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REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  

BYKOWINA
1899

kg

PIWO ŻYWIEC
JASNE PEŁNE

4 X 0,5 L
799

4-pack

1099
4-pack

Osobom do lat 18 alkoholu 
nie sprzedajemy

KAWA MIELONA
JACOBS
• KRÖNUNG, 500 g

1599
opak.

2099
opak.

LODY CARTE D’OR
• WYBRANE RODZAJE
900-1000 ml600 zł TANIEJ

999
szt.

2699
szt.

pełna oferta www.intermarche.pl | 

MIĘSO MIELONE
WIEPRZOWE

KIEŁBASA
OGNISKOWA1299

kg

1099
kg

TYLKO 8-10.05.

SER MLEKPOL
• KRÓLEWSKI Z KOLNA
• SEJDAMER800 zł TANIEJ

1599
szt.

KAWA MIELONA
JACOBS
• KRÖNUNG, 500 

15
2020

500 zł TANIEJ
PISTACJE 
SOLONE, LUZ

TYLKO 5-10.05.

3890
kg
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Wszystkim Hutnikom i Strażakom
z podziękowaniami za pracę i pełnioną 

z poświęceniem służbę składam 
najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego święta.

Niech święty Florian ochrania Was 
przed niebezpieczeństwami,

byście zawsze szczęśliwie wracali do domu.

Życzę Wam zawodowej 
satysfakcji i realizacji 

nawet najbardziej 
ambitnych zamierzeń,

a także zdrowia i pomyślności
 w życiu prywatnym.

Kazimierz Myszur
Przewodniczący 

Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z radnymi

ambitnych zamierzeń,
a także zdrowia i pomyślności

Rady Miasta Ruda Śląska

Z okazji Dnia Świętego Floriana
składam wszystkim Hutnikom i Strażakom

życzenia wszelkiej pomyślności,
bezpiecznej pracy, zawodowej satysfakcji

oraz rodzinnego szczęścia.

Wasz wkład w rozwój i bezpieczeństwo
Rudy Śląskiej jest nie do przecenienia. 

Dziękuję za Wasze zaangażowanie,
poświęcenie i profesjonalizm.

Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic 
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Z okazji Dnia Świętego Floriana
składam wszystkim Hutnikom i Strażakom

życzenia wszelkiej pomyślności,
bezpiecznej pracy, zawodowej satysfakcji

Pakiet pomocowy został przygotowany dla 
średnich miast na podstawie analizy Polskiej Aka-
demii Nauk. Zgodnie z nim wśród 255 miast, jest 
122, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. 
Co to oznacza w praktyce? Przeanalizowano ska-
lę spadku mieszkańców poszczególnych miast 
oraz prognozowaną do 2035 roku liczbę ludności, 
poziom bezrobocia, zmianę dochodów w budże-
tach gmin, zmianę liczby udzielonych noclegów 
(chodzi m.in. o osoby podróżujące biznesowo, 
czy przyjeżdżające z powodu imprez masowych), 
zainteresowanie ze strony przedsiębiorców, czy 
zmianę liczby siedzib największych spółek we-
dług Listy 2000 Rzeczpospolitej. Ruda Śląska nie 
znalazła się na liście miast, które potrzebują pil-
nego wsparcia w tych obszarach, gdzie tymcza-
sem, jeżeli chodzi o nasz region, umieszczono 
Zabrze, Sosnowiec, Jastrzębie-Zdrój, Rydułtowy, 
Bytom, czy Świętochłowice. – Z jednej strony 
cieszy nas ten wynik, bo to pokazuje, że Ruda Ślą-
ska jest wśród średnich miast rozwijających się, 
a nie kurczących się. Natomiast z drugiej strony 
nas to martwi, bo w pewien sposób pozbawia nas 
to dostępu do środków, które są przeznaczone na 
rozwój tych 122 miast. Jednak wolimy to, że zo-
staliśmy zaliczeni do miast rozwijających się 
– komentuje Krzysztof Mejer, wiceprezydent Ru-

dy Śląskiej. – Nas te wyniki nie zaskakują, bo to 
widać m.in. po naszym budżecie, który z roku na 
rok jest coraz większy. Mamy większe przychody, 
widzimy coraz większe zainteresowanie ze strony 
inwestorów, mamy bardzo dobre wyniki, jeżeli 
chodzi o spadek bezrobocia. Ten ranking utwier-
dza nas tylko w przekonaniu, że jesteśmy na do-
brej drodze – dodaje.

I choć Ruda Śląska nie skorzysta ze wsparcia 
dedykowanego dla wspomnianych 122 miast, to 
nadal ma szanse na skorzystanie z krajowych pro-
gramów operacyjnych (ogółem chodzi o kwotę 
2,5 mld zł do 2020 roku). Miasto może przystąpić 
do konkursu w ramach Programu Infrastruktura 
i Środowisko, który dotyczyć będzie poprawy 
środowiska miejskiego (100 mln zł dla 255 miast 
średnich) oraz do Programu Inteligentny Rozwój 
(ogółem 400 mln zł w ramach konkursu badań na 
rynek). – Dotychczas 28 złożonych przez nas 
wniosków w unijnej perspektywie fi nansowej na 
lata 2014-2020 o łącznej kwocie 179 mln zł zosta-
ło zaakceptowanych. Kolejne 11 wniosków na 
kwotę 135 mln zł oczekuje na ocenę. To moim zda-
niem pokazuje, że maksymalnie wykorzystujemy 
możliwości uzyskania dofi nansowań – podsumo-
wuje wiceprezydent Mejer.

 Joanna Oreł

ROZWÓJ MIASTA

Coraz lepiej w rankingach
Ministerstwo Rozwoju ogłosiło pakiet programów wsparcia dla miast 
średnich, jakim jest m.in. Ruda Śląska. Najwięcej pieniędzy dostanie 122 
miast, w których jakość życia jest najgorsza. Na liście tej nie ma jednak Rudy 
Śląskiej, co jest kolejnym dowodem na to, że miasto coraz lepiej się rozwija. 
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Podczas wizyty w Kochłowicach mieszkańcy pytali 
głównie o sprawy związane ze swoją dzielnicą i zapo-
znali się z planami i inwestycjami, a wśród nich to m.in. 
przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 18 
i Szkoły Podstawowej nr 20, a także przebudowa insta-
lacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3. 
Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego w dzielnicy 
zostanie wymieniona nawierzchnia boisk sportowych 
oraz piłkochwytów na terenie Szkoły Podstawowej  
nr 18 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3.

Mieszkańców Kochłowic czeka jeszcze moderniza-
cja drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego 
(przy nr 97) do ul. Porannej, przebudowa pasa drogowe-
go ul. Ciasnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Cia-
snej 5 oraz remont nawierzchni ul. Tunkla na skrzyżo-
waniu z ul. Korfantego oraz na skrzyżowaniu z ul. Gór-
nośląską. W tym roku zostanie też opracowana koncep-
cja budowy obwodnicy Kochłowic, do realizacji której 
władze miasta przymierzają się w przyszłym roku. 
Mieszkańcy pytali także m.in. o ulicę Wyzwolenia. – To 
jedna z najgorszych ulic w mieście, a nie ma jej w pla-
nach remontowych – żalił się jeden mieszkańców. 
– W tym roku planowana jest w tym miejscu naprawa 
kanalizacji, dopiero później możemy remontować drogę 
– wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Ta droga 
podlega szkodom górniczym, stąd jej zły stan – dodał.  

Na spotkaniu podnoszono także problem bezpieczeń-
stwa, szczególnie w rejonie ulicy Oświęcimskiej, gdzie 
młodzież notorycznie zakłóca spokój mieszkańcom. 
– Interweniujemy w straży miejskiej i na policji, ale 
służby przyjeżdżają za późno – skarżył się mieszkaniec 
Kochłowic. – Straż miejska i policja muszą działać 
zgodnie z prawem. Zmieniły się przepisy. Przyjmując 
zgłoszenie zakłócania porządku publicznego musimy na 
miejscu zastać osobę pokrzywdzoną. Nie możemy inter-
weniować, jeżeli zgłoszenie jest anonimowe – wyjaśniał 
Marek Partuś, zastępca komendanta Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej. 

Z kolei tematyka poruszana przez mieszkańców Biel-
szowic to rozbudowa kanalizacji, oświetlenie ulic i bo-
iska, a także projekty modernizacji podwórek. Zebrani 
zapoznali się z inwestycjami realizowanymi w tym ro-
ku. Za ok. 2,5 mln złotych będzie wykonywana termo-
modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 oraz 
Miejskiego Przedszkola nr 28 przy ul. Głównej 40. 

Harmonogram
wiosennych spotkań 

prezydent  
Grażyny Dziedzic  
z mieszkańcami:

8.V. – poniedziałek,  
godz. 17.00 – Halemba   

– Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 12;

11.V. – czwartek, godz. 17.00  
– dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu – 

Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1;

15.V. – poniedziałek,  
godz. 17.00 – dla mieszkańców Goduli 

i Orzegowa – Szkoła Podstawowa nr 36,  
ul. Bytomska 45;

22.V. – poniedziałek, godz. 17.00 – 
Bykowina – R.O.D. Sielanka,  

ul. Plebiscytowa;

30.V. – wtorek, godz. 17.00  
– Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury,  

ul. Janasa 28;

5.VI. – poniedziałek, godz. 17.00   
– Halemba (Kłodnica) – Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 2,ul. Kaczmarka 9;

12.VI. – poniedziałek, godz. 17.00  
– dla mieszkańców Nowego Bytomia 
i Chebzia – Miejskie Centrum Kultury,  

ul. Niedurnego 69.

SPOTKANIA Z PREZYDENT MIASTA

Wystartowała kolejna tura spotkań 
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Drugie z wiosennych spotkań odbyło się w Bielszowicach.

Prezydent Grażyna Dziedzic rozpoczęła wiosenny cykl spotkań z mieszkańcami. Pierwsze w dwunastej turze spotkań odbyło 
się w Kochłowicach. Następnie władze miasta odwiedziły Bielszowice. Tradycyjnie już mieszkańcy tych dzielnic mogli dowie-
dzieć się o realizowanych inwestycjach oraz zgłosić swoje uwagi, odnośnie funkcjonowania w mieście.

Przeprowadzona zostanie też termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli 61. 
W 2015 r. opracowano dokumentację projektowo-wy-
konawczą, a realizacja zadania przewidziana jest na 
lata 2017-2018. W tym roku zakończyły się również 
prace w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 przy Bielszo-
wickiej 108. Wiceprezydent Krzysztof Mejer przedsta-
wił ponadto stan robót drogowych w dzielnicy. – Już 8 
maja rozpocznie się budowa trzeciego etapu trasy N-S 
– zapowiedział. – Realizacja inwestycji przewidywana 
jest do 2018 roku. Na ul. Kokota będzie budowany wę-
zeł, więc na pewno wystąpią utrudnienia w ruchu. 
Mam nadzieję, że mieszkańcy zachowają wyrozumia-
łość i ostrożność na czas robót – powiedział.  

Budowa trasy N-S to największa inwestycja drogo-
wa w mieście, ale nie jedyna przeprowadzana w Biel-
szowicach. Do tych wykonanych należy remont na-
wierzchni ul. Rycerskiej, pierwszy etap budowy drogi 
pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski, rozbudowa ul. Ci-
chej, a także wykonanie chodnika przy ul. Nowobuko-
wej na skrzyżowaniu z ul. Zajęczą. Gotowa jest rów-
nież dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Pierni-
karczyka i budowy parkingu przy ul. Ks. Niedzieli 61. 
Planowana jest również przebudowa ul. Kossaka, re-

mont nawierzchni jezdni ul. Kokota (od ul. PCK do  
ul. Kossaka) oraz opracowanie dokumentacji projek-
towej dróg dojazdowych do zbytych nieruchomości 
mieszkalnych przy ul. Górnej i Noblistów Śląskich. 
Na ten rok zaplanowano ponadto budowę ścieżki ro-
werowej w ciągu ul. Głównej i części ul. Kokota oraz 
od ul. Bielszowickiej 89 do ul. Kokota 229.  

Do tematów poruszanych przez mieszkańców na-
leżała sytuacja na ul. Pawłowskiej, gdzie powstają 
domki jednorodzinne. Niepokój mieszkańców wzbu-
dziło także oświetlenie, m.in. nowego boiska przy 
parku Strzelnica. – Nawet w nocy jest ono bardzo 
oświetlone. Czy nie jest to zbyt kosztowne? – pytano. 
– Taniej jest dla miasta oświetlać obiekt nawet nocą, 
niż ponosić koszty napraw dewastacji, do których  
dochodzi, gdy jest ciemno – powiedziała prezydent 
Grażyna Dziedzic. Dopytywano również o oświetle-
nie ul. Cichej. – Jesteśmy na etapie wymiany słupów 
oświetleniowych w całym mieście, które w niektórych 
miejscach są w bardzo złym stanie – informował 
Krzysztof Mejer. – Na pewno jeśli tylko pozwolą na 
to środki, wnioskowane oświetlenie zostanie wykona-
ne – podkreślił.

  Arkadiusz Wieczorek
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Prawdopodobnie do końca tego roku sfi nalizowany zostanie remont 
dawnego domu handlowego Hermes. W budynku, który od kilku lat jest 
w opłakanym stanie, ma powstać w przyszłości nowoczesna siłownia, ba-
wialnia oraz sklepy.

Hermes czeka na drugą szansę

Obiekt, który od kilku lat był niechlubną 
wizytówką naszego miasta, a próby znale-
zienia nowego właściciela kończyły się fi a-
skiem, dostał drugą szansę. Trwa jego kom-
pleksowy remont. Z uwagi na skalę znisz-
czeń, inwestor musi przywrócić budynek do 
stanu surowego i kompleksowo go wyre-
montować – od parteru po strop. Jeżeli nic 
nie stanie na przeszkodzie, to prace zakoń-
czą się jeszcze w tym roku. Następnie na 
drugim piętrze dawnego domu handlowego 
Hermes powstanie nowoczesna siłownia. 
– Będzie to siłownia premium, a więc o naj-
wyższej, światowej klasie. Sprzęt, który 

OGŁOSZENIA

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

ogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę terenu o powierzchni 1.200,00 m2 położonego 
w Rudzie Śl. 3 na osiedlu Podlas /część działki 2908/263, KW GL1S/ 00004692/3 / pod korty tenisowe. 
Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości , które wyznacza się na dzień 17.05.2017 r.

od godz. 12.00 do 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją nr 1 przy ul. Joanny 12 w Rudzie Śl. - Goduli 
(tel. 32 248-22-32). 

Warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118 
i 100 tel. 32 248-24-11 wew. 311 lub 267. Znajdują się również na stronie internetowej RSM. Spółdzielnia zastrzega sobie 
prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

Dotychczas dawny pawilon Hermes nie miał szczęścia. Po 
latach, kiedy w budynku działały kawiarenka, później sklepy 

wielobranżowe, a na końcu salon meblowy, stopniowo zaczął on 
popadać w ruinę. Mimo ponagleń w kierunku właściciela ze strony 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie 
zabezpieczenia obiektu i częściowego rozebrania go, ten był 

nieuchwytny i zamieszkiwał odległe Kaliskie.

W remontowanym budynku powstanie m.in. siłownia.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokalu użytkowego w Rudzie Śląskiej, ul. Cypriana 
Norwida 26 o powierzchni 55,00 m2. 

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podany wyżej lokal. Warunki uczestnic-
twa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział członkowsko-lokalowy pokój 118 tel. 32 248-24-11 wew. 
311. Znajdują się również na stronie internetowej RSM. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.

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

ogłasza, że istnieje możliwość zasiedlenia od zaraz wymienionych w wykazie mieszkań, na podstawie 
umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, 

których wartość ustalona została zgodnie z wyceną rzeczoznawcy. 
Warunki zasiedlenia wymienionych w wykazie mieszkań, wykaz mieszkań oraz szczegółowych informacji udziela Dział 

Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209. Znajdują się również na stronie internetowej RSM. 

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska ul. Magazynowa 12, NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713 

tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 
e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Podlas 
18, 24 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej. 

Formularz zawierający Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 10.05.2017 r. do dnia 
17.05.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu znajdują się na stronie internetowej RSM oraz w Dziale Technicznym 
w siedzibie RSM.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11 /15/ wew. 306 
w godzinach od 10.00 do 12.00. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez 
podania przyczyny.

WIREK

udostępnimy klientom, 
ma być maksymalnie no-
woczesny. Będziemy się 
mogli poszczycić bez żad-
nych skromności, że bę-
dzie to jedna z najlep-
szych siłowni na Śląsku. 

Tylko w Katowicach znajduje się siłownia 
o podobnym standardzie – zapowiada Grze-
gorz Sypuła, menedżer projektu moderniza-
cji Hermesu.

Z kolei pierwsze piętro zostanie zarezer-
wowane na bawialnię. Obydwa miejsca bę-
dą prowadzone przez właściciela (w sumie 
pracować ma tu ok. 30 osób), natomiast na 
parterze budynku zostaną wydzielone loka-
le biurowo-handlowo-usługowe, gdzie dzia-
łalność będą mogli prowadzić prywatni na-
jemcy. Ogółem obiekt ma ok. 1500 m kw. 
powierzchni użytkowej. 

Joanna Oreł
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Drodzy�maturzyści,� choć� nasza� ga-
zeta� powstała,� nim� jeszcze�Wy�po-
jawiliście�się�na�świecie,�w�związku�
z� nadchodzącymi� dniami,� które�
będą� dla� Was� prawdziwym� egza-
minem�dojrzałości,�postanowiliśmy�
w� ramach� naszego� jubileuszowego�
cyklu,� wrócić� do� archiwalnych� wy-
dań,�kiedy�to�kwitły�kasztany,�a�my�
życzyliśmy�połamania�piór�kolejnym�
pokoleniom�maturzystów.� Nie� ina-
czej� jest� w� tym� roku!� zachęcamy�
Was� więc� do� maturalnej� podróży�
w�czasie�przez�kolejne�lata.

Nie tylko pisaliśmy o egzaminach 
maturalnych i życzyliśmy połamania 

piór, ale i oddawaliśmy je w ręce 
naszych maturzystów. Oto relacja 

jednego z nich! („WR”, 9 maja 2012 r.).
Fo
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LUDzie�z�PASJĄ

 15 maja 2002 roku – to właśnie w tym dniu jeden 
z najważniejszych egzaminów w życiu zdawało 1139 

młodych mieszkańców Rudy Śląskiej. To był przełomowy 
rok, w którym można było pisać maturę „po nowemu”. 

Kto pamięta? („WR”, 15 maja 2002 r.).

Kasztany kwitną, wiedza w głowie – więc 
matury czas zacząć! Połamania piór życzymy 

więc naszym maturzystom. 
(„WR”, 12 maja 1999 r.).

Te zdjęcia pochodzą odpowiednio z 2009 i 2007 roku. Ciekawe, co dzisiaj robią 
ówcześni maturzyści? A może rozpoznajecie się na zdjęciach? Dajcie nam znać! 

(„WR”, 6 maja 2009 r.; 9 maja 2007 r.). 

– Skąd pomysł, żeby zostać strażakiem?
– Mój tata i wujek byli strażakami. Od dziecka 

przesiadywałam w wozach strażackich i brałam 
udział w obchodach Międzynarodowego Dnia 
Strażaka. Teraz, gdy oni odeszli na emeryturę, 
chciałabym kontynuować rodzinną tradycję. 

– To chyba nie takie proste. Jak wygląda 
przygotowanie do pracy w straży pożarnej?

– Obecnie rozpoczęłam szkolenie podstawowe 
dla strażaków. Należę do Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Paniowach oraz trenuję, by przygotować 
się do naborów do Państwowej Straży Pożarnej. 
Planuję też zrobić prawo jazdy kategorii C, bo to 
z pewnością mi się przyda. 

– To chyba niezbyt łatwy zawód? Zwłaszcza 
dla kobiety.

– Może dla kobiet jest to troszkę trudniejsze  
z powodu mniejszych predyspozycji fizycznych. 
Mam jednak cudownych druhów w mojej jednost-
ce, którzy bardzo mnie wspierają i pomagają. 
Mam też duże wsparcie ze strony rodziny, przez 
co wszystko staje się łatwiejsze i daje mi siłę do 
działania.

– No właśnie. Tata i wujek muszą być z Cie-
bie dumni…

– Z początku ukrywałam moją decyzję, żeby 
zrobić im niespodziankę, ale długo nie wytrzyma-
łam. Tata na początku nie chciał uwierzyć. Gdy 

zobaczył, że mówię poważnie, oddał mi swój 
mundur i sam wstąpił do OSP, żeby wspierać mło-
dych ludzi. Zarówno on, jak i wujek mocno mnie 
wspierają. Jedynie mama pełna jest obaw, ale to 
zrozumiałe – bo w gruncie rzeczy to bardzo nie-
bezpieczne zajęcie.  Arkadiusz Wieczorek

Kontynuuje rodzinną tradycję 
Na�co�dzień�pracuje�za�biurkiem�i�występuje�na�scenie.�W�ostatnim�czasie�wzięła�też�udział�
w�wyborach�Miss�Rudy�Śląskiej.�Jednak�to�nie�wszystko.�Jednym�z�jej�największych�marzeń�
jest�zostać�strażakiem.�O�pasji�i�rodzinnej�tradycji�rozmawiamy�z�rudzianką,�Aleksandrą�Lein,�
która�udziela�się�w�Ochotniczej�Straży�Pożarnej,�a�która�razem�z�innymi�strażakami�może�ob-
chodzić�swoje�święto.�4�maja�przypada�bowiem�Międzynarodowy�Dzień�Strażaka.

Rudzianka Aleksandra Lein  
udziela się jako strażaczka.
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Młodzi rudzianie po raz kolejny udowodni-
li, że języki obce nie sprawiają im żadnego 
kłopotu. Na scenie Miejskiego Centrum Kul-
tury, gdzie odbył się koncert finałowy XIII 
Rudzkiego Konkursu Poezji i Piosenki Obco-
języcznej, uczniowie rudzkich szkół zapre-
zentowali swoje talenty wokalne oraz recyta-
torskie, a także odebrali nagrody.

– Piętnaście lat temu wpadliśmy na pomysł 
zorganizowania takiego festiwalu, ponieważ 
zobaczyliśmy, że bardzo wielu młodych ludzi 
ma talent językowy i lubi uczyć się języków, 
a poza tym śpiewać i recytować, dlatego wła-
śnie połączyliśmy języki obce z talentami arty-
stycznymi i powstał ten konkurs. W tym roku 
świętujemy okrągły, bo już piętnasty jubileusz 
i bardzo się cieszymy, że festiwal trwa już tyle 
lat – podkreślił Wojciech Kołodziej, dyrektor 
Gimnazjum nr 9. 

W konkursie wzięło udział 385 uczestni-
ków z 32 rudzkich szkół podstawowych, gim-
nazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
Uczniowie recytowali i śpiewali w czterech 

językach: angielskim, niemieckim, francu-
skim oraz rosyjskim. – Wśród uczestników 
konkursu jest wielu takich, którzy są wierni 
konkursowi od pierwszej edycji. To dało nam, 
organizatorom, możliwość obserwacji ich roz-
woju osobowościowego i artystycznego – do-
dała Halina Woźniak, jedna z organizatorek 
konkursu.  AL

Konkurs Poezji i Prozy Obcojęzycznej 
odbył się po raz 15.

NowY�BYToM�

Mają rozliczne talenty i niespożytą ener-
gię. To właśnie udowodnili uczestnicy dwu-
dziestego siódmego już Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej, którego finał odbył się 
we wtorek (25.04) w Miejskim Centrum Kul-
tury. Finaliści zaprezentowali się przed pu-
blicznością, a także odebrali nagrody i wy-
różnienia w kategoriach: taniec, muzyka, te-
atr oraz plastyka. 

W festiwalu wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół po-
nadgimnazjalnych, a także uczestnicy zajęć 
artystycznych ośrodków, instytucji czy do-

Każdego roku w festiwalu bierze 
udział kilkuset uczestników.

NowY�BYToM

Motoryzacja to ich pasja
Około 70 uczniów z gimnazjów z całego województwa wzięło udział w szóstej 

już Olimpiadzie Wiedzy o Motoryzacji, która odbyła się w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1. Mieli oni okazję sprawdzić, a zarazem zgłębić swoją wiedzę na 
temat elektroniki samochodowej.

– Celem olimpiady jest propagowanie zawodów technik pojazdów samochodo-
wych i mechanik pojazdów samochodowych wśród uczniów gimnazjów. U nas od-
były się półfinały zmagań, w których wzięli udział uczestnicy wyłonieni podczas 
etapów szkolnych konkursu – wyjaśnia Robert Ślusarski, dyrektor ZSP nr 1.

Uczniowie przez ok. dwie godziny wypełniali test z wiedzy ogólnej. Pytania 
dotyczyły historii motoryzacji oraz firmy Toyota (patron szkoły), techniki motory-
zacji oraz przepisów o ruchu drogowym. W półfinale, który odbył się w czwartek 
(27.04), wyłonionych zostało 15 najlepszych uczestników, którzy wezmą udział 6 
maja w finale w katowickiej Toyocie. VI Olimpiada Wiedzy o Motoryzacji miała 
szeroki zasięg, bo oprócz rudzian uczestniczyli w niej uczniowie m.in. z Gliwic, 
Bytomia, Katowic, Chorzowa, Orzesza oraz Mysłowic. Ponadto w ramach wyda-
rzenia szkoła przedstawiła ofertę edukacyjną, a uczniowie mieli do dyspozycji sy-
mulator jazdy samochodem, symulator jazdy motocyklem oraz symulator dacho-
wania. Zaś rudzki sanepid przygotował badanie alkogoglami i narkogoglami. JO

NowY�BYToM�

To była roztańczona noc
Pokazy tańca, warsztaty taneczne, a także spektakl. To wszystko odbyło się w ra-

mach „Nocy Tańca”, zorganizowanej w Miejskim Centrum Kultury. W ten sposób 
Ruda Śląska po raz kolejny udowodniła, że jest bardzo roztańczonym miastem. 
– O tym, że jesteśmy bardzo roztańczonym miastem, nie trzeba już nikogo przeko-
nywać. W każdej z dzielnic organizowane są liczne kursy i warsztaty z niemalże 
każdego gatunku tańca. Odbywają się także kolejne wydarzenia taneczne. W sa-
mym MCK-u działa aż osiem grup tanecznych, w których trenują zarówno dzieci, 
młodzież, dorośli, jak i seniorzy – tłumaczyła Katarzyna Furmaniuk, dyrektorka 
Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty. 

W programie sobotniej (29.04), tanecznej nocy znalazły się: prezentacja tańca 
musicalowego i flamenco oraz tańców latynoamerykańskich, a także „Bezdech”, 
czyli spektakl dyplomowy studentów PWST, a ponadto etiudy taneczne oraz wy-
stęp laureatów Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży. Nie zabrakło także warsz-
tatów tanecznych hip-hop, modern jazz i dancehall. – Włączając się w obchody 
Międzynarodowego Dnia Tańca, Miejskie Centrum Kultury poszło o krok dalej. 
Postanowiliśmy świętować do późnych godzin nocnych – dodała Katarzyna Furma-
niuk.  AL

wIREK

Twórcze CISowianki
Kolejny „Twórczy piątek na Ficinusie” został opanowany przez niezwykle twór-

cze panie. Gościem specjalnym spotkania były członkinie amatorskiego teatru ko-
biecego CISowianki, który działa przy Stowarzyszeniu Pro Ethica. To pierwszy 
i w tym roku nie ostatni występ aktorek w tym miejscu.

CISowianki to grupa tworzona przez dojrzałe panie, które chcą się rozwijać 
i tworzyć, umilając czas sobie, a także innym. Podczas czwartego w tym roku 
„Twórczego piątku na Ficinusie” aktorki zaprezentowały spektakl pt. „Wiosna, 
wiosna, że hej”. Nie zabrakło dawki dobrego humoru oraz rozmów z aktorkami.  
– Na swoim koncie teatr ma trzy autorskie sztuki. To właśnie panie same przygoto-
wują teksty, choreografię, stroje. Rocznie wystawiają kilkanaście spektaklów, głów-
nie w bykowińskim CIS-ie, ale regularnie zapraszają nas też kluby seniorów i domy 
pomocy społecznej – opowiada Anna Nawrot, prezes stowarzyszenia Pro Ethica. 
W ubiegłym roku panie występowały także podczas dnia rudzkiego w Parku Etno-
graficznym w Chorzowie. Natomiast już w czerwcu CISowianki ponownie zagosz-
czą na terenie zabytkowej Kolonii Robotniczej Ficinus podczas Industriady. JO

NowY�BYToM�

Fo
to

: A
L

Utalentowani, 
młodzi 

rudzianie 

Języki nie są im obce

KUPIĘ AKCJE 
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072 | 519-700-062  

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA | UMOWY 
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI 
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mów kultury. – Zaśpiewałam piosenki „Fan-
tazja” i „Kuba perkusista”, bo bardzo lubię 
śpiewać. Cieszę się z tej nagrody i podoba mi 
się bardzo ten festiwal, szczególnie jego część 
taneczna i teatralna – powiedziała siedmio-
letnia Milena Cogiel, laureatka w kategorii 
muzyka. 

Do udziału w konkursie zgłosiło się kilku-
set uczestników, którzy wykazali się inwen-
cją i pomysłowością. – Razem z klasą w ra-
mach naszego szkolnego festiwalu teatralne-
go przygotowaliśmy spektakl, do którego na-
pisałam scenariusz. Chcieliśmy pokazać, że 
jako społeczeństwo jesteśmy kontrolowani 
przez media i sterowani, żyjemy w szarej ma-
sie, z której trudno się wyrwać, jednak mimo 
wszystko trzeba walczyć o własne zdanie 
– zaznaczyła Julia Przybylska, jedna z laure-
atek.  AL

„Efekty edukacji innowacyjnej” to hasło 
konferencji, która odbyła się w piątek (28.04) 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr II  
im. G. Morcinka. Maturzyści z klasy humani-
styczno-regionalnej wraz z wychowawczynią 
przygotowali spotkanie, podczas którego pod-
sumowali aż sześć lat nauki w klasach gimna-
zjalnej i licealnej, w których została wprowa-
dzona innowacja wiedzy o regionie. 

– Nasza klasa licealna, która posiada także 
– jako pierwsza w kraju – honorowy patronat 
Instytutu Pamięci Narodowej, podsumowała 
wprowadzenie innowacji pedagogicznej, któ-
ra dotyczyła edukacji regionalnej, wskazując 
jej efektywność oraz nowatorstwo – tłumaczy-
ła Anna Morajko, wychowawczyni klasy hu-
manistyczno-regionalnej. 

Uczniowie uczyli się takich przedmiotów 
jak: historia Śląska, folklor i kultura narodowa 
oraz kulturoznawstwo Górnego Śląska. Edu-
kowali się także z zakresu rozszerzonej o wiek 
dwudziesty historii, z której lekcje prowadzili 
pracownicy katowickiego IPN-u. 

– Nauka w tej klasie przez sześć lat pozwo-
liła mi poznać dobrze nasz region, a poza tym 
pokazała mi wartości, o których musimy pa-
miętać. Zrozumiałam, że regionalizm jest bar-
dzo ważny, a na przykład nasz śląski strój czy 
marsze barbórkowe to tradycja, która musi 
być kultywowana – zaznaczyła Nikola Czapla, 
absolwentka klasy.  AL

Licealiści kontynuowali edukację 
regionalną od gimnazjum. 

wIREK�

Innowacyjny Morcinek
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Nowy sezon w Muzeum PRL-u
Rudzkie Muzeum PRL-u zainaugurowało 

ósmy sezon swojej działalności. Miłośnicy 
minionej epoki, którzy odwiedzą placówkę, 
po raz kolejny mogą liczyć na moc atrakcji. 
Zobaczą kapsułę czasu, zabytkowe samo-
chody, galerię pomników i socrealistycz-
nych obrazów oraz wiele niezwykłych pa-
miątek z dawnych lat.

– W tym sezonie tradycyjnie już zapra-
szamy do odwiedzania nowych wystaw. Jest 
nowa kapsuła czasu, wiele nowych modeli 
samochodów i pomników. Poza tym będzie-
my organizować różne imprezy, jak na 
przykład piątą już edycję Zlotu Pojazdów 
Minionej Epoki, który odbędzie się 2 wrze-

śnia oraz „Pożegnanie lata” – zapowiada 
Monika Żywot, prezes Fundacji Minionej 
Epoki.

Zwiedzający mogą odwiedzać muzeum 
do końca września, czyli momentu, kiedy 
nastąpi podsumowanie sezonu i zamknięcie 
obiektu na czas zimowy. – W tym roku nie 
weźmiemy udziału w Nocy Muzeów, ale 
wszystkich miłośników minionej epoki za-
praszamy na siódme urodziny naszego mu-
zeum, które odbędą się już czwartego czerw-
ca. Będzie to wydarzenie, podczas którego 
nie zabraknie wrażeń i będzie można poczuć 
ten niezapomniany klimat dawnych lat – do-
dała Monika Żywot.   AL
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Miss Rudy Śląskiej 2017 wybrana.

Ten wieczór był zwieńczeniem dwu-
miesięcznych prób oraz dwóch castin-
gów dla dziewcząt, które zgłosiły się ja-
ko pretendentki do korony. W sobotę 
(29.04), w bielszowickim Domu Kultury 
dziewczyny zaprezentowały swoje 
wdzięki oraz klasę i intelekt. – To była 
wyjątkowa grupa. Dziewczyny bardzo 
przykładały się do zajęć i chętnie uczest-
niczyły we wszystkich etapach przygoto-

Jury postawiło na Marty
W tegorocznych wyborach miss rudy śląskiej, w finałowej czternastce znalazły się aż trzy kandydatki o imieniu marta i to właśnie na te dziewczyny posta-
wili jurorzy. Tegoroczną miss rudy śląskiej została marta Żuk. – Nie spodziewałam się, że to właśnie ja otrzymam najważniejszy tytuł – mówiła po zakończe-
niu gali miss rudy śląskiej – Bardzo się cieszę i dziękuje za wszystko pozostałym kandydatkom i osobom, które przygotowywały nas do finału – dodała.  Tytuł 
Wicemiss przypadł w udziale marcie Buszce a miss Foto została marta Baranowska. Tytuły przyznawane przez publiczność zdobyły Natalia Żdanowska  
– miss Publiczności oraz ewelina Tadej – miss Czytelników Wiadomości rudzkich. 

wań – mówi Arkadiusz Wieczorek, pro-
wadzący imprezę – To dzięki ich zaanga-
żowaniu gala finałowa była na tak wyso-
kim poziomie – dodaje. Dziewczyny za-
prezentowały się publiczności m.in. 
w strojach sportowych, kąpielowych, 
ślubnych oraz wieczorowych. – Każde 
wyjście przygotowaliśmy w najdrobniej-
szych szczegółach – mówi Izabela Now-
rotek, choreograf konkursu – Jak zawsze 

było trochę stresu przed wyjściem, bo dla 
wielu dziewczyn był to pierwszy publicz-
ny występ, ale wszystkie kandydatki dały 
z siebie wszystko i jestem z nich dumna 
– dodaje. Kandydatki poza prezentacja-
mi w strojach podzieliły się z publiczno-
ścią tym, czym zajmują się na co dzień, 
odpowiedziały na pytania ze strony pro-
wadzącego imprezę, a ponadto ujawniły 
kulisy przygotowań do wielkiego finału, 

a wszystko to pod okiem organizatora, 
czyli redakcji „Wiadomości Rudzkich”. 
– Miss Rudy Śląskiej może być tylko jed-
na. Dlatego też to dla nas z jednej strony 
duża odpowiedzialność, ale z drugiej 
strony także i świetna zabawa podczas 
organizacji imprezy. Dziękujemy wszyst-
kim dziewczętom, które zechciały wziąć 
udział w tegorocznych wyborach – pod-
kreśla Anna Piątek-Niewęgłowska, pre-

zes spółki Śląskie Media. Dodajmy, że 
galę finałową Miss Rudy Śląskiej 2017 
uświetnił muzyczny występ Krzysztofa 
Respondka. Natomiast laureatki, prócz 
tytułów, otrzymały szereg nagród w tym 
m.in. udział w sesji foto, a także vouche-
ry, gadżety i upominki ufundowane przez 
sponsorów.

 JO/AW 
Foto: Agnieszka Rolnik

Marta Żuk – Miss Rudy Śląskiej 2017.Natalia Tadej – Miss Czytelników WR.Natalia Żdanowska – Miss Publiczności.Marta Baranowska – Miss Foto.Marta Buszka – Wicemiss Rudy Śląskiej.

Kandydatki wspierały rodziny i przyjaciele.Choreografię przygotowała Izabela Nowrotek.Nagrody wręczał m.in. wiceprezydent Krzysztof Mejer.
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Prezentacja w strojach sportowych fi rmy NJUsport.

Dziewczyny zaprezentowały się w strojach kąpielowych.

Kandydatki w sukniach z Salonu Mody Ślubnej i Wieczorowej „Oliwia”.

O stroje wieczorowe zadbała pracownia krawiecka G-Style.

Laureatki Wyborów Miss Rudy Śląskiej 2017.

Kandydatek strzegła profesjonalna ochrona.

Prezentacja w sukniach ślubnych sprawiła kandydatkom najwięcej radości.

Gwiazdą wieczoru był Krzysztof Respondek.
Galę fi nałową poprowadził 

Arkadiusz Wieczorek.

Paweł i Marcelina 
skradli serca publiczności.

Kandydatki odpowiadały 
na wiele trudnych pytań. Organizatorem gali były Wiadomości Rudzkie i Dom Kultury w Bielszowicach.
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,,Jedna z gwiazd” pojawi się na rudzkiej scenie 
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OGŁOSZENIA

11www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS | 2.05.2017

– Koncert z okazji Dnia Matki odbę-
dzie się w Domu Kultury Bielszowice. 
Co przygotowałeś na to spotkanie?

– Cieszę się na to spotkanie, ponieważ 
zaplanowałem sobie, że poza moimi zna-
nymi utworami, zaprezentuję po raz 
pierwszy zupełnie nowe piosenki. Mało 
jest okazji do tego, żeby zaprezentować 
ten najnowszy repertuar, a tu mam na-
dzieję, będzie taka możliwość. 

– Nie zabraknie też Twoich najbar-
dziej znanych piosenek…

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Mariuszem Kalagą, który już 26 maja zagra na jednym z naszych koncertów. 

– Uspokajam, że jak zawsze nie za-
braknie piosenki „Jedna z gwiazd”, bo 
bez niej nie może odbyć się żaden mój 
koncert. Widzowie pytają o tę piosenkę 
zawsze, a ja bardzo chętnie ją śpiewam, 
bo przecież to przebój, od którego rozpo-
częła się moja droga, związana ze szla-
gierową muzyką. 

– No właśnie. Jaka jest historia tej 
piosenki?

– Muszę przyznać, że to głównie 
dzieło przypadku. Po raz pierwszy 

usłyszałem ją w oryginale w 2008 ro-
ku, będąc u przyjaciół w Niemczech. 
Piosenka grana była wówczas wszę-
dzie, więc poprosiłem moją przyjaciół-
kę o przetłumaczenie tekstu i na tej 
podstawie napisałem polski tekst. Tak 
dobrze się złożyło, że syn moich przy-
jaciół, na których zaproszenie byłem 
w Niemczech, znał się z DJ-em Otze, 
autorem oryginalnej wersji utworu 
i dzięki temu udało mi się uzyskać 
zgodę na wykonywanie tej piosenki. 

Później jednak piosenka kilka lat leża-
ła w szufladzie i dopiero w 2011 roku 
została zauważona w Polsce przez du-
żą grupę słuchaczy. Dziś wiem, że 
dzięki temu utworowi rozstałem się na 
chwilę z muzyką country i zabrałem 
się za szlagierową twórczość.

– To już kilka lat w tym nurcie. Co 
nie oznacza, że zostawiłeś country na 
zawsze…

– Dalej gram country. W tym roku 
znów zostałem zaproszony do Mrągowa, 

ale te dwa gatunki, którymi się zajmuję, 
świetnie się ze sobą łączą. 

– Pracujesz też nad kolejnym wy-
dawnictwem. Opowiedz o nim.

– Mam nadzieję, że podczas koncertu 
w Rudzie Śląskiej będę mógł już zapre-
zentować dwie nowe płyty. Pracuję nad 
nimi intensywnie, ale nie chcę jeszcze 
wszystkiego zdradzać. Niemniej jednak 
mam nadzieję, że moi fani do czternastu 
już nagranych płyt będą mogli niebawem 
dołożyć kolejne.  AW 

PREZyDENt 
MIAStA  

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
lokalu mieszkalnego usytuowanego 

na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Piotra Niedurnego 52/12,

stanowiącego własność Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy.

PREZyDENt MIAStA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 28.04.2017 r. do dnia 
19.05.2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej 
przy ulicy Glinianej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 
1057/519 o powierzchni 6437 m2, obręb Ruda, zapisaną na karcie mapy 5 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr KW GL1S/00018163/7 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), któ-
ra zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”.

PREZyDENt MIAStA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 25.04.2017 r. do dnia 
16.05.2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu niezabudowanych gminnych nierucho-
mości gruntowych o łącznej powierzchni 209 m2, położonych w Rudzie Śląskiej 
– Halembie w rejonie ulicy Rolniczej, obejmujące tworzące całość gospodar-
czą działki zapisane na k.m.1, obręb Halemba, oznaczone numerami geodezyj-
nymi: 2358/95 o powierzchni 97 m2, KW nr GL1S/00041614/4, 1283/86 o po-
wierzchni 108 m2, KW nr GL1S/00020817/4, 563/86 o powierzchni 4 m2, KW 
nr GL1S/00020817/4, które zostaną zbyte w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”. 
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 35.000,00 zł. 

PREZyDENt 
MIAStA  

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
lokalu mieszkalnego usytuowanego 

na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. tadeusza Kościuszki 11b/3,

stanowiącego własność Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzier-
żawę na czas nieoznaczony pomieszczeń o powierzchni 74,6 
m2, znajdujących się  w budynku basenu krytego w dzielnicy 
ruda przy ul. Chryzantem 10 z przeznaczeniem na prowadze-
nie działalności usługowej”. Szczegółowe informacje znajdu-
ją się na tablicy ogłoszeń MOSir i urzędu Miasta ruda Śląska 
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOSir i urzę-
du Miasta. dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek 
Sportu i rekreacji – dział techniczny tel. 32 248-75-21, ul. 
gen. Hallera 14a, 41-709 ruda Śląska.

WyCIąG Z OGŁOSZENIA O PrZEtArGu 

PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 
jest stanowiący własność Gminy Miasta ruda Śląska lokal mieszkalny nr 2 usy-
tuowany na parterze (I-kondygnacji) budynku mieszkalnego nr 246 przy ul. 1 
Maja w rudzie Śląskiej-Wirku, położonego na nieruchomości oznaczonej nu-
merem geodezyjnym 2180/123 o powierzchni 500 m2, obręb Wirek, k.m.1, kW 
nr Gl1S/00011237/8. działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów. 

lokal o powierzchni użytkowej 60,90 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, przed-
pokoju, łazienki wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. do lokalu przynależy piwnica o 
powierzchni 12,30 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest prze-
prowadzenie remontu lokalu. Widoczne są naloty wilgoci w pokojach, zły stan 
techniczny podłóg, ścian, sufitów, stolarki okiennej, brak wentylacji w łazien-
ce. 

lokal nr 2 zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 659/10000 w 
częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. 1 Maja 
246.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 98.000,00 zł.
Wylicytowana cena lokalu płatna jest w całości przed zawarciem umowy 

notarialnej. 
lokal jw. wolny jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozpo-

rządzania nim. 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu 

Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. uczestnicy przetargu zobowiązani są 
do wpłacenia w terminie do dnia 24.05.2017 r. wadium w wysokości 4.900,00 
zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
katowice O/ruda Śląska, urząd Miasta ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta ruda Ślą-
ska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 
8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie ko-
misji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią 
ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.
pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta 
(obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły komisji 
Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadcze-
nia. 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w siedzibie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o. w rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218 (dział 
Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi 
remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań 

Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości, w których reali-
zacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozo-
stałym uczestnikom - zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi 
w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. 
nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona 
wpłaty ceny lokalu pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-

mi, pok. 223, tel. 32 248-75-63. 
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 10.05.2017 r. od godz. 14.00 do 

15.00.  

Serdeczne podziękowania 
za złożone wyrazy współczucia 

i udział  
w uroczystościach pogrzebowych

śp. Krystiana Tomczoka
składa 

żona i syn z rodziną
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UsłUgi
 Kafelkowanie,� panele,� remonty�

mieszkań,�itp.�Tel.�501-718-240.

 Przeprowadzki,� wywóz� rzeczy� nie-
potrzebnych.�Tel.�607-219-491,�32�240-
04-01.

 Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

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

 Remonty� mieszkań� i� łazienek� dla�
osób�niepełnosprawnych.�Tel.�512-121-
532.

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

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

 Serwis� telewizorów.� Tel.� 605-560-
605.

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

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

 Czyszczenie� dywanów,� wykła-
dzin,� tapicerki.� Tel.� 512-120-119,�
32�244-09-60.

 Meble�na�wymiar.�Tel.�512-120-
119,�32�244-09-60.

 Naprawa� sprzętu� AGD.� Tel.� 501-
398-273.

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

 Szybka� pożyczka,� dojazd,� tel.� 780-
116-672.

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

 POŻYCZKI� KRÓTKOTERMINO-
WE,� tel.� 516-516-611,� 32� 260-00-
33.�Pośrednik�CDF�S.C.�firmy�Mat-
pol�Finanse�Sp.�z�o.o.

 Cyklinowanie,� KUŚMIERSKI.� Tel.�
501-281-222.

 Usługi�dekarskie,�papa�termozgrze-
walna,�rynny,�VAT.�Tel.�512-549-097.

UsłUgi PogrZeboWe
 DOM� POGRZEBOWY� ,,HOFMAN”.�

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

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin. solidnie. Tel. 606-274-
056.

NierUChomośCi
 KUPIĘ�MIESZKANIE�W� RUDZIE�

ŚLĄSKIEJ.�TEL.�502-052-885.�ANEL.

 Działki�Ruda�Śląska,�Mikołów�sprze-
dam,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Ruda,�czteropokojowe,�95�m2,�189�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Ruda,� dwupokojowe,� 48� m2,� 89�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Halemba,� jednopokojowe,� 37� m2,�
75� tys.,� www.ANEL.pl,� tel.� 502-052-
885.

 Halemba,�dwupokojowe,�38�m2,�99�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Atrakcyjne�domy�szeregowe:
�RUDA�1�–�82�m2�od�270.000�zł.

GODULA�os.�Paryż�od�125�m2�cena�od�
330.000�zł.�WIREK,�ul.�Jankowskiego� 
107�m2�od�350�000�zł.�HALEMBA,� 
ul.�Solidarności�od�74�m2�cena� 

od�255�000�zł.�Pomagamy�uzyskać� 
kredyt�hipoteczny.�

www.nieruchomoscigabriel.pl 
tel.�691-523-055.

 Tanie� mieszkania� na� WWW.LO-
KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię�mieszkanie�w�Rudzie�Śląskiej,�
pilne.�Tel.�502-107-384.

 Kawalerki:� Jankowskiego� 33�m2,� 6�
piętro,�66�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-
323.

 Dwupokojowe:� Osiedlowa� 46� m2,��
95�tys,�Olszynowa�46�m2,�117�tys.�LO-
KATOR,�tel.�793-017-323.

 Trzypokojowe:�Bykowina�60�m2,�159�
tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

 KUPIĘ� BEZPOŚREDNIO� DOM,� KA-
MIENICE,�DZIAŁKĘ.�Tel.�887-877-189.

 Do�wynajęcia�2-pokojowe�mieszka-
nie-Świętochłowice.� 600� zł/m-c� +�
czynsz� i� prąd.� Tel.� 792-774-002,� 503-
117-724.

 Sprzedam� mieszkanie� 26� m2,� Biel-
szowice.�Tel.�603-590-244.

 Sprzedam� działkę� 902� m2 Odmu-
chów-Potępa.� Ogrodzona,� doprowa-
dzony�prąd.�Tel.�32�242-66-18.

 Sprzedam� dom� wolnostojący� –�
Kłodnica,�(działka�500�m2)�290�tys.�Tel.�
880-981-125.

 Sprzedam�mieszkanie�34�m2 Wirek. 
48� tys.� cena� do� negocjacji.� Tel.� 609-
814-723.

moToryZACjA
 skup samochodów. Płacimy naj-

więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

 Kupię� skorodowane� auta,� powy-
padkowe,� do� wyrejestrowania.� Tel.�
507-572-625.

 Pomoc� drogowa,� złomowanie� po-
jazdów,� skup� samochodów�wszystkich�
marek,�całych,�uszkodzonych,�skorodo-
wanych.� Tel.� 502-752-634,� 502-865-
808.

 Skup�samochodów�za�gotówkę�PŁA-
CĘ�WIĘCEJ�NIŻ�KONKURENCJA.�Tel.�733-
031-261.

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

 
 AUTO-SKUP� za� gotówkę,� stan� obo-

jętny.�Tel.�507-572-625.

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

 Skup�zużytych�akumulatorów� i� felg�
aluminiowych.�Tel.�665-953-566.

 
 Skup� samochodów� na� części.� Tel.�

665-953-566.

PRAcA
 Firma� z� Zabrza� zatrudni� inżyniera�

budownictwa.� Doświadczenie� niewy-
magane.� Mile� widziani� absolwenci.�
Praca�na�terenie�całego�kraju.�Kontakt.�
tel.�696-099-922.

 Fryzjerkę� zatrudnię,� tel.� 501-138-
065.

 Salon� fryzjersko-kosmetyczny� za-
trudni� fryzjerkę/fryzjera.� Ruda� Śląska,�
tel.�32�243-65-99.

 Zatrudnię�operatora�koparko-łado-
warki� i� kierowcę� z� kategorią� C.� Tel.��
513-104-055.

 Nauczyciela� wychowania� przed-
szkolnego�zatrudni�Przedszkole�Niepu-
bliczne� ,,Miodowa� Chatka”.� Tel.� 884-
880-080,�biuro@miodowachatka.pl.

 Zatrudnię� fryzjerkę� Halemba.� Tel.�
608-793-121.

 Agencja� Ochrony� zatrudni� do�
ochrony� obiektu� Tesco� w� Rudzie� Ślą-
skiej.� Wymagana� niekaralność.� Kon-
takt,�tel.�606-466-457�lub�rekrutacja@
tfk.pl.

 Zatrudnimy�sprzedawcę,� tel.� �502-
845-327.

różNe
 Drewno�kominkowe.�Tel.�530-412-

007.�

 Kupię� radia,� wzmacniacze,� kolum-
ny� itp.� Kolejki� PIKO,� HO,� TT.� Tel.� 607-
912-559.

 
 Kupię akcje huty Pokój. Tel. 507-

851-852.
 

 Kupię akcje huty Pokój naj-
wyższa cena. Tel 518-637-070.

  
  Kupię�wszelkie�starocie,�porcelanę,�
szkło,� zegary� figurki,� obrazy,� itp.� Tel.�
603-280-675.

 Sprzedam� ogródek.� Nowy� Bytom.�
Tel.�603-695-472

 Zlecę�ocieplenie�budynku.�Tel.�504-
519-970

PRACA DLA
OPIEKUNEK
OSÓB STARSZYCH

 W NIEMCZECH

32 395 88 83
www.ajpartners.pl

do 1500 € ,,na rękę”
+ PREMIE

KUPIę MIESZKANIE  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ | DECYZJA W 24 GODZINY

TEL 608-144-566

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�
ogłasza�ustny�przetarg�nieograniczony�na�oddanie�

w�użytkowanie�wieczyste�na�okres�99�lat�dwóch�nieruchomości�
gruntowych�położonych�w�Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�

w�rejonie�ulic�Władysława�Jagiełły�i�Dojazdowej�
z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynków�

mieszkalnych�jednorodzinnych.
Przedmiotem�oddania�w�drodze�ustnego�przetargu�nieograniczonego�

w�użytkowanie�wieczyste�na�okres�99�lat�z�przeznaczeniem�pod�budowę�
budynków�mieszkalnych�jednorodzinnych�są�niezabudowane�nierucho-
mości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położone�w�Ru-
dzie�Śląskiej�–�Kochłowicach�w�rejonie�ulic Władysława jagiełły i Do-
jazdowej,�obręb�Kochłowice,�karta�mapy�1,�KW�nr�GL1S/00021118/1, 
stanowiące�działki�nr:
–�3789/3�o�powierzchni�701 m²,�użytki:�PsIV�i�RIVb,
–�3792/3�o�powierzchni�809 m²,�użytki:�PsIV�i�RIVb,
(działy�III�i�IV�ww.�księgi�są�wolne�od�wpisów).
Zgodnie� z� ustaleniami�miejscowego� planu� zagospodarowania� prze-

strzennego�miasta�Ruda� Śląska�ww.�działki� stanowią� teren� zabudowy�
mieszkaniowej�z�podstawowym�przeznaczeniem�gruntów�pod�zabudo-
wę�mieszkaniową�jednorodzinną�(symbol�planu�mN2).
Zbywane�nieruchomości�są�niezabudowane,�porośnięte�trawą�i�drze-

wami,� położone� w� sąsiedztwie� zabudowy� mieszkaniowej,� terenów�
rolniczych� i� zielonych,�posiadają� kształt� zbliżony�do�prostokąta.�Dział-
ki�posiadają�bezpośredni�dostęp�do�drogi�publicznej�ulicy�Dojazdowej.�
W�celu�lokalizacji�zjazdów�należy�wystąpić,�odrębnym�tokiem�postępo-
wania,�do�Wydziału�Dróg�i�Mostów�z�wnioskiem�o�wydanie�warunków�
na�powyższe.�Przedstawienie�dokumentacji�inwestycji�w�zakresie�bran-
ży�drogowej�jest�obowiązkiem�inwestorów.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą dla działki:
nr 3789/3 – 94.000,00 zł

nr 3792/3 – 108.000,00 zł
Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wy-

sokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia 
umowy notarialnej,

– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca 
marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek 
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin�zakończenia�zabudowy,�za�które�uważa�się�wybudowanie�bu-

dynku�mieszkalnego�jednorodzinnego�w�stanie�surowym�zamkniętym,�
wynosi�5�lat�od�dnia�zawarcia�aktu�notarialnego.
Przetarg�odbędzie�się�w�dniu�5.06.2017�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�zapo-

znają�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 29.05.2017 r. dokona-
ją�wpłaty�wadium�w�wysokości:�dz. nr 3789/3�– 4.700,00 zł, 3792/3 
– 5.400,00 zł przelewem�na�konto� lub�w� kasie� Urzędu� i� przedłożą�
Komisji� Przetargowej� przed� przetargiem� wymagane� dokumenty�
i�oświadczenia.�
Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przyczy-

ny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-

chomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni,�tj.�od�dnia�25.04.2017�r.�do�dnia�16.05.2017�r.,�na�
tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�plac�Jana�Pawła� II�6� (II�piętro,�obok�pok.�217)�
wykazu� niezabudowanej� gminnej� nieruchomości� gruntowej� położonej� w� Rudzie� Śląskiej�  
–�Halembie�w�rejonie�ulicy�Rolniczej,�stanowiącej�działkę�oznaczoną�numerem�geodezyjnym�
1284/86�o�powierzchni� 128�m2,� obręb�Halemba,� k.m.1,� zapisaną�w�księdze�wieczystej� KW�
nr� GL1S/00020817/4,� która� zostanie� zbyta� w� drodze� przetargu� ustnego� nieograniczonego�
z�przeznaczeniem�na�zagospodarowanie�zgodne�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospoda-
rowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska”.�Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�
21.000,00�zł.�
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu
Pow.

 użytkowa
Wyposażenie 
w instalacje

Stawka 
wywoł.

Wadium
Termin 

oględzin lok.

1.

Ruda Śląska
-Bielszowice 

ul. Grott gera 3,
 „Domek Fiński”

67,30 m2 
(4p+k+p.pokój + 
pomieszczenia 
gospodarcze 

+ ogródek 
przydomowy)

inst. elektr., 
inst. wodna, 
ogrzewanie 
piecowe, wc 

suche

3,91 zł/m2 1.200 zł 16.05.2017 r.
godz. 14.00

2.
Ruda Śląska

-Wirek 
ul. Kałusa 17/7

42,55 m2 (1 p+k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, 

wc na klatce 
schodowej

4,19 zł/m2 700 zł 15.05.2017 r.
godz. 10.15

3.
Ruda Śląska

-Wirek
 ul. Nowary 33/10

33,67 m2 (1 p+k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

inst. gazowa, 
ogrzewanie 

piecowe, 
wc na klatce 
schodowej

5,18 zł/m2 700 zł 15.05.2017 r.
godz. 11.00

4.
Ruda Śląska

-Wirek 
ul. 1 Maja 272/3

98,47 m2 
(3 p + k + łaz. 

+ wc)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

inst. gazowa, 
ogrzewanie 

piecowe

6,32 zł/m2 1.200 zł 15.05.2017 r.
godz. 12.00

5.
Ruda Śląska

-Ruda 
ul. Wesoła 5A/1

34,67 m2 (1 p + k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, 

wc na klatce 
schodowej

3,91 zł/m2 700 zł 15.05.2017 r.
godz. 13.00

6.
Ruda Śląska
-Orzegów 

ul. Janty 15/8
38,50 m2 (1 p + k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, 

wc na klatce 
schodowej 

3,91 zł/m2 700 zł 15.05.2017 r.
godz. 14.00

7.
Ruda Śląska
-Orzegów 

ul. Bytomska 33/4
23,04 m2 (1 izba)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, wc 

suche

3,55 zł/m2 700 zł 15.05.2017 r.
godz. 14.30

8.
Ruda Śląska
-Orzegów 

ul. Bytomska 33/9
40,03 m2 (1 p + k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, wc 

suche

3,98 zł/m2 700 zł 15.05.2017 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębior-
stwa 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 34 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 19 
maja 2017 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale 
mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 
0321 do dnia 22 maja 2017 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 34 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 
wew. 743.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z prze-
targu bez podawania przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: 
www.mpgm.com.pl

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych 
i garażu na terenie Miasta Ruda Śląska

Lp Adres lokalu Pow. 
lokalu (m2)

Wyposaż.
w instal.

Stawka 
wywoł. 
(nett o/
zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu

1

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Janasa 12/01
lokal w budynku 

mieszkalnym

45,40 elektryczna 
wod.-kan. 4,00 500,00 18.05.2017 r.

godz. 9.00

2

Ruda Śląska 1 – Ruda 
ul. Plac Chopina 3/02

lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym,

115,22 elektryczna 
wod.-kan. 5,00 1.000,00 18.05.2017 r.

godz. 9.30

3
Ruda Śląska 3 – Godula

ul. Stara 17/1
hale magazynowe

444,46 elektryczna 
wod.-kan. 6,00 2.000,00 18.05.2017 r.

godz. 10.00

4

Ruda Śląska 3 – Godula
ul. Stara 17/2 hale 

magazynowe + zaplecze 
administracyjno-biurowe

1.271,26
+ pow.

wspólnego
użytku 
67,32

elektryczna 
wod.-kan. 6,00 5.000,00 18.05.2017 r.

godz. 10.15

5

Ruda Śląska 4 – Orzegów
ul. K. A. Hlonda 34/02

lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym

35,90 elektryczna 
wod.-kan. 5,00 500,00 18.05.2017 r.

godz. 11.00

6
Ruda Śląska 6 – Halemba
ul. Solidarności 7/5 lokal 
w budynku usługowym

243,98
elektryczna 
wod.-kan., 

c.o.
10,00 2.000,00 18.05.2017 r.

godz. 12.00

7

Ruda Śląska 9 
–Nowy Bytom

ul. Niedurnego 53B/1
lokal mieszkalny 

-konieczność zmiany 
sposobu użytkowania na 

lokal użytkowy

23,00 
+ piwnica 

4,74

elektryczna 
wod.-kan. 5,00 500,00 18.05.2017 r.

godz. 13.00

8

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. 1 Maja 247/02 

(parter – pomieszczenie 
gospodarcze) 

budynek mieszkalny

8,50 elektryczna 9,00 500,00 18.05.2017 r.
godz. 14.00

9
Ruda Śl 11 – Bielszowice
ul. Kokota 210/02 lokal 

w budynku mieszkalnym
71,77 elektryczna 

wod.-kan. 6,00 1.000,00 18.05.2017 r.
godz. 15.00

10

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Szczęść Boże 62c/I/6

garaż w budynku 
mieszkalnym

17,58

elektryczna 
–

ryczałt 10 
zł nett o + 
zużycie

6,00 500,00 18.05.2017 r.
godz. 15.30

UWAGA!
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podat-

kowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-

darki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, 
pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytko-
we przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie 
do dnia 19 maja 2017 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, 
kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 730 do 1630 ( w tym przerwa 
od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 
24.05.2017 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 19 maja 2017 r. do siedzi-
by MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Dział Eksploatacji) oraz 
złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy / garaż z przetargu bez 
podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu 
użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowane-
go lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej ofero-
wanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świad-
czeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
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REKLAMY

MODELARSTWO

Modele na start
Ponad pięćdziesiąt osób z Polski, Czech, Rosji i Ukra-

iny zjechało do Rudy Śląskiej w minioną sobotę (29.04). 
Kochłowicka Przystań już po raz dwudziesty trzeci stała 
się areną wodnych zmagań modelarskich, gdzie odbyły 
się Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Modeli Pływa-
jących. – Polscy zawodnicy przyjechali m.in. z takich 
miast jak Gdańsk, Białystok, Rzeszów, Warszawa, Czę-
stochowa, Opole, Braniewo i Biłgoraj. Większość z nich 
startuje z dwoma lub nawet trzema modelami, co w su-
mie daje bardzo dużą liczbę – zaznaczył Dariusz Piecz-
ka, prezes klubu Gwarek. Modele zawodników zostały 
ocenione pod względem wykonania zgodnie z dokumen-
tacją. Potem wypłynęły na wodę, gdzie musiały pokonać 
specjalny tor, a następnie zatrzymać się w doku. – Prze-
dział wiekowy zawodników wahał się od 7 do 70 lat. Jest 
to sport dla wszystkich, jednak trzeba się wykazać odro-
biną cierpliwości i sprawnością manualną, która jest  
niezbędna przy budowie. Na budowę modelu trzeba po-
święcić trochę czasu, który jest zależny od stopnia trud-
ności modelu i może trwać od około trzech miesięcy do 
nawet kilku lat – dodał Dariusz Pieczka. 

Organizatorem wydarzenia był Modelarski 
Klub Sportowy „Gwarek”.

NURKOWANIE 

Pod wodą bez oddechu
Ośmiu najlepszych freedi-

verów z Polski zmierzyło się 
w wyjątkowej konkurencji, 
czyli wstrzymaniu oddechu 
na głębokości do 7 metrów. 
Areną zmagań sportowców 
była najgłębsza w Polsce 
siedmiometrowa tuba nurko-
wa, która znajduje się właśnie 
w rudzkim Aquadromie. 
W parku wodnym zorganizo-
wano wydarzenie „Czas jed-
nego oddechu – tuba static 
challenge”. – Zawody w sta-
tycznym wstrzymaniu odde-
chu na głębokości organizu-
jemy w Polsce po raz pierw-
szy. Śmiało możemy powie-
dzieć, że to jedyna taka impreza na świecie. Zawody 
przyciągają najlepszych z najlepszych, m. in. podwójne-
go mistrza świata i rekordzistę świata Mateusza Malinę 
– mówi Lucyna Kicińska ze Stowarzyszenia Freediving 
Poland. Najlepsi zawodnicy do tej pory wstrzymywali 
oddech ponad 11 minut, zanurzając się w basenie na głę-
bokości do 2 metrów. Podczas wydarzenia w Aquadro-
mie musieli zejść po linie na głębokość minimum 3 me-
trów.  – Freediving cieszy się coraz większą popularno-
ścią, a nasz obiekt pozwala na jego uprawianie przez 

cały rok. Bardzo cieszą nas częste treningi freediverów 
w tubie nurkowej. Pojawiają się u nas najlepsi zawodni-
cy m.in. aktualna mistrzyni świata i rekordzistka świata 
Magdalena Solich – dodaje Agnieszka Antoń, dyrektor 
ds. operacyjnych Aquadromu.

Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Freedi-
ving Poland, a jego partnerem Aquadrom Diving Acade-
my. Zawody wygrał Mateusz Malina, drugie miejsce za-
jął Tomasz Nitka, a trzecie Marcin Rutkowski i Krzysztof 
Dąbrowski. 

TENIS STOŁOWY 

Olimpiady specjalne w tenisie stołowym
Ponad dziewięćdziesięciu zawodników z dwudzie-

stu dwóch klubów olimpiad specjalnych z Rudy Ślą-
skiej i całego Śląska zagrało w tenisa stołowego. 
W hali MOSiR-u w Halembie odbył się Śląski Turniej 
Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych, który zorga-
nizowano już po raz dwudziesty pierwszy. 

– Organizatorami turnieju były Olimpiady Specjal-
ne Polska – Śląskie oraz Zespół Szkół Specjalnych 
nr 3 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej – Klub Sporto-
wy „Łukaszki”, działający przy Zespole Szkół nr 3 
Specjalnych. Jest to dzień pełen wrażeń sportowych 
ale przede wszystkim czas radości i dobrej zabawy 
– podkreśliła Teresa Trzcińska, prezes Klubu Olim-
piad Specjalnych „Łukaszki”. 

Rozgrywki odbyły się w grupie kobiet i mężczyzn, 
a zawodnicy, którzy próbowali swoich sił w turnieju, 
mieli powyżej piętnastu lat. – Już po raz dwudziesty 
pierwszy spotkaliśmy się, goszcząc ponad dziewięć-
dziesięciu zawodników z całego Śląska. Są to spor-
towcy z niepełnosprawnością intelektualną, dla któ-
rych sport jest bardzo ważnym aspektem życia. 
Poziom umiejętności zawodników był różny, aczkol-
wiek każdy sportowiec wyjechał z turnieju z dyplomem 
i nagrodą rzeczową. Najlepsi zawodnicy w swoich 
grupach otrzymali medale – zaznaczył Zbigniew Go-

Turniej tenisa stołowego 
dla niepełnosprawnych odbył się już po raz 21. 
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mola, trener Klubu Olimpiad Specjalnych „Łukasz-
ki”. 

Przebieg zawodów koordynowała Bożena Zocłoń-
ska-Polińska wraz z sędziami z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Halembianka” w Rudzie Śląskiej. 
W sprawnym przeprowadzeniu rozgrywek organizato-
rom pomagali także wolontariusze, czyli uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja 
Kopernika z Rudy Śląskiej. Olimpiady specjalne za-
pewniły tradycyjnie już specjalistyczną opiekę me-
dyczną, pyszny posiłek, medale oraz atrakcyjne nagro-
dy dla wszystkich zawodników turnieju. 

tel. 32 280 40 70

POŻYCZKA GOTÓWKOWA 0%
KORZYSTNE WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

PROMOCJA DEWOCJONALIA
Kartki, pamiątki - duży wybór

Art. papiernicze
SKLEP „KLUCZYK” 

ZAPRASZA 
Ruda Śląska-Halemba

ul. Grodzka 5/02
tel. 32 243-41-09

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej • 
i II stopnia stomatologii zachowawczej
Profi laktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie• 

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

TENIS 

Tenisowy sukces ośmiolatka 
Zawodnik TKS-u Slavia Ruda Śląska Jakub Jędryka 

odniósł ogromny sukces podczas zawodów w Śląskim 
Centrum Tenisa w Pszczynie. W czasie czwartej już 
edycji turnieju SCT Tenis 10 Head Cup udało mu się 
uzyskać rewelacyjny wynik w kategorii do lat ośmiu. 
Młody zawodnik, którego trenerem jest Wojciech 
Żmuda, wygrał ostatni turniej pokonując w fi nale po 
zaciętej walce Alka Biegalskiego. To pomogło mu 
w uzyskaniu największej liczby punktów i wygraniu 
całego cyklu. – Gratulujemy Kubie i życzymy mu wielu 
dalszych sukcesów na korcie. Liczymy na to, że jego 
występy dostarczą nam jeszcze wielu radosnych chwil 
– podkreśla Wojciech Żmuda, prezes TKS-u Slavia 
Ruda Śląska. 

Młody tenisista triumfował 
podczas turnieju w Pszczynie.

JU-JITSU

Trójka wspaniałych
Trójka rudzian z sekcji ju-jitsu przy ODK 

RSM „Matecznik” spróbowała swoich sił 
podczas zawodów w Katowicach. Zawod-
nicy znaleźli się wśród 364 uczestników 
Ligi Dzieci i Młodzieży oraz Otwartych Za-
wodów o Puchar Śląska. W pucharze wal-
czyła Aleksandra Pokorny w kategorii ne-
waza (70 kg), która zajęła pierwsze miejsce. 
Z kolei w Lidze Dzieci i Młodzieży Małgo-
rzata Baucz wywalczyła drugie miejsce 
w kategorii ne-waza (28 kg), a także drugie 
miejsce w kategorii ne-waza (32 kg)
oraz fi ghting – (28 kg). Bez medalu nie po-
został również Maciej Szczepanik, który 
zajął trzecie miejsce w kategorii ne-waza 
(27 kg). Aleksandra Pokorny zdobyła złoty medal. 

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO



Zapraszamy: pn.-pt. 10-18, sob. 9.00-13.00

Honoratka

Świętochłowice, ul.Katowicka 30a | tel. 32 245-14-00, kom. 609-194-722

www.meblekochlik.pl /SalonMeblowyHonoratka

OFERUJEMY
meble wypoczynkowe• 
meble sypialniane• 
meble kuchenne• 
meble dla dzieci• 
materace na wymiar• 
artykuły dekoracyjne• 
wyposażenie wnętrz• 
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SALON
MEBLOWY

OFERUJEMY

POSIADAMY MEBLE WIELU PRODUCENTÓW

MIĘDZY INNYMI

ORAZ

Nasze meble znalazły miejsce w tysiącach 
polskich domów. Łącząc w sobie piękno 
i użyteczność są inspiracją do urządzania 
stylowych i przytulnych wnętrz. 
Meble dla każdego i na każdą kieszeń. 
Z nami urządzisz się na lata! 
Zapraszamy!

Nasze meble znalazły miejsce w tysiącach 

Promocje „Kwiecień 2017” i „20 rat 0%” obowiązują od 18.04 do 8.05.2017 r. RRSO kredytu bez ubezpieczenia 
0%. Oferty obowiązują w wybranych salonach. Szczegółowe regulaminy promocji w salonach Black Red White. 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Nasze meble znalazły miejsce w tysiącach 
polskich domów. Łącząc w sobie piękno 
Nasze meble znalazły miejsce w tysiącach 

Promocje „Kwiecień 2017” i „20 rat 0%” obowiązują od 18.04 do 8.05.2017 r. RRSO kredytu bez ubezpieczenia 
0%. Oferty obowiązują w wybranych salonach. Szczegółowe regulaminy promocji w salonach Black Red White. 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

2 piętra 

ponad 2000 m2

ekspozycji 

mebli
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