37,90 m2
o pow. 36,70 m2
o pow. 62,00 m2

82.157,- zł
70.516,- zł
86.500,- zł
119.700,- zł

o pow. 35,00 m2
o pow. 44,70 m2 
o pow. 45,30 m2 

73.522,- zł
76.663,- zł
98.900,- zł

o pow. 46,40 m2
o pow. 62,20 m2
o pow. 34,30 m2
o pow. 58,75 m2

105.861,- zł
122.800,- zł
60.954,- zł
100.968,- zł

o pow. 37,90 m2
o pow. 38,80 m2
o pow. 46,50 m2

85.031,- zł
71.788,- zł
75.107,- zł

o pow. 46,40 m2

88.753,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny
podpis
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem kwoty wynikającej z niniejszego ogłoszenia
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku
kaucji
Wnioski należy skła-dać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej,
ul. Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni. Pracownik
Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 w PKO
BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na
mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 3
dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym
wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej
wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku
nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do
korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym
terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny
w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla
banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11
wew. 209.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

15

REKLAMA | 31.08.2016

www.wiadomoscirudzkie.pl 

16

OGŁOSZENIA | 31.08.2016

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejKochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych
w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Chorzowska 10a/3
ul. Kamienna 31/4
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu garaży usytuowanych na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Katowicka – Otylii
garaże nr 275, 305 oraz 344
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz ich najemców.

1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Wireckiej, obręb Kochłowice k.m. 3, stanowiących
działki:
– 2393/29 o powierzchni 792 m², użytek PsVI,
– 2395/29 o powierzchni 924 m2 , użytek PsVI
zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00011357/5 (działy III i IV są wolne
od wpisów).
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę
jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową w tym rzemiosła (symbol planu: MNU1).
3. Działki są niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają regularny kształt, są porośnięte trawą i drzewami , występują nierówności terenu.
Dojazd do działek z drogi publicznej ulicy Wireckiej zapewniony jest poprzez
gminną działkę nr 2394/29 KW GL1S/00011357/5, stanowiącą drogę wewnętrzną. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym wnioskiem do Wydziału
Dróg i Mostów.
4. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu
dla działki numer :
– 2393/29 wynosi – 101.000,00 zł 
– 2395/29 wynosi – 115.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości będzie stanowić podstawę do
ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości
15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 6.10.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II.
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 29.09.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– działka nr 2393/29 – 5.100,00 zł
– działka nr 2395/29 – 5.800,00 zł
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.
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Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 24004-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.

• Nie bierz
chwilówek!!!
Pożyczki
do 15000 zł
• Pożyczanie
jeszcze nigdy
nie było
takie łatwe
• Pożyczki
dla emerytów,
rencistów
i pracujących
• Konsolidacja
do 300 tys.
na 144 miesiące
CASHPARTNER ul.Niedurnego 33, Ruda Śląska tel. 515-978-459
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Pomoce domowe ,,BLASK” – usługi
porządkowe, sprzątanie, mycie okien,
prasowanie, pranie dywanów i mebli
tapicerowanych. Tel. 609-937-588.
Szkoła Przyjaciół Psów „Wesoła
Łapka” zaprasza na nowe kursy szkoleń posłuszeństwa dla szczeniaków i
dorosłych psów, oraz zajęć dodatkowych, dzięki którym poznasz, zrozumiesz i nauczysz swojego pupila nowych
umiejętności.
http://
wesolalapka.pl/ruda-slaska Masz pytania? barbaraklasik@wesolalapka.pl.

Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
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Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.

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

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

N������������

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

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

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

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

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

Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 229
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Godula, dwupokojowe, 48 m2, 95
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

Halemba, dwupokojowe, 48 m2,
121 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.

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

Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274056.

Kochłowice – sprzedam 37 m2 – 70
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32
243-01-77.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32
243-01-77.
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń.
Tel. 32 243-01-77.

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
hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055, 607-706-692.
Sprzedam działki gruntu w Kochłowicach – www.nieruchomoscigabriel.
pl, tel. 691-523-055.
Wirek – sprzedam, 44 m – 100 tys.
zł. GABRIEL. Tel. 691-523-055.
2

Nie masz zdolności kredytowej
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 24301-77.
Szybka pożyczka, dojazd 780-116672.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.
Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Pani Alicji Zajdzie
pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta
Alicji Zajdzie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składają
Koleżanki i Koledzy
z Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa
oraz Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska

Cyklinowanie, tel. 601-480-719.
Cyklinowanie, tel. 501-835-581.
Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
Rencista, „złota rączka”, oferuje
profasjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 30720-99, 784-699-569.

KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Kochłowice – BEZPOŚREDNIO. Tel. 887-877189.
Lokal w centrum Nowego Bytomia
do wynajęcia. Tel. 603-372-240.
Wynajmę na działalność gospodarczą – centrum Rudy Śl., 40 m2 i 84 m2.
Tel. 608-206-636.
2 pokoje – Ruda Śl./Nowy Bytom,
ul. Pokoju – 37,21 m2 – 79 000 zł, HEPI,
tel. 503-169-242.
Obiekt – Ruda Śląska/Wirek –
667,63 m2 – 1 050 000 zł, HEPI, tel.
503-169-242.
28.

Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-

Poszukujemy osób z znajomością
języka niemieckiego w celu nawiązywania i pielęgnacji kontaktów z niemieckimi ﬁrmami budowlanymi. Mile
widziani studenci. Kontakt kadry@budosprzet.pl lub 32 388-99-25.

Ruda Śląska/Kochłowice – 47,90 m2
– 135 tys. zł. HEPI, tel. 503-169-242.

Zatrudnię ﬂorystkę Bytom-Szombierki (do 40 lat). Tel. 512-312-726.

Kupię, wynajmę lokal na zakład kosmetyczny. Listy Ruda Śląska, ul. Niedurnego 21/6.

Elektryka z uprawnieniami SEP
przyjmę. Tel. 668-189-468.

Sprzedam garaż murowany na Halembie, ul. Solidarności. Cena: 23 000 zł.
Kontakt: 690-571-144.
Sprzedam mieszkanie ul. Szymały.
Tel. 781-811-462.
Sprzedam własnościowe mieszkanie 40 m2, Wirek. Tel. 575-012-659.
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Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507572-625.

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488596.
Valdi Plus Mikołów zatrudni kucharzy i pomoc kuchenną do pracy stałej
kontakt, tel. 32 330-05-62.
Zatrudnię pracownika gospodarczego – emeryta ,,złotą rączkę”. Warunki
do uzgodnienia. Tel. 32 340-14-54.
Firma PUHP Butrago Sp. z o.o.zatrudni dekarzy, murarzy. Praca na terenie woj. śląskiego. Tel. kon. 605-734060, (32) 273-63-69.
Zatrudnimy ślusarzy, tokarzy, frezerów, spawaczy z doświadczeniem. Praca Ruda Śląska-Chebzie. Tel. 32 24435-34.

Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865808.

Zatrudnię od zaraz do pracy przy
ociepleniach budynków. Tel. 603-580070.

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510823-457.

Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.

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

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

Dwupokojowe: Osiedlowa, Bocianów, Szewczyka, Grodzka, Tunkla DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 793-017323.

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

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

Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.

Studio fryzjerskie Damian Duda
przyjmie uczniów. Tel. 600-001-561.

Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

Restauracja- cukiernia VERTIGO w
Rudzie Śląskiej-Halembie i Paniówkach
przyjmie do pracy cukierników, pomoc
cukiernika oraz kelnerów. Mile widziane doświadczenie. Tel. 515-081-174,
515-262-173.

Ruda Śl/Bykowina – 30,06 m2 – 110
tys. zł, HEPI. tel. 503-169-242.

SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.

Trzypokojowe: Czarnoleśna, Skowronków DOBRE CENY! LOKATOR, tel.
793-017-323.

Praca na produkcji – Katowice Panewniki. Praca w systemie zmianowym. Szczegółowe informacje pod nr
tel. 519-831-759.

Skup samochodow kazda marka
najlepsze ceny. Tel. 512-700-770.
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Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.
Kupię stare obrazy, antyki. Tel. 883792-678.
Do wynajęcia plac utwardzony. Tel.
793-654-465.
Potrzebna pomoc w ogródku. Tel.
532-543-717.

P����

Kupię przedwojenne srebra, antyki. Tel. 883-792-678.

Zatrudnię agenta ubezpieczeniowego z praktyką. Tel. 601-959-140.

Sprzedam ogródek działkowy
– Bielszowice. Tel. 693-838-338.

Szukamy malarzy, tynkarzy, glazurników, monterów zabudowy G-K. Tel.
602-461-615.

Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel.
607-468-787.

Już w najbliższą środę, 7 września, opublikujemy zdjęcia zgłoszone do Foto Wakacji „Wiadomości Rudzkich”.
Na każdą fotograﬁe będzie można głosować za pomocą SMS-ów oraz na Facebooku. Zachęcamy do udziału w zabawie!

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
lokali mieszkalnych usytuowanych w
budynkach mieszkalnych na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Piastowska 7a/2
ul. Kędzierzyńska 22/3
ul. Heleny Modrzejewskiej 6/10
stanowiących własność Miasta Ruda
Śląska a przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz ich
najemców.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic: Jerzego
Ziętka, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony
w kompleksie garaży, Czarnoleśnej, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący
garaż wolnostojący, Długosza, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowej znajdującej się
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy
Ignacego Kaczmarka, która zostanie
oddana w dzierżawę w celu
korzystania przez dzierżawcę
z istniejących upraw rolnych.

OGŁOSZENIE

19

www.wiadomoscirudzkie.pl

SPORT | 31.08.2016

Piłka nożna – liga okręgowa

SKRÓT

Historyczne zwycięstwo dla Tychów
Urania Ruda Śląska 2:5 (2:3) ZET Tychy

Mecz z tyską ZET-ką pozostanie na długo w pamięci – po pierwsze dlatego, iż był
to pierwszy pojedynek tych drużyn, a po
drugie – ze względu na ciekawą historię
drużyny gości. Spotkanie okazało się historyczne, ale dla ZET-ki, która odniosła
pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w lidze
okręgowej i to niestety dla rudzkiej Uranii.
Początek spotkania nie zapowiadał
większych emocji. Wprawdzie w składzie
drużyny gości był Bizacki, którego wszyscy się obawiali, jednak pierwsze minuty
przebiegały bez większego polotu z obydwu stron. Mimo tego wszystko zaczęło
się dobrze. W 16. minucie gry odnotowano
kilka przepuszczeń piłki w polu karnym,
aż w końcu Skudlik minął bramkarza
i uderzył z bliskiej odległości wprost do
siatki. Było więc 1:0 i rudzianie mogli myśleć spokojnie o dalszym rozwoju sytuacji.

Niestety wówczas dał o sobie znać ten,
którego się tak obawialiśmy – wycofana
piłka potoczyła się do Bizackiego, który
technicznym lobem nad Pardelą zdobył
gola. Raptem dwie minuty później znów
nieupilnowany Bizacki ponownie strzelił
technicznie, co skończyło się drugą bramką. Spokojny więc mecz zmienił swój
przebieg o 180 stopni. Minęły kolejne
dwie minuty i czerwoną kartką za „akcję
ratunkową” ukarany został Kornas. Wynik
zmienił się na 1:2. Urania grała w dziesiątkę i nie wyglądało to dobrze. Na przekór
temu w 34. minucie gry Kot został podcięty w polu karnym i sędzia podyktował jedenastkę, którą dobrze wyegzekwował
sam poszkodowany i znów padł remis. Minęły kolejne trzy minuty i zemścił się brak
krycia – wszedł Wilczek i płaskim strzałem pokonał Pardelę.

Piłka nożna – liga okręgowa

Kolejna porażka Wawelu
Wawel Wirek 1:2 (0:0) Piast Bieruń Nowy

Wawel: Palka – Orszulik, K. Kałużny,
Buchcik (78’ Majnusz), Rutkowski
(64’ Maciejok) – Foryś, Sławik, Pyc,
Meiksner – G. Kałużny, Lux
W sobotę (27.08.) swój mecz rozgrywał
także zespół Wawelu Wirek. Po ostatnim nieudanym meczu rudzianie chcieli się zrehabilitować w meczu z Piastem Bieruń Nowy. Niestety ponieśli porażkę. Jedynego gola dla gospodarzy w tym spotkaniu zdobył Kałużny.
– Kontrolowaliśmy pierwszą połowę. Mieliśmy też swoje sytuacje. Patrząc na tabelę,
zespół z Bierunia zaprezentował się dobrze.
Do zejścia do szatni mogliśmy zdobyć bramkę,
ale tego nie wykorzystaliśmy. Po przerwie
„zostaliśmy w szatni”. Goście zaczęli przeważać i tracone bramki utrudniały nam zadanie.
Musimy pracować nad koncentracją. Mamy

Urania: Pardela, Kornas, Jańczak,
Gabryś (’63 Piecha), Grzesik,
Zalewski (’81 Skorupa), Krzywda,
Szady, Henisz, Skudlik (’81
Zmudziński), Kot
Drugą część gry dobrze rozpoczął zespół
Uranii – najpierw w 49. minucie gry Skudlik posłał piłkę z ostrego kąta tuż obok
słupka. Dwie minuty później Zalewski
pięknie podkręcił piłkę posyłając ją tuż
obok przeciwległego słupka. W końcówce
meczu trener Malujda zaryzykował i wpuścił „świeżą, młodą krew”. Zaraz po wejściu na boisku swoją okazję miał Skorupa,
który uderzył potężnie, jednak obrońca
wybił futbolówkę tuż przed bramką. Konsekwencją odważnej gry Uranii w dziesiątkę była bramka dla gości w 85. minucie gry
– Puto wykorzystał sytuację sam na sam,

Mecz był widowiskowy.
a w doliczonym czasie gry świeżo wpuszczony Śmigiel zdobył piątego gola ustalając wynik tego spotkania. Podsumowując
– Urania na pewno nie była zespołem gorszym – strzały Bizackiego i osłabienie Uranii niewątpliwie ustawiły to spotkanie.

Piłka nożna – IV liga

Slavia znowu z zerem
Sobotnie (27.08.) popołudnie minęło także pod znakiem piłkarskiej rywalizacji dla
zawodników Slavii. Mecz z KS Panki nie
zakończył się jednak tak, jak życzyliby sobie tego rudzianie. Slavia przegrała ten
mecz 2:1. – W naszym przypadku nie sprawdziło się powiedzenie, że szczęście sprzyja
lepszym. Zdecydowanie przeważaliśmy
w meczu. Stwarzaliśmy bez liku akcji, ale
żadna z nich nie przyniosła bramek. Na na-

szej drodze albo stał pech albo dobrze dysponowany tego dnia bramkarz gości.
W pierwszej połowie to my pierwsi strzelaliśmy bramkę. Gola zdobył Zalewski. Jednak
mimo kolejnych akcji, następna już nie wpadła. Strzelali za to gospodarze, którzy wykorzystywali naszą, agresywną grę i groźnie
kontratakowali. Zwycięska bramka dla
przeciwnika padła w końcówce – mówił po
meczu Jacek Dudka, trener Slavii.

Biegi

Wawel nie miał dobrego dnia.

Ku pamięci górników

młody zespół, dochodzimy do dobrych sytuacji, ale czasami widać brak skoncentrowania, przez co nie gramy równo całego meczu
– mówił Tomasz Grozmani, trener Wawelu.

Wawel Wirek 1:2 (0:0) Piast Bieruń Nowy

Uczestnicy świetnie się bawili.

pie przygotowań do sezonu. Goście wygrali
pierwszy mecz w stosunku 34:24. Drugi mecz
rozegrano po przerwie obiadowej. W tej potyczce nie zobaczyliśmy kolejnych graczy
Grunwaldu. „Zieloni” zagrali bez Macieja
Zarzyckiego, Damiana Kaprala i Pawła Lisowskiego. Spotkanie miało podobny przebieg do poprzedniego i ostatecznie zakończyło się wynikiem 37:28 dla Wielunia.
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Sportowy Rozkład Jazdy

31 sierpnia, godz. 17.30
Ruch II Chorzów – Slavia Ruda Śląska
3 września, godz. 11.00
Grunwald Ruda Śląska
– Wawel Wirek

Trzy
zwycięstwa

Sparing Grunwaldu

Przygotowania rudzkich szczypiornistów.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tabela ligi okręgowej
Pogoń Nowy Bytom
3
Podlesianka Katowice
3
Grunwald Ruda Śląska
3
AKS Mikołów
3
Unia Kosztowy
3
LKS Goczałkowice
3
ZET Tychy
3
Sparta Katowice
3
LKS Łąka (k. Pszczyny)
3
Urania Ruda Śląska
3
GTS Bojszowy
2
Wawel Wirek
3
Piast Bieruń Nowy (Bieruń) 3
Tempo Paniówki
2
Pogoń Imielin
3
JUW-e Jaroszowice
3
Tabela IV ligi
Warta Zawiercie
4
Gwarek Tarnowskie Góry
4
Sarmacja Będzin
4
Nadwiślan Góra
4
Górnik Piaski
4
KS Panki
4
Przemsza Siewierz
4
Ruch Radzionków
4
RKS Grodziec (Będzin)
4
Szombierki Bytom
4
Polonia Poraj
4
MKS Myszków
4
Slavia Ruda Śląska
4
Piast II Gliwice
4
GKS II Tychy
4
GKS II Katowice
4
Raków II Częstochowa
4
Ruch II Chorzów
4

Piłka nożna

PiłkA ręczna

W sobotę (27.08.) zawodnicy Grunwaldu
rozegrali dwa spotkania kontrolne z drużyną
MKS-u Wieluń. Goście są świeżo upieczonym pierwszoligowcem i do rozpoczęcia ligi
mają już zaledwie dwa tygodnie. Grunwald
ma jeszcze sporo czasu do pierwszego gwizdka w sezonie. Szczypiorniści z Halemby
przystąpili do sparingów po dwóch tygodniach ciężkich treningów oraz w bardzo
okrojonym składzie. W meczach nie wystąpili z różnych przyczyn: Łukasz Gansiniec,
Wojciech Klementowicz, Łukasz Błaś, Tymoteusz Milewski, Krzysztof Płonka oraz
Grzegorz Giebel. Była to zatem doskonała
okazja dla młodszych zawodników, aby zmierzyć się z silnym rywalem. W pierwszym meczu gospodarze prowadzili do przerwy, ale
druga połowa, w której pojawili się młodzi
zawodnicy, pokazała różnicę klas na tym eta-

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

Trzy dystanse, biegi dzieci i nordic walking – niedziela (28.08.) w Halembie miała  
charakter sportu i zadumy. Odbył się tam już
po raz drugi Charytatywny Bieg Pamięci
Górników. Sportowym zmaganiom towarzyszył także festyn górniczy. – To świetnie, że
możemy w taki sposób spędzić ten dzień.
Sport to zdrowie, a i cel biegu jest szczytny.
Górnicy to bohaterowie tego regionu, a tym
poległym należy się szczególna pamięć. Imprezy takie jak ta zawsze są strzałem w dziesiątkę. Nad sportową stroną czuwał August
Jakubik, a więc wszystko było dobrze – mówiła pani Katarzyna, uczestniczka biegu. Trasa
biegu rozpoczęła się przy pomniku kopalni

KWK Halemba, natomiast zakończyła się na
stadionie GKS-u Grunwald, gdzie odbył się
także festyn górniczy. Biegacze mogli pobiec
5 lub 10 km. Z kolei zawodnicy nordic walking – 5 km. W biegu wystartowały także
dzieci na dystansie 400 i 800 m. Organizatorami II Biegu Pamięci Górników byli: Fundacja Rodzin Górniczych, Węglo Smyk Sp.
z o.o., KRS TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska,
GKS Grunwald Halemba i MOSiR Ruda Śląska. Oprócz udziału w biegu, zawodnicy razem z rodzinami, mogli uczestniczyć w festynie górniczym, podczas którego odbyły się
zajęcia fitness, zajęcia dla dzieci, plener malarski oraz wiele innych atrakcji.

Drużyny Grunwaldu, Pogoni i Jastrzębia
również w ten weekend odniosły w swoich
ligach zwycięstwa.
„Zieloni” zmierzyli się w sobotę (27.08.)
z LKS-em Łąką. Rudzianom z trudnego terenu udało się wyciągnąć cenne trzy punkty.
Jedyna bramka w meczu padła w 51. minucie. Mimo przewagi na boisku Grunwald nie
zdołał podwyższyć wyniku. Zwycięstwo
również zapisali sobie piłkarze z Nowego
Bytomia. Pogoń pokonała u siebie Unię
Kosztowy 2:1.
W klasie A dobrze radzi sobie także Jastrząb Bielszowice. Zawodnicy z Rudy Śląskiej wygrali mecz z faworyzowanym strażakiem Mikołów. Mecz był bardzo siłowy
i wyrównany. Szczęście jednak dopisało  
bielszowiczanom w 35. minucie – Radecki
posłał piłkę do siatki i ustalił wynik meczu
na 1:0.

Kolumny sportowe
zredagował Robert Połzoń
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