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* 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!

KREDYT 

na każdą kieszeń
oprocentowanie kredytów • 
gotówkowych 
i konsolidacyjnych
już od 5 %
kredyty hipoteczne, • 
samochodowe
i firmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń • 
wiekowych
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy 
do Klienta

Pierwszy krok 
w kierunku 
stadionu Więcej str. 11

 KUPIĘ UDZIAŁY W KAMIENICACH, 
NIERUCHOMOŚCIACH 

TEL. 512-484-884
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Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy

PIWO 
SPECJAL 
JASNY 
PEŁNY
0,5 l

199
szt.

BYKOWINA 100 zł TANIEJ

Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy

BYKOWINA
FOTELIK 
SAMOCHODOWY
FERRARI

19900
szt.

199
szt.

PIWO 
ŁOMŻA 
EXPORT
0,5 l

GROSZEK
KONSERWOWY
400 g/240 g

129
szt.

kup 1 za
5,99 zł

drugi
GRATIS

PALUSZKI
RYBNE

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

35% TANIEJ

Tylko 27-29 czerwca
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OGŁOSZENIE

Mandat, który może 
uratować życie

BEZPIECZEŃSTWO
Już po raz 11. rudzka Straż Miejska rozpoczyna akcję „Mandat zaufania”. W okre-
sie letnim, gdy pogoda za oknem zacznie sprzyjać kąpielom pod chmurką, strażni-
cy będą patrolować niestrzeżone akweny wodne. Jeżeli spotkają amatorów wod-
nych kąpieli w miejscach, gdzie takie są zakazane, będa rozdawali „mandaty”, 
które mają ich przestrzec, a zarazem zaprosić do odwiedzenia miejsca, w którym 
można się bezpiecznie kąpać.

Akcja „Mandat zaufania” została zapo-
czątkowana w 2005 roku – sezon po tym, 
kiedy podczas kąpieli w niestrzeżonych 
akwenach utonęło aż pięć osób. Od tego 
czasu strażnicy miejscy w sezonie letnim 
patrolują zbiorniki wodne w naszym mie-
ście, w których obowiązuje zakaz kąpieli. 
– Nie chodzi o to, by karać mieszkańców, ale 
by poprzez rozmowę uświadomić, że kąpiel 
w miejscu, gdzie nie ma ratowników, a dno 
akwenu  jest  zdradliwe  lub  mogą  występo-
wać  prądy,  może  zakończyć  się  tragicznie. 
Bardzo  często  wizytom  na  dzikich  kąpieli-
skach  niestety  towarzyszy  alkohol,  a  ten 
sprzyja  nieodpowiedzialnym  zachowaniom 
w  wodzie  – podkreśla Tomasz Parzonka, 
rzecznik prasowy rudzkiej Straży Miejskiej. 

A takich niestrzeżonych miejsc mamy 
w Rudzie Śląskiej sporo. – Bardzo  często 
podejmujemy interwencje przy stawach przy 

ul. Karola Goduli. Dużo zbiorników jest też 
w Kochłowicach, Nowym Bytomiu, w Biel-
szowicach  i  Orzegowie  czy  Chebziu  
– wylicza Tomasz Parzonka. – Dlatego też na-
mawiamy do korzystania z kąpielisk strzeżonych, 
gdzie można bezpiecznie spędzać czas – dodaje. 

Akcja prowadzona jest we współpracy 
z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ra-
tunkowym i Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji, pod który podlega kąpielisko 
przy ul. Ratowników w Nowym Bytomiu. 
I to właśnie do bezpłatnej, jednorazowej wi-
zyty na tym drugim obiekcie uprawnia pre-

PrEZydENT MIaSTa ruda ŚląSka 
ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej 

położonej w rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Strażackiej i Wawrzyna kałusa  
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze rokowań z przeznaczeniem pod bu-
dowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy 
Miasta ruda Śląska, położona w rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Wawrzyna Kałusa, stanowiąca działkę nr 
4289/195 o powierzchni 774 m², użytek Bp obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, Gl1S/00009474/4 (działy III i IV 
ww. księgi są wolne od wpisów).

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska ww. 
działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).

3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych, posia-
da kształt prostokąta, jest niezabudowana oraz częściowo porośnięta drzewami. Znajdują się na niej betonowe 
i murowane pozostałości po wyburzonych obiektach budowlanych oraz po asfaltowej drodze.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Wawrzyna kałusa.
4. Cena do rokowań wynosi: 62.000,00 zł. 
Cena osiągnięta w rokowaniach będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie 

później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres 

użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowią-

zującej w dniu zawarcia umowy.
5. Rokowania odbędą się w dniu 12.07.2016 r. o godz.10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-

ska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które do dnia 
5.07.2016 r. zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń  
w budynku urzędu Miasta ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl), dokonają wpłaty 
zaliczki w wysokości 3.100,00 zł, przelewem lub w kasie tut. urzędu oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału 
w rokowaniach, a w dniu 12.07.2016 r. przedłożą komisji wymagane dokumenty i oświadczenia. 

6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny. 

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

akcja „Mandat zaufania” została zainicjowana 
w 2005 roku po tym, jak w 2004 roku podczas 

kąpieli w niestrzeżonych miejscach utonęło pięć 
osób. Otrzymany mandat uprawnia do bezpłatnego 

wejścia na teren kąpieliska przy ul. ratowników. 
Jednak kolejna „zabawa” w niedozwolonym 

miejscu może grozić karą do 250 zł. 

wencyjny „Mandat zaufania”. Mandat ten 
można otrzymać tylko raz. 

Jednak gdy ktoś zdecyduje 
się na ponowną kąpiel 
w niestrzeżonym akwenie, 
a zostanie przyłapany przez 
strażników, może spodzie-
wać się mandatu. Bowiem 
zgodnie z art. 55 Kodeksu 
wykroczeń kąpiel w zabro-

nionym miejscu podlega ka-
rze grzywny do 250 złotych albo karze na-
gany. W ubiegłym roku rozdano ok. 90 
„Mandatów zaufania”.

Dodajmy, że w 2011 roku w naszym mie-
ście doszło do dwóch utonięć. Rok później 
na szczęście nie było takich przypadków. 
Natomiast w 2013 roku odnotowano dwa 
przypadki utonięć. 2014 rok i ubiegły za-
kończyły się bez tego typu tragedii. – Świa-
domość  mieszkańców  wzrasta.  Mamy  na-
dzieję,  że  dzieje  się  tak m.in.  dzięki  naszej 
akcji – podsumowuje Tomasz Parzonka. 

Joanna Oreł
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Tomasz Parzonka tłumaczy, że man-
daty nie są formą kary, a prewencji.
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PrEZydENT MIaSTa ruda ŚląSka
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, 

naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się 
w rejonie: ul. Modrzejewskiej, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat 

z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy.
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EKOLOGIA

ECO-forum wystartowało!
Jego celem jest stały kontakt z mieszkańcami oraz odpowiadanie na ich sugestie i wątpliwości, a także informowanie o kolejnych etapach realizacji ECO 
inwestycji. W poniedziałek (20.06.) odbyło się pierwsze spotkanie Lokalnego Forum Dialogu, podczas którego mieszkańcy spotkali się z przedstawicielami 
oraz ekspertami firmy ENERIS, która jest inwestorem Ekologicznego Centrum Odzysku. To inwestycja, która w ciągu kilku lat ma powstać w naszym mieście. 
Najważniejsze ustalenia poniedziałkowego spotkania dotyczyły przebiegu konsultacji oraz sposobu informowania mieszkańców, a także wypracowania za-
sad funkcjonowania Lokalnego Forum Dialogu.

W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie Lokalnego Forum Dialogu.
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przyświecało kolejnej już sesji rudzkiej Rady Se-
niorów. Samorządowcy w miniony poniedziałek 
po raz piąty obradowali w sali sesyjnej – było to 
tym samym ostatnie przed wakacjami spotkanie 
radnych seniorów.

– Radni mają swoje wnioski odnośnie udoku-
mentowania swoich wspomnień i pamiątek, czy 
inicjatywy sadzenia drzewek. Będziemy także po-
twierdzali wybór swojego przedstawiciela do 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów działające-
go w Warszawie, którego druga kadencja zacznie 
się już niedługo. Wybór ten padł na Jana Krawczy-
ka – podkreślał Józef Osmenda, przewodniczący 
Rady Seniorów.

Oprócz tego tematykę sesji skierowano na waż-
ny aspekt, jakim jest Rudzka Karta Seniora, 
a przede wszystkim jej realizacja oraz przedsta-
wiono prezentację „Nadzieja polskich seniorów”. 
– Chcę podziękować radnym za ich zaangażowa-
nie i pracę. Nasi radni wychodzą z inicjatywą i są 
bardzo oddani temu, co robią – mówił Józef 
Osmenda. Kolejna sesja już we wrześniu.  MB

SESJA RADY SENIORÓW

Seniorzy 
obradowali 

przed wakacjami

Po dotychczasowych wywiadach grupowych 
i spotkaniach w punktach konsultacyjnych w ra-
mach dialogu z mieszkańcami nadszedł czas na 
Lokalne Forum Dialogu, które ma być swego ro-
dzaju buforem pomiędzy mieszkańcami Rudy 
Śląskiej, a inwestorem. Jego uczestnikami będą 
przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy 
wezmą udział w cyklu spotkań. – Do Lokalnego 
Forum Dialogu w sprawie inwestycji związanej 
z powstaniem elektrociepłowni ECO zaprosili-
śmy zarówno mieszkańców oraz władze miasta, 
jak i przedstawicieli poszczególnych grup spo-
łecznych – nauczycieli, seniorów, czy także pro-
boszczów rudzkich parafii. Każda osoba, która 
jest zainteresowana inwestycją, może przyjść na 
nasze spotkania. Ich data i miejsce będą publiko-
wane na naszej stronie internetowej www.eneris-
rudaslaska.pl – wyjaśnia Magdalena Sułek-Do-
mańska, dyrektor ds. komunikacji Grupy Eneris. 
– Sama forma, którą my proponujemy, to dialog, 
czyli poza tym, że będziemy informować i eduko-
wać w sprawach związanych z podejściem ekolo-
gicznym do samej inwestycji, chcemy też ustalać 
wspólne rozwiązania odnośnie zagospodarowa-
nia części działki, którą inwestor przeznaczy na 
cele mieszkańców – dodaje.

Pierwsze spotkanie dotyczyło spraw organiza-
cyjnych i ustalenia zasad funkcjonowania Lokal-
nego Forum Dialogu. Część osób już podczas 
pierwszych rozmów zadeklarowała uczestnictwo 
w forum, zaś część zasugerowała, by w celu wy-
brania liderów lokalnej społeczności zorganizować 
odrębne spotkanie w szkole podstawowej w dziel-
nicy Ruda, bo – jak argumentowali – ta lokalizacja 
jest dogodniejsza dla najbardziej zainteresowa-
nych mieszkańców. Podczas najbliższych tygodni 
mieszkańcy mogą zgłaszać swoją chęć udziału  
w pracach Lokalnego Forum Dialogu (w zakładce 
kontakt na stronie www.eneris-rudaslaska.pl). 
Szczegóły odnośnie kolejnych spotkań oraz kon-
sultacji pojawiać się będą także na tej stronie. ECO 
inwestycja zostanie zrealizowana na 16-hektarowej 
działce pomiędzy Rudą Południową, Nowym By-

tomiem, a Chebziem (wzdłuż Drogowej Trasy 
Średnicowej). Mają tam powstać liczne miejsca 
pracy, a roczne wpływy do miejskiego budżetu 
z podatku od instalacji ECO będą wynosiły ok. 1,3 
mln zł. – Uaktywnimy zapomniany fragment mia-
sta, a także damy miastu energię do ogrzewania 
mieszkań oraz mamy nadzieję, że rozwiniemy ten 
teren pod względem rekreacyjnym. Chcielibyśmy, 
żeby mieszkańcy byli przekonani o tym, że wcho-
dzimy z inwestycją, która jest przyjazna im, a także 
środowisku – przekonuje Arkadiusz Ociepka, do-
radca zarządu, przedstawiciel Grupy Eneris na 
Śląsku.

Podczas pierwszego spotkania Lokalnego Fo-
rum Dialogu mieszkańcy mogli także rozwiać 
swoje wątpliwości odnośnie konsultacji społecz-
nych związanych z powstaniem instalacji ECO. 
Podkreślano, że Lokalne Forum Dialogu, jak 

i szereg innych aktywności, znacznie wykraczają 
poza działania standardowe i są wyrazem zaan-
gażowania inwestora w rzeczywisty dialog 
z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Termin kolejnych 
spotkań zależy od terminu wyłożenia do publicz-
nej informacji Raportu Oddziaływania na Środo-
wisko, który zgodnie z prawem jest obecnie pro-
cedowany przez różne urzędy. Po odniesieniu się 
przez inwestora do ewentualnych uwag, Raport 
zostanie upubliczniony i będzie się mógł z nim 
zapoznać każdy mieszkaniec. W tym czasie 
(w ciągu 21 dni od wyłożenia Raportu) Grupa 
ENERIS zorganizuje publiczne spotkanie z auto-
rami raportu. Oprócz tego zaplanowano panel 
ekspercki, w którym udział wezmą eksperci za-
proszeni przez samych mieszkańców (można ich 
zgłosić poprzez stronę www.eneris-rudaslaska.
pl).

Radni spotkali się na ostatniej  
sesji przed wakacjami.
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Z nietypowym pytaniem zgłosiła do naszej redakcji mieszkanka Goduli. 
– Kto odpowiada za uprzątnięcie martwych zwierząt z drogi? – pyta pani 
Małgorzata. – W okresie wiosenno-letnim nawet w centrum miasta ten 
przykry widok staje się codziennością – dodaje. Miasto posiada stosow-
ną umowę, której przedmiotem jest prowadzenie całodobowego pogo-
towia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych 
zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego na 
miejskich drogach publicznych i gminnych drogach wewnętrznych. 

Kiedy zwierzę wpadnie pod samochód, odpowiedzialność 
za spowodowanie zagrożenia ponosi jego właściciel.
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Kto posprząta? | RUDA ŚLĄSKA

– W ramach powoływanej umowy wyko-
nawca winien zbierać zwłoki zwierzęce, 
martwe ptaki i transportować je do wyspe-
cjalizowanych zakładów prowadzących 
działalność w zakresie unieszkodliwiania 
takich odpadów – tłumaczy Katarzyna Ku-
berek, zastępca naczelnika Wydziału Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda 
Śląska. 

Przy okazji sprawdzamy też jak zacho-
wać się w przypadku potrącenia zwierzę-
cia. – W wielu wypadkach osoba, która 
potrąci psa czy kota, zawozi zwierzę do 
najbliższej lecznicy, skąd zwierzęta trafi ają 
do nas – tłumaczy Beata Drzymała-Kubi-

niok, prezes Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami „Fauna”. – Zdarza się też, że 
kierowca dzwoni bezpośrednio do schroni-
ska i wtedy oczywiście jak najbardziej po-
dejmujemy interwencję – dodaje. Należy 
zaznaczyć, że w przypadku kiedy zwierzę 

REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

OGŁOSZENIE
Informuję o utrudnieniach 

w ruchu drogowym na ulicy 
Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej-
Bykowinie w dniu 2 lipca 2016 r. 
w godzinach od 15.00 do 23.30, 

spowodowanych organizacją 
masowej imprezy plenerowej 

„Letnia Scena ESKI”. W tym dniu 
zostaną wyznaczone objazdy 
oraz miejsca parkingowe dla 

uczestników imprezy. Nad 
bezpieczeństwem uczestników 

czuwać będzie Policja 
i Straż Miejska.

Serdecznie zapraszam wszystkich 
mieszkańców na tereny zielone 

zlokalizowane przy ulicy 
Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej, 
gdzie odbędzie się 2 lipca 2016 
r. impreza „Letnia Scena ESKI”. 

Gwiazdą wydarzenia będzie zespół 
WILKI.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

Ruda Śląska

OGŁOSZENIA

wpadnie pod samochód, odpowiedzialność 
za spowodowanie zagrożenia ponosi wła-
ściciel czworonoga. – Obowiązkiem wła-
ściciela jest zapewnienie bezpieczeństwa 
czworonogowi, bo zwierzę nie może samo 

poruszać się po mieście. Właściciel zwie-
rzęcia może też być pociągnięty do odpo-
wiedzialności za ewentualne uszkodzenia 
pojazdu – tłumaczy Beata Drzymała-Ku-
biniok.  Arkadiusz Wieczorek 

TEL. 506-840-322

Kosmetyki naturalne.
Ekożywność dla dzieci 

i niemowląt
Zioła, suplementy

Produkty klasztorne 
i z polskich uzdrowisk

Ruda Śląska-Kochłowice, 
ul. Jacka 38 (obok Agencji Pocztowej)

SKLEP EKOLOGICZNY

Chroń swój PIN | BYKOWINA/KOCHŁOWICE

Podczas wpisywania numeru PIN klawiatura powinna być zasłonięta.

Policja potwierdza, że analizuje jeden 
przypadek, w którym mogło dojść do ta-
kiego zdarzenia i przestrzega. – Samo ze-
skanowanie karty bankomatowej nie po-
woduje, że stracimy swoje oszczędności. 
Przestępcy potrzebują także numeru PIN 
i tylko wtedy mogą zdobyć nasze pieniądze 
– mówi Krzysztof Piechaczek z rudzkiej 
policji. 

Przed wypłacaniem pieniędzy z wolno-
stojących bankomatów przestrzegają także 
pracownicy agencji bankowych i banków 
zachęcając klientów do korzystania z ban-

komatów znajdujących się w ich placów-
kach. Te bankomaty są częściej kontrolo-
wane i w związku z tym, że znajdują się 
one często wewnątrz budynków, przestęp-
com trudniej zainstalować urządzenia do 
skanowania kart czy nagrania numeru 
PIN. – Najprostszym sposobem na ustrze-
żenie się przed kradzieżą jest zasłanianie 
drugą ręką numeru PIN wówczas nawet, 
jeśli nasza karta została zeskanowana, jest 
ona bezpieczna – tłumaczy Krzysztof Pie-
chaczek.  Warto też sprawdzać na bieżąco 
stan konta z potwierdzeniami wypłat 

Nasi Czytelnicy interweniują w sprawie nakładek na bankomatach, dzię-
ki którym przestępcy mogą zeskanować informacje z karty płatniczej. Sy-
gnały takie otrzymaliśmy od mieszkańców Bykowiny i Kochłowic. – Klien-
ci składają u nas reklamacje dotyczące wypłat z bankomatów. Pojawiły 
się nawet sygnały, że pieniądze zostały wypłacone na terenie Stanów 
Zjednoczonych. Jedyne co możemy zrobić w takim przypadku, to zapro-
ponować złożenie reklamacji i zgłoszenie sprawy na policji – tłumaczy 
pracownica agencji bankowej.
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z bankomatów czy transakcji bezgotówko-
wych, żeby móc od razu zareagować. Do-
brym rozwiązaniem jest też ustanowienie 

limitu transakcji i dopasowanie go do wła-
snych potrzeb. 

 Arkadiusz Wieczorek

Potrzebę usunięcia z drogi lub pobocza 
martwego zwierzęcia mieszkańcy mogą 

zgłaszać telefonicznie w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 

pod numerem 32 244-90-00 oraz 
Centrum Zarządzania Kryzysowego pod 
bezpłatnym numerem 0 800-158-800. 
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Grillowy savoir-vivre, czyli jak nie podpaść sąsiadom

RUDA ŚLĄSKA
Wraz z cieplejszymi dniami za oknami pojawia się coraz więcej osób, chcących spędzić wolny czas z rodziną lub znajomymi przy tradycyjnym grillu. To z kolei skłania do 
pytań, czy nasza kultura grillowania wszystkim odpowiada. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców, którzy na miejsce urządzania grilla wybierają balkon, co nie zawsze jest 
bezpieczne, a przy tym przyjemne dla sąsiadów. Jak się okazuje – przepisy wprost nie regulują tego typu przypadków, jednak niektóre spółdzielnie zdecydowały się zaka-
zać grillowania na balkonach. 
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– Rozumiem grillowanie na ogród-
kach, ale dymienie komuś pod oknem 
jest przesadą. Czy przepisy w jakiś spo-
sób zakazują grillowania na balko-
nach? – z takim pytaniem zwrócił się 
do nas jeden z mieszkańców.

Tak naprawdę to dobry obyczaj 
i kwestie bezpieczeństwa są najistot-
niejsze w tym przypadku. – Wszystko 
zależy od użycia odpowiedniego urzą-
dzenia, bo mogą być grille elektryczne, 
gazowe lub węglowe. Ponadto grille nie 
są uznawane za urządzenia, które są 

źródłem otwartego ognia, ale może ze-
brać się duży wiatr, który przewróci 
grilla, a sąsiad na dole będzie suszył 
pranie i może dojść do pożaru – tłuma-
czy Tomasz Parzonka, rzecznik praso-
wy Straży Miejskiej. – Nie ma jednak 
odgórnego zakazu w ustawach, mówią-
cego o zakazie grillowania na balko-
nach. Chodzi o to, by robić to w sposób 
nieuprzykrzający życia innym. My oczy-
wiście po takich zgłoszeniach spraw-
dzamy każdy przypadek indywidualnie, 
bo może okazać się, że w inny sposób – 

czy przez głośne 
zachowanie się, 
czy przez naduży-
wanie alkoholu, 
dochodzi do zakłó-
cenia porządku  
– dodaje.

Okazuje się jed-
nak, że niektóre 
spółdzielnie w re-
gulaminach utrzy-
mania porządku 

domowego uregulowały kwestię grillo-
wania na balkonach. Na takie rozwiąza-
nie zdecydowała się m.in. Górnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz 
Dom”, która wprost zabrania rozpalania 
ognisk, czy korzystania z rożna oraz 
grilla na balkonach i tarasach. Także 
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
bezwzględnie zabrania grillowania na 
balkonach. Jeżeli ktoś złamie ten zakaz, 
sprawę można zgłosić do administracji, 
a ostatecznie może ona trafić przez Ra-
dę Osiedla do Rady Nadzorczej. – Jeże-
li zarządca w regulaminie jasno określi 
taki zapis, a my będziemy o nim wie-
dzieli, to będziemy odpowiednio reago-
wać i sprawdzać zgłoszenia – podkreśla 
Tomasz Parzonka.

Z kolei Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej TBS, choć 
zakazu rozpalania grilla nie reguluje 
wprost, to powołuje się na zapisy Ko-
deksu cywilnego, który mówi o po-
wstrzymaniu się od działań, które zakłó-
całyby innym spokój w sposób ponad-

Zasady grillowania wynikają głównie z dobrego obyczaju.

REKLAMA

przeciętny. – W związku z powyższym 
najemca lokalu, pod którego oknami in-
ne osoby grillują ponad przeciętną mia-
rę, może żądać od nich zaprzestania tego 
typu działań, a w razie braku reakcji 

skierować sprawę na drogę postępowa-
nia sądowego – wyjaśnia Krzysztof Mi-
kołajczak, rzecznik prasowy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszka-
niowej TBS.  Joanna Oreł

Część spółdzielni mieszkaniowych 
w Rudzie Śląskiej zdecydowała się na 
wprowadzenie zakazu grillowania na 

balkonach. Taki zapis umieszczono 
w regulaminach GSM „Nasz Dom” oraz 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
MPGM TBS z kolei tłumaczy, że rozpalanie 

grilla na balkonie jest niezgodne 
z zasadami Kodeksu cywilnego.
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OGŁOSZENIA

Baran – Spokój i pogoda du-
cha na pewno przydadzą Ci 
się w nadchodzących dniach. 

Pamiętaj, że złość piękności szkodzi. 
Byk – W Twoim związku 
nastąpi prawdziwy rozkwit. 
Partner bardzo pozytywnie 

Cię czymś zaskoczy. Samotne Byki spo-
tkają tego jedynego.

Bliźnięta – Pamiętaj, żeby 
uważnie czytać wszystkie 
papiery, które ktoś daje Ci 

do podpisu. Możesz dzięki temu uniknąć 
niemiłej niespodzianki.

Rak – Wkrótce na swojej 
drodze spotkasz kogoś, kto 
bardzo pomoże Ci w spra-

wach zawodowych. Propozycja wyda Ci 
się ryzykowna, ale powinieneś się zgo-
dzić. 

Lew – Niecierpliwość może 
Cię popchnąć do podjęcia 
niezbyt rozważnej decyzji. 

Na szczęście wszystko da się odkręcić.
Panna – Dbaj o siebie! Cza-
sem lepiej zrezygnować z ja-
kiejś sprawy i porządnie od-

począć, zamiast niepotrzebnie się prze-
męczać.

Waga – Oderwanie się od 
codziennych spraw i kłopo-
tów dobrze Ci zrobi. Dlatego 

gdy koleżanki zaproponują Ci kilkudnio-
wy wypad, nie wahaj się.

Skorpion – Nie zaniedbuj 
potrzeb i pragnień swojej 
drugiej połówki, a wtedy ra-

zem będziecie naprawdę niepokonani.
Strzelec – Twoja sytuacja 
fi nansowa nie wygląda naj-
lepiej. Dobrze o tym wiesz, 

a mimo to nie robisz nic, by ją zmienić.
Koziorożec – Zamiast ukła-
dać innym życie, spróbuj ich 
zaakceptować takich jakimi 

są. Dostrzeż w nich zalety i pamiętaj, że 
nikt nie jest idealny.

Wodnik – Dobrze, że jesteś 
szczery, ale nie zapominaj, 
że mówienie prawdy prosto 

w oczy nie zawsze się opłaca. Czasem 
warto skłamać. 

Ryby – Ostatnie kłopoty ze 
zdrowiem są skutkiem prze-
męczenia i stresu. Jeśli nie 

zwolnisz tempa i nie zaczniesz o siebie 
dbać, może to mieć przykre skutki.

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI

WRÓŻKA 
JADZIA

Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” 
emitowanym na antenie Radia Piekary. Słuchacze mogą sprawdzić 
swoją znajomość śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrakcyj-
ne nagrody. Hasło krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” 
jest jednocześnie jednym z haseł „Śląskiej Krzyżów-
ki” w Radiu Piekary, którą będziecie mogli rozwiązać 
podczas programu na żywo dzwoniąc do studia Radia 
Piekary w niedzielę, 25 czerwca, o godzinie 18.10. 

JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Pie-
kary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 
71100 w treści wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki. 
Nagroda to parasol Radia Piekary. Aby wziąć udział w loso-
waniu nagród dla Czytelników „Wiadomości Rudzkich” SMS
-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 
w treści wpisując wiad. + hasło krzyżówki. Nagroda to 
płyta CD ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy 
do 26 czerwca. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutt o.

Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary 
prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca

1. w ręce pierwszoklasisty
2. odrobina po śląsku
3. zamek błyskawiczny po śląsku
4. racja po śląsku
5. wyprasowany po śląsku
6. zupa z chleba i czosnku po śląsku
7. kiełbasa po śląsku
8. podróżować po śląsku
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

– Jak zaczęła się Twoja przy-
goda ze śpiewaniem? To błahe 
pytanie, które w Twoim przy-
padku jest jednak bardzo istot-
ne.

– Jeszcze do niedawna z muzyką 
związana byłam jedynie w sposób 
znany każdemu, kto jej słucha. 
Uczestniczyłam w koncertach mo-
ich ulubieńców, słuchałam płyt 
i radia. Nagle to wszystko się zmie-
niło. Podczas koncertu charytatyw-
nego w Halembie, podczas którego 
zbierano pieniądze na leczenie ma-
lutkiej Emilki, udało mi się wylicy-
tować nagranie piosenki w studiu 
Mateusza Szymczyka. Piosenka 
została nagrana błyskawicznie, 
później równie szybko pojawiła się 
w Radiu Fest i Radiu Piekary i tak 
to wszystko się zaczęło. 

– Chwilę później pojawiły się 
kolejne piosenki. Kto je stwo-
rzył?

– Drugą piosenkę również napi-
sał dla mnie Mateusz Szymczyk. 
Kiedy ona także przypadła do gustu 
publiczności, spróbowałam swoich 
sił w pisaniu tekstów. Utwór „Mi-
łosny świat” to już moje dzieło. Po-
dobnie jak bardziej żywiołowa pio-
senka, czyli „Bawmy się”, która 
właśnie została ukończona.  

– W ostatnich miesiącach uda-
ło Ci się nagrać kilka utworów. 
Co dalej? 

– Teraz pracuję nad kolejnymi. 
Skupiam się na pisaniu tekstów, 
do których natchnieniem są po-
dróże. To po muzyce moja druga 
wielka pasja. To, co teraz robię, 
nie udałoby się, gdyby nie mój 
mąż Andrzej, który od 32 lat jest 
moją największą miłością i bardzo 
mnie wspiera w tym, co robię. 

– Pierwsze koncerty za Tobą, 
a czym zajmujesz się, kiedy nie 
śpiewasz?

– Przez wiele lat pracowałam 
w sklepie. W ostatnim czasie nie 
pracuję i spełniam się w roli go-
spodyni domowej, co bardzo lubię, 
bo przecież dbanie o najbliższych 
może dawać mnóstwo radości. 

– Jesteś dowodem na to, że je-
śli się czegoś bardzo chce, to 
można to osiągnąć… 

Octavio Kurzeja
syn Angeliki

ur. 3.06. (2060 g i 48 cm)

Michał Tomasz Molski
syn Mireli i Tomasza

ur. 4.06. (3585 g i 55 cm)

Zofi a Joanna Major
córka Magdaleny i Mariusza
ur. 4.06. (2750 g i 54 cm)

Maja Cimała
córka Moniki i Jarosława
ur. 3.06. (3985 g i 59 cm)

Adam Szcześniak
syn Joanny i Pawła

ur. 3.06. (3900 g i 54 cm)

Jakub Czupała
syn Moniki i Krzysztofa

ur. 5.06. (3350 g i 54 cm)

Alan Musik
syn Dagmary i Kamila

ur. 5.06. (4270 g i 59 cm)

Alicja Stajniak
córka Moniki i Jakuba

ur. 5.06. (3038 g i 53 cm)

Aleksander Stochel
syn Justyny i Piotra

ur. 2.06. (3035 g i 55 cm)

Natalia Kluger
córka Aleksandry i Krzysztofa

ur. 3.06. (2950 g i 53 cm)

Małgorzata Maria Przybylska
córka Patrycji i Damiana

ur. 5.06. (3200 g i 54 cm)

NASI NAJMŁODSI

Marzenia się spełniają
W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po ślą-
sku” prezentujemy mieszkankę Rudy Śląskiej, Bogu-
sławę Piechurę. Śpiewanie dla publiczności to marze-
nie Bogusi, które właśnie się spełnia. 

– Tak. W ciągu kilku miesięcy 
moje marzenie udało się spełnić. To 
nie oznacza, że przestałam marzyć. 
Skoro kiedyś marzyłam o możliwo-
ści zaśpiewania na scenie i to się 
udało, to wierzę, że kiedyś będę mo-
gła poszczycić się własną płytą, któ-
ra obecnie jest moim celem.  

 Arkadiusz Wieczorek
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9. pomidor po śląsku
10. iść pieszo po śląsku
11. ciasto drożdżowe np. weselne

1. w ręce pierwszoklasisty
2. odrobina po śląsku
3. zamek błyskawiczny po śląsku
4. racja po śląsku
5. wyprasowany po śląsku
6. zupa z chleba i czosnku po śląsku
7. kiełbasa po śląsku
8. podróżować po śląsku
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10

11

Katarzyna Puzyńska
Łaskun

Szósty tom sagi kryminalnej o policjantach 
z Lipowa.

Opowieści o Lipowie łączą w sobie elementy 
klasycznego kryminału i powieści obyczajowej 
z rozbudowanym wątkiem psychologicznym. 
Porównywane są do książek Agathy Christi e i 
powieści szwedzkiej królowej gatunku, Camilli 
Läckberg.

W domu pewnego bezrobotnego sędziego 
policja odkrywa makabryczną inscenizację. 
Sprawca stworzył postać składającą się z roz-
członkowanych zwłok prawnika i nieznanej 
kobiety. Wkrótce okazuje się, że na miejscu 
zbrodni znajduje się dowód obciążający aspi-
ranta Daniela Podgórskiego. Odkrycie tożsa-
mości drugiej ofi ary tylko pogarsza sytuację 
policjanta. 

Czyżby to Daniel był mordercą? A może to ktoś z komendy chce go wrobić w podwójne 
zabójstwo? Ale skoro Podgórski jest niewinny, to dlaczego ucieka?

Prawa do serii o aspirancie Podgóskim i komisarz Kopp sprzedano do dwudziestu kra-
jów świata.

| P�������

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, 
wykazu części nieruchomości gruntowych położonych przy 
ul. Wysokiej, Rostka, 1 Maja, Katowickiej – Otylii, Furgoła 
i 11 Listopada 19, które przydzielone  zostaną w  trybie 

bezprzetargowym na podstawie umów najmu 
i dzierżawy zawartych na czas oznaczony na okres 3 lat.
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Nowego 
Bytomia okazał się najlepszą drużyną w tegorocznej, 
jedenastej już edycji turnieju „Z demokracją na Ty”. 
W nagrodę zwycięzcy pojadą do Brukseli do Parlamentu 
Europejskiego. Konkurs organizowany jest przez biuro 
poselskie Grzegorza Tobiszowskiego i lokalną telewi-
zję. – Ten pomysł zrodził się, kiedy zostałem wybrany do 
parlamentu i kontynuujemy go do dziś. Rywalizacja za-
wsze jest na bardzo wysokim poziomie – mówił Grze-
gorz Tobiszowski, wiceminister w Ministerstwie Ener-
gii. W finale zmierzyły się cztery trzyosobowe zespoły 

wyłonione w półfinałach. O nagrodę główną walczyły 
Zespoły Szkół Ogólnokształcących nr 1 i 3 oraz Zespoły 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 4. Pytania przygoto-
wane przez organizatorów nie należały do łatwych, jed-
nak minimalna różnica punktów wszystkich zespołów 
pokazuje, że finaliści byli świetnie przygotowani. – Py-
tania są naprawdę trudne i wymagające od młodzieży 
przygotowania nie tylko z wiadomości przekazywanych 
w szkole. Wiele pytań wymaga też głębszego zastanowie-
nia i bardzo szczegółowej wiedzy – podsumował Grze-
gorz Tobiszowski.     AW 

Zwycięzcy konkursu pojadą do Parlamentu Europejskiego.

RUDA�ŚLĄSKA

Z sukcesem biorą udział zarówno w konkursach wie-
dzy na szczeblu regionalnym jak i ogólnopolskim. Są 
zdolni, samodzielni i wiedzą, że uczą się sami dla siebie. 
A wszystko to mimo naprawdę młodego wieku. 
W czwartek (16.06.) dziesięcioro laureatów konkursów 
wiedzy spotkało się z władzami miasta, by z jednej stro-
ny podsumować swoje edukacyjne sukcesy, a z drugiej 
zastanowić się nad nagrodą, czyli wspólnym wyjazdem.

– Gratuluję rodzicom tak wspaniałych i samodziel-
nych dzieci, ponieważ kiedy rozmawiałam z uczniami to 
wszyscy podkreślali, że są samodzielni i wiedzą, że uczą 
się sami dla siebie. Jednak przede wszystkim dziękuję 
Wam, laureatom, że jesteście tak odpowiedzialną mło-
dzieżą i wpisujecie się w ideę, że rudzka oświata to nie-
ustające pasmo sukcesów – dziękowała podczas spo-
tkania wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko. 

Najwięcej nagród rudzka młodzież uzyskała w kate-
gorii nauk ścisłych. Sześciu uczniów to laureaci woje-
wódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki: 
Jonasz Różański z SP nr 7, Marcin Zepp z SP nr 20, 
Łukasz Borówka z SP nr 15, Michał Majnusz z Gimna-
zjum nr 8, Piotr Rajnisz z Gimnazjum nr 9 i Wojciech 
Ptaś z Gimnazjum nr 12 w ZSO nr 2. Błażej Marszałek, 
uczeń Gimnazjum nr 12 w ZSO nr 2, okazał się z kolei 
jednym z najlepszych w województwie z fizyki, a Mar-
tyna Sikora z SP nr 24 to wojewódzka laureatka z języ-
ka polskiego. – Konkurs był trudny, ale byłam dobrze 
przygotowana dzięki pomocy pani Joanny Mastalerz, 
nauczycielki z języka polskiego – powiedziała dziew-
czyna. 

Rudzianie to także laureaci ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych na szczeblu szkół ponadgimnazjal-
nych. W gronie tym znaleźli się: Dominik Borys 
z II LO, który został laureatem 65. Olimpiady Fizycz-
nej oraz Lucia Capurro Pastuszka z I LO, finalistka VI 
edycji Olimpiady Języka Hiszpańskiego. – Oprócz fizy-
ki, najbardziej interesuję się matematyką, informatyką 
oraz elektroniką – mówił Dominik Borys.

Laureaci konkursów przedmiotowych w nagrodę 
pojadą na wycieczkę w wybrane miejsce. Czas na to 
mają do września. – Od pięciu lat spotykamy się ze 
zdolną młodzieżą. Tradycją stało się, że w uznaniu za 
osiągnięcia uczniów miasto funduje im wycieczkę  
– podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko.  JO

Oto grono najlepszych uczniów z Rudy Śląskiej.

RUDA

Jak się bawić 
to po śląsku!

Uczniowie zaprezentowali ciekawy program.

„Śląsko Biesiada Rodzinno” w Zespole Szkół nr 2 
Specjalnych to już tradycja. Co roku jej uczniowie oraz 
ich rodzice, a także nauczyciele, dyrekcja i zaprzyjaź-
nieni goście spotykają się, by wspólnie pobiesiadować 
oraz wziąć udział w przygotowanych atrakcjach.

W tym roku biesiada odbyła się już po raz 11. – Or-
ganizujemy ją cyklicznie i ciągle wprowadzamy nowe 
atrakcje. Program biesiady nigdy się nie powtarza, po-
wtarza się tylko menu – jest takie, jak powinno być na 
śląskiej biesiadzie – mówiła Ilona Milik, dyrektorka 
Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych.

Podczas XI Śląskiej Biesiady Rodzinnej w progra-
mie artystycznym zaprezentowali się m.in. uczniowie 
szkoły, zorganizowano konkursy rodzinne, wystąpili 
także zaproszeni goście, w tym sztangiści CKS-u Sla-
via. Ponadto uczniowie mogli zobaczyć pokaz wozu 
policyjnego. – Była to także okazja do przestrzeżenia 
naszych uczniów przed nieodpowiedzialnymi pomysła-
mi, jakie mogą podczas wakacji przyjść im głowy, bo 
ich bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze – podsu-
mowała Ilona Milik. JO

WIREK

Festyn  
charytatywny 

Już po raz piąty w parafii św. Wawrzyńca i św. Anto-
niego na Wirku zorganizowano festyn charytatywny. 
Wszyscy uczestnicy zabawy mogli kupić cegiełki, 
z których dochód przeznaczony zostanie na pomoc naj-
młodszym. Tradycyjnym punktem imprezy było loso-
wanie nagród wśród osób, które zakupiły cegiełki. 

– Udało nam się w tym roku zdobyć fajne nagrody, 
a wśród nich ośmiodniowy wyjazd na Maltę. Szczęśli-
wiec poleci na pielgrzymkę już w najbliższą niedzielę 
– mówił ks. Andrzej Nowara, proboszcz parafii pw. św. 
Wawrzyńca i św. Antoniego.

Podczas kilku godzin wspólnej zabawy przygotowa-
no m.in. wiele atrakcji dla najmłodszych. Odbył się 
konkurs piosenki dziecięcej i religijnej, a także wystę-
py grup z ośrodka św. Elżbiety. W części przeznaczonej 
dla starszej widowni zaprezentowali się Piotr Skutela 
i Dominika Wodarska, którzy przygotowali program 
wokalno-muzyczny oraz zespół Maynusz Project. 
Gwiazdą wieczoru była znana ze śląskich stacji radio-
wych, Michalina Starosta. – Cieszę się, że mogłam tu 
wystąpić, bo to moje rodzinne miasto i moja parafia. 
Dobrze jest wrócić w miejsce, z którym wiążą się pięk-
ne wspomnienia – mówiła podczas koncertu wokalist-
ka.  AW 

NOWY�BYTOM

Śniadanie  
w ogrodzie

W minioną sobotę (18.06.) w Miejskim Centrum 
Kultury zainaugurowano cykl spotkań, które potrwają 
do końca lipca. W każdy sobotni poranek organizatorzy 
zapraszają do ogrodów śniadaniowych. Na wszystkich 
przybyłych czekać będzie mnóstwo atrakcji. O naj-
młodszych uczestników zadbają animatorzy, którzy 
przygotują mnóstwo zabaw i gier. 

– Podczas pierwszego spotkania odwiedziło nas 
około 150 osób. To dopiero początek naszych spotkań, 
dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z tej frekwencji  
– mówi Damian Belok, specjalista ds. organizacji im-
prez w Miejskim Centrum Kultury. – W każdą sobotę 
czekać będą inne atrakcje, dlatego zapraszamy i pole-
camy wszystkim taki sposób rozpoczynania weekendo-
wego wypoczynku i spędzenia miło czasu w naszym 
ogrodzie – dodaje. 

W programie kolejnych spotkań m.in. fitness w ple-
nerze, zajęcia dla dzieci, warsztaty plastyczne, teatral-
ne, pokazy tematyczne organizacji pozarządowych, 
smaczne i niedrogie menu śniadaniowe oraz wiele in-
nych atrakcji. Ogrody Śniadaniowe w Miejskim Cen-
trum Kultury w  każdą sobotę w godzinach od 11 do 13.
 AW

WIREK

Najlepsi 
w regionie

Dyplom przekazała wiceprezes zarządu
Związku Górnośląskiego.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 na Wirku 
odbyła się konferencja podsumowująca udział uczniów 
szkoły w finale wojewódzkiego konkursu „Edukacja 
regionalna w szkole”. 9 czerwca w siedzibie Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie spotkało się 15 
drużyn spośród ponad stu, jakie wystartowały w elimi-
nacjach. Wśród nich znalazła się klasa regionalna 
z „Morcinka”, która pokonała rywali i zdobyła najwyż-
sze laury. 

– Pracowaliśmy na ten sukces wiele lat. Cieszymy 
się z niego ogromnie, bo to najwyższe odznaczenie, ja-
kie może zdobyć szkoła w dziedzinie edukacji regional-
nej – mówi Anna Morajko, nauczycielka w ZSO nr 2.  
– To pokazuje nam, że to co robimy, jest na najwyższym 
poziomie. 

Klasa o profilu regionalnym działa w szkole od pię-
ciu lat, a patronem klasy jest Instytut Pamięci Narodo-
wej i to jedyny taki patronat w Polsce. Uczniowie roz-
poczęli realizację programu w gimnazjum i kontynuują 
go w liceum. – Jeśli tylko będą chętni, będziemy chcie-
li otworzyć kolejną taką klasę, żeby kontynuować to, co 
do tej pory udało się osiągnąć – tłumaczy Aleksander 
Porębski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 2.  AW

NOWY�BYTOM
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Wśród nagrodzonych znalazła się 
m.in. Lucia Capurro Pastuszka.
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Dziesięciu wspaniałych

W nagrodę do Brukseli

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl
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12.00-12.15  Wprowadzenie – Aleksandra Poloczek

12.15-12.50  Koncert Zespołu Akordeonistów im. Edwarda Huloka z Rudy Śląskiej

13.00-13.30 „Wesele Fojermana” – spektakl według scenariusza Moniki Czoik – Nowickiej 

 w wykonaniu przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 47 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie

13.30-14.00  występ Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie” im. Jana Mazura z Rudy Śląskiej

14.15-15.00  „Wiosna, wiosna, że hej!”– przedstawienie w wykonaniu grupy seniorów

 z Centrum Inicjatyw Społecznych MBP w Rudzie Śląskiej – Bykowinie

15.00-16:00  Rudzki Strój Ludowy – spotkanie autorskie z Adamem Podgórskim i Anną Stempnik

16.00-16.15  Koncert chóru „Cecylia” z Rudy Śląskiej - Kochłowic

16.30-17.00  Koncert Piotra Herdziny

Ponadto: 

stoisko Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej • 

degustacja chleba „rudzianin” ze smalcem• 

Perełki Rudy Śląskiej – filmiki prezentujące zabytki Rudy Śląskiej• 

historia Bykowiny – wystawa fotografii• 

dla rudzian
wstęp w cenie biletu ulgowego 
za okazaniem 
dowodu osobistego!
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– Zmiany w systemie oświatowym 
spowodowały skutki, z którymi samo-
rządy muszą poradzić sobie same. 
Przesunięcie o rok wieku obowiązku 
szkolnego nie tylko pozbawia nas ok. 
7,5 mln zł z tytułu subwencji oświato-

wej, ale również powoduje, że sześcio-
latki zajmą miejsca w przedszkolach. 
Zabrakłoby więc miejsc dla dzieci 
trzyletnich – zaznacza prezydent Gra-
żyna Dziedzic. – Chociaż nie mamy 
obowiązku zapewnienia miejsc trzy-

latkom, to zrobiliśmy wszystko, aby 
w Rudzie Śląskiej nie odczuły one 
skutków rządowych zmian – dodaje.

– W publicznych placówkach wy-
chowania przedszkolnego dysponowa-
liśmy w roku szkolnym 2015/2016 
3954 miejscami, a do rekrutacji na rok 
szkolny 2016/2017 przygotowaliśmy 
4 393 miejsca, czyli o 439 miejsc wię-
cej – podkreśla Anna Krzysteczko, 
wiceprezydent Rudy Śląskiej ds. spo-
łecznych. W rudzkich przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w szko-
łach podstawowych we wrześniu zo-
stanie otwartych 171 oddziałów ogól-
nodostępnych i trzy oddziały integra-
cyjne. 36 dzieci niepełnosprawnych 
będzie mogło uczęszczać do dziewię-
ciu oddziałów specjalnych.

Rekrutacja do rudzkich przedszkoli 
na rok szkolny 2016/2017 zakończyła 
się na początku czerwca br. – Dodat-
kowe miejsca powstały w wyniku ada-
ptacji na sale zajęć części pomieszczeń 
przedszkolnych oraz sal lekcyjnych 
szkół sąsiadujących z przedszkolami – 

mówi Anna Krzysteczko. – W wyniku 
dwóch tur rekrutacji przyjęto 916 
dzieci, natomiast 9 trzylatków nie zna-
lazło miejsca w wybranym przez rodzi-
ców przedszkolu. Mamy jednak jeszcze 
wolne miejsca w innych przedszkolach 
– informuje. W rudzkich przedszko-
lach pozostało jeszcze 75 wolnych 
miejsc, na które dyrektorzy będą mo-
gli przyjąć dzieci we wrześniu 2016 r.

Nowelizacja Ustawy o systemie 
oświaty z 29 grudnia 2015 r. zniosła 
m.in. obowiązek szkolny dla dzieci 
sześcioletnich. Oznacza to, że we 
wrześniu 2016 r. do pierwszej klasy 
pójdą tylko te sześciolatki, których ro-
dzice podjęli decyzję o rozpoczęciu 
nauki szkolnej. – Możliwość pozosta-
wienia dzieci sześcioletnich w przed-
szkolu spowodowała, że znacznie 
zmniejszył się nabór do klas pierw-
szych – podkreśla Aleksandra Piecko, 
naczelnik Wydziału Oświaty UM. 
– Z aktualnie posiadanych przez nas 
danych wynika, że w roku szkolnym 
2016/2017 klas pierwszych będzie 

Ponad 400 nowych miejsc w przedszkolach uruchomi od września Ruda Śląska. Dzięki temu rudzkie trzylatki nie odczują 
skutków zmian w ustawie o systemie oświaty. Działania władz miasta to odpowiedź na podwyższenie przez rząd wieku obo-
wiązku szkolnego do siedmiu lat i wprowadzenia obowiązku przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich. Gdyby 
miasto nie uruchomiło dodatkowych miejsc, to dla części rudzkich trzylatków zabrakłoby miejsc w przedszkolach.

Rudzkie trzylatki będą miały 
miejsca w przedszkolach!

mniej, a średnia liczba uczniów w kla-
sie pierwszej będzie wynosiła ok. 18 
– dodaje.

Z powodu zmian wprowadzonych 
przez rząd zmniejszy się liczba od-
działów klas pierwszych w szkołach 
podstawowych. Spowoduje to ko-
nieczność ograniczenia zatrudnienia 
nauczycieli. – Będą to szczególnie na-
uczyciele, z którymi zostały zawarte 
umowy na czas określony. Analizy dy-
rektorów szkół podstawowych wskazu-
ją, że likwidacji mogą ulec 22 etaty 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
– informuje Aleksandra Piecko. – Ist-
nieje jednak możliwość, że nauczycie-
le, z którymi rozwiązano umowę 
w szkole podstawowej, znajdą zatrud-
nienie w utworzonych dodatkowych 
oddziałach przedszkolnych – dodaje.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 27 
przedszkoli publicznych, jeden zespół 
przedszkoli, w skład którego wchodzą 
dwie placówki oraz dwie szkoły pod-
stawowe z oddziałami przedszkolny-
mi. WG

Na rok szkolny 2016/2017 w miejskich 
przedszkolach przygotowano 4393 miejsca.

Mieszkańcy składali propozycje in-
westycji o charakterze ogólnomiej-
skim i lokalnym. Tych pierwszych 
wpłynęło do Urzędu Miasta siedem, 
pozostałe – 42 – dotyczyły projektów 
dzielnicowych. Najwięcej wniosków, 
bo aż dziewięć, dotyczy zadań do re-
alizacji w dzielnicy Wirek. Sześć 
wniosków złożyli mieszkańcy Halem-
by, a pięć Rudy. Dla Nowego Bytomia 
i Goduli wpłynęły po cztery wnioski, 
po trzy dla Chebzia, Kochłowic i Orze-
gowa, natomiast dwa wnioski doty-
czyły Czarnego Lasu i Bykowiny. 
Najmniej propozycji zadań do wyko-
nania z budżetu obywatelskiego, bo 
tylko jedną, złożono dla dzielnicy 
Bielszowice.

Teraz przed wszystkimi wniosko-
dawcami projektów niezwykle ważny 
etap, czyli weryfi kacja wniosków. 
– Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy re-
alizacja danego zadania mieści się 

w wyznaczonym budżecie 
dla danego rodzaju zada-
nia, a jego wykonanie jest 
możliwe w ciągu jednego 
roku budżetowego. Wery-
fi kowane będzie również 
to, czy dane zadanie da 
się zrealizować w cało-
ści,a złożony wniosek nie 
dotyczy jedynie planu, 
czy projektu realizacji za-
dania – wylicza Grażyna 
Janduła-Jonda, sekretarz 
miasta.

Ponadto podczas weryfi kacji spraw-
dzany będzie również stan prawny te-
renów, na których mają być realizowa-
ne zgłoszone zadania, bo gmina może 
inwestować jedynie na swoich tere-
nach  i w należących do niej obiektach. 
Istotnym elementem oceny będzie 
również to, czy zgłoszone zadanie nie 
pozostaje w sprzeczności z obowiązu-

49 wniosków złożyli mieszkańcy Rudy Śląskiej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. O tym, które zostaną zrealizowane, miesz-
kańcy zdecydują w jesiennym głosowaniu. Teraz czas na weryfi kację złożonych wniosków, która zakończy się 12 sierpnia. Na inwestycje w ramach przyszło-
rocznego budżetu obywatelskiego przeznaczone zostanie ponad 2,8 mln zł.

Wnioski złożone, czas na weryfi kację

jącymi w mieście planami, strategiami 
i programami, w tym w szczególności 
z miejskim planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz czy po realizacji 
nie będzie generowało niewspółmier-
nie wysokich kosztów utrzymania 
w stosunku do wartości inwestycji.

Po przeprowadzonej weryfi kacji, do 
19 sierpnia, zostanie opublikowany wy-
kaz inwestycji zakwalifi kowanych do 
głosowania. W głosowaniu, które po-

trwa od 5 do 16 września, 
będzie mógł wziąć udział 
każdy mieszkaniec Rudy 
Śląskiej. Na karcie do głoso-
wania będzie można wska-
zać jedno zadanie o charak-
terze ogólnomiejskim oraz 
dwa projekty dzielnicowe. 
Głosowanie przeprowadzo-
ne będzie w wyznaczonych 
punktach oraz w Internecie 
– za pośrednictwem platfor-
my SEKAP.

Ostatecznie realizowane będą te za-
dania, które uzyskają najwyższą liczbę 
głosów (nie mniej niż 30) i będą mie-
ściły się w przewidzianej puli środ-
ków. Do rozdysponowania są 2 mln 
815 tys. zł – 1 mln zł na zadania ogól-
nomiejskie i 1 mln 815 tys. zł na zada-
nia lokalne (po 165 tys. zł dla każdej 
z dzielnic). – Jeżeli pozostaną niewy-
korzystane środki, to będą mogły zo-

stać przesunięte na inne zadania – za-
znacza Grażyna Janduła-Jonda. 
– W pierwszej kolejności w ramach 
danej dzielnicy, według liczby uzyska-
nych głosów, a środki niewykorzystane 
w dzielnicach po zsumowaniu będą 
przeznaczane na zadania z największą 
liczbą głosów w skali miasta – tłuma-
czy.

Wydzielenie z przyszłorocznego 
budżetu miasta specjalnej puli do dys-
pozycji mieszkańców to czwarta tego 
typu inicjatywa, realizowana w Ru-
dzie Śląskiej. W 2014 roku były to 
2 mln zł, w 2015 roku – 2,375 mln zł, 
a w 2016 roku – 2,65 mln zł. Przyby-
wało też głosujących – od 3,5 tys. 
w pierwszej edycji do 6,1 tys. w ostat-
nim głosowaniu.

Przypomnijmy, że w ramach tego-
rocznego budżetu obywatelskiego
w Rudzie Śląskiej realizowanych bę-
dzie 14 zadań. TK
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O środki starać się można poprzez 
udział w trzech ogłoszonych przez 
WFOŚiGW w Katowicach konkursach. 
Dwa z nich dotyczą m.in. dystrybucji 
i wykorzystywania ciepła. Skierowane 
są one głównie do przedsiębiorców 
działających w tej branży, ale z możli-
wości pozyskania pieniędzy korzystać 
mogą również spółdzielnie mieszkanio-
we. – Mogą się one ubiegać o przebudo-
wę istniejących systemów ciepłowni-
czych, czy podłączenie swoich budyn-
ków do sieci ciepłowniczej likwidując 
jednocześnie indywidualne i zbiorowe 
źródła niskiej emisji – wylicza wicepre-
zydent Michał Pierończyk

Trzeci z konkursów dotyczy wspiera-
nia efektywności energetycznej w sek-

torze mieszkaniowym i adresowany jest 
wyłącznie do spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych. Oprócz komplekso-
wych termomodernizacji podmioty sta-
rać się mogą także o środki na przebu-
dowę systemów grzewczych lub podłą-
czenie do bardziej efektywnych energe-
tycznie i ekologicznych źródeł ciepła. 
Ponadto w ramach tego konkursu spół-
dzielnie i wspólnoty mogą ubiegać się 
o pieniądze m.in. na zastosowanie sys-
temów zarządzania energią w budyn-
kach, instalację odnawialnych źródeł 
energii (OZE), modernizację instalacji 
wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wo-
dy użytkowej, a także na wymianę 
oświetlenia w częściach wspólnych bu-
dynków na energooszczędne.  

– W ogłoszonych przez WFOŚiGW 
konkursach istnieje możliwość ubie-
gania się o środki stanowiące 75 proc. 
kosztów kwalifikowanych projektu. 
Pieniądze trafić mogą w formie poży-
czek i dotacji. Te ostatnie, w zależno-
ści od uzyskanego efektu energetycz-
nego, wynoszą od 15-25 proc. kosz-
tów kwalifikowanych. Można się rów-
nież ubiegać o premię inwestycyjną, 
np. w postaci częściowego umorzenia 
pożyczki. Wysokość premii również 
uzależniona jest od osiągniętego 
w wyniku inwestycji efektu energe-
tycznego i może wynieść 10 lub 20 
proc. – informuje Aleksandra Kru-
szewska, naczelnik Wydziału Rozwo-
ju Miasta.

Co ważne, projekty, które będą 
zgłaszane do konkursu, muszą być 
uwzględnione w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej miasta. – Projekty, 
które zostały wcześniej zgłoszone przez 
spółdzielnie mieszkaniowe, zostały za-
pisane w planie. Oczywiście jest to 
dokument otwarty i jeżeli któraś 
ze wspólnot czy spółdzielni przygoto-
wuje nowy projekt, który ubiegać się 
będzie o dofinansowanie, wtedy moż-
na pomyśleć o aktualizacji planu  
– podkreśla wiceprezydent Krzysztof 
Mejer.    

Nabór wniosków do ogłoszonego 
konkursu dotyczącego wspierania 
efektywności energetycznej w sekto-
rze mieszkaniowym potrwa od 4 lipca 

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z Rudy Śląskiej mogą starać się o pieniądze na likwidację niskiej emisji poprzez termomodernizację, montaż instala-
cji odnawialnych źródeł energii, czy podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej. Do rozdysponowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczek i dotacji jest blisko 1 mld zł. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014 – 2020.

Szansa dla spółdzielni i wspólnot
do 31 października br. Do rozdyspo-
nowania jest kwota ponad 120 mln zł. 
Natomiast nabór w dwóch pozostałych 
konkursach, dotyczących m.in. dys-
trybucji i wykorzystywania ciepła, po-
trwa z kolei do końca roku. Do pozy-
skania jest w nich ponad 840 mln zł. 
O te pieniądze mogą starać się głów-
nie przedsiębiorstwa oraz spółdzielnie 
mieszkaniowe.  

Bliższych informacji na temat kon-
kursów udziela WFOŚiGW w Katowi-
cach. Tam też można składać wnioski. 
Informacje dostępne są również na 
stronie internetowej: http://www.wfo-
sigw.katowice.pl/index.php/zobacz-o-
gloszenia-o-naborach-wnioskow/oglo-
szenia-o-konkursach?showal. TK

Jak ważna jest budowa takiego 
obiektu w Rudzie Śląskiej dobrze wie 
Zuzanna Radecka-Pakaszewska, dwu-
krotna olimpijka, a obecnie nauczy-
cielka wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej nr 15. – Sta-
dion lekkoatletyczny z prawdziwego 
zdarzenia pozwoli na lepsze szkolenie 
dzieci młodzieży. To również idealne 
miejsce dla rzeszy biegaczy amatorów, 
którzy będą mogli bezpiecznie realizo-
wać swoje treningi – ocenia.

Zakres pierwszego etapu budowy 
stadionu lekkoatletycznego obejmuje 
w pierwszej kolejności rozbiórkę do-
tychczasowego obiektu. – Prace ziem-
ne obejmować będą rozbiórkę pozo-
stałości dotychczasowych trybun oraz 
niwelację istniejących skarp. Ponadto 
trzeba wyrównać teren pod budowany 
stadion, bo obecnie w tym miejscu wy-
stępują różnice poziomu – informuje 
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji. 

W ramach inwestycji wykonane zo-
stanie boisko lekkoatletyczne z trawy 
naturalnej o wymiarach 72,7 m x 100 
m, które umożliwi trening konkurencji 
rzutowych (rzut młotem, oszczepem, 
dyskiem). Wokół boiska powstanie 
sześciotorowa 400-metrowa bieżnia 
z nawierzchni poliuretanowej. Na pro-

stej bieżnia posiadać będzie osiem to-
rów, co pozwoli na rozgrywanie zawo-
dów na dystansie 100 m oraz 110 m 
przez płotki. Dodatkowo wybudowa-
ny zostanie rów z wodą do biegów 
z przeszkodami. 

Stadion wyposażony będzie także 
w skocznie do: skoku w dal, trójsko-
ku, skoku wzwyż i o tyczce. Powstaną 
także rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu 
dyskiem i młotem z klatką zabezpie-
czającą, a także dwie rzutnie do rzutu 
oszczepem. – Budowę realizować bę-
dziemy zgodnie z wytycznymi Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki, co po-
zwoli w przyszłości na rozgrywanie 
zawodów co najmniej na poziomie wo-
jewódzkim – podkreśla Grażyna Dzie-
dzic.

W ramach pierwszego etapu inwe-
stycji wykonane zostanie też odwod-
nienie terenu oraz kanalizacja desz-
czowa. Prowadzone będą również 
prace związane z budową instalacji 
elektrycznej pod płytą boiska, 
gdzie położonych zostanie ponad  
2 km kabli elektrycznych. Posłużą one 
do zasilenia instalacji nawadniającej 
boiska, a także oświetlenia, które bę-
dzie realizowane w drugim etapie in-
westycji. – Podobnie jak to ma miejsce 
w przypadku Burloch Areny, budowę 

stadionu również będziemy etapować 
i w drugiej fazie realizacji inwestycji 
oprócz oświetlenia wybudowane zo-
staną trybuny na blisko 900 miejsc 
oraz budynek zaplecza – zapowiada 
prezydent miasta.

Budowę stadionu, która ma się roz-
począć jeszcze w tym roku, władze 

miasta zamierzają współfinansować 
ze środków pozyskanych z kredytu 
z Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go. Natomiast w przyszłym roku mia-
sto zamierza starać się o dofinansowa-
nie inwestycji ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki w ramach 
programu budowy lekkoatletycznych 

W Rudzie Śląskiej powstanie stadion lekkoatletyczny. Rudzki magistrat ogłosił właśnie przetarg w tej sprawie. Pierwszy etap inwestycji ma być gotowy w cią-
gu ośmiu miesięcy od wyłonienia wykonawcy. Stadion będzie mieścił się przy ul. Czarnoleśnej. Będzie to nowoczesny kompleks z sześciotorową  
400-metrową bieżnią oraz kompletem rzutni i skoczni do lekkoatletycznych konkurencji technicznych. – Obiekt umożliwi nie tylko realizowanie pasji rudzkim 
biegaczom amatorom, ale także pozwoli na wszechstronne szkolenie dzieci młodzieży – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic. 

Ruszył pierwszy przetarg na budowę  
stadionu lekkoatletycznego

orlików. – Program pozwala starać 
się o dofinansowanie w kwocie nawet 
1,5 mln zł dla obiektów certyfikowa-
nych,  a o taki właśnie się staramy. Co 
ważne, o środki można ubiegać się na-
wet w trakcie realizacji inwestycji  
– tłumaczy wiceprezydent Michał Pie-
rończyk. TK

Stadion lekkoatletyczny posiadać będzie sześciotorową 400-metrową bieżnię 
oraz komplet rzutni i skoczni do konkurencji technicznych.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
nip 641 001 03 37, ReGon 000484713
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Objazdowej 13, 15, 17

w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 22.06.2016 r. 
do dnia 30.06.2016 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
 dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415,• 
 zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT,• 
 odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 310. • 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienia z podaniem 
danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VaT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Maga-

zynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 5.07.2016 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 5.07.2016 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie : 40.000,- zł/

budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 5415 do 

dnia 5.07.2016 r. do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego. 
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz 

Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 

z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-

11 /15/ wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
nip 641 001 03 37, ReGon 000484713
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie 
pierwszeństwa do  zawarcia umowy na ustanowienie odrębnej własności do niżej 

wymienionych mieszkań
i pRzeTaRG 

kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 2/38m, 2 p, + k, VI piętro o pow. 36,90 m2 64.714,- zł
ul. Podlas 6/61, 2 p, + k, X piętro o pow. 37,90 m2 65.354,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p, + k, I piętro o pow. 37,00 m2 77.200,- zł
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 13a/23 o pow. 47,30 m2 80.798,- zł
 3 p, + k, IV piętro
w Rudzie Śl. – wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 1a/36, 2 p, + k, VI piętro o pow. 48,10 m2 82.924,- zł
ul. Alojzego Jankowskiego 18a/6, 3 p, + k, I piętro o pow. 58,75 m2 100.968,- zł

ii pRzeTaRG
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Konstantego Latki 8a/6, 1 p, + k, II piętro o pow. 36,96 m2 64.775,- zł
ul. Podlas 20b/1 o pow. 32,60 m2 57.482,- zł
 1 p, + k, parter
w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu:
ul. Pokoju 12/12, 2 p, + k, II piętro o pow. 47,80 m2 86.717,- zł
ul. Piotra Niedurnego 38/7, 2 p, + k, I piętro o pow. 46,50 m2 75.107,- zł
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Solidarności 26a/11, 2 p, + k, III piętro o pow. 46,40 m2 88.753,- zł
ul. Międzyblokowa 12/19, 2 p, + k, III piętro o pow. 34,90 m2 57.043,- zł
w Rudzie Śl. – wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p, + k, IX piętro o pow. 34,30 m2 60.954,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Ks. Józefa Niedzieli 49d/1, 2 p, + k, parter o pow. 44,70 m2  76.663,- zł
ul. Równoległa 5a/13, 3 p, + k, IV piętro o pow. 45,30 m2  98.900,- zł

warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielczego wła-1. 
snościowego prawa w zasobach RSM.
Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój2.  213 pisemnej oferty w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .................................” 
do dnia 5.07.2016 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku 
dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM.
Wpłacenie wadium w wysokości 3. 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VaT tytułem opłaty przetargowej na 
każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków oczekujących) przelewem do dnia 
5.07.2016 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 6.07.2016 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowo-
du wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad 

kwotę wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wy-

mianą okien (do 5 lat) Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania 
przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.

W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowego nie póź-
niej niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium 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 niezbęd-
ne 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 będącej wynikiem przetargu.

pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami mają członko-
wie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą. Członek oczekujący 
może objąć tylko jedno mieszkanie, bez względu na ilość złożonych ofert.

Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent,który posiada naj-
niższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 27.06.2016 r. w godz. od 14.00 do 16.00 oraz w terminach 
uzgodnionych z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu: A-1 Ruda Śl.-Godula tel. 
(32) 248-22-32; A-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom tel. (32) 248-61-94; A-3 Ruda Śl. 1 tel. (32) 248-44-10; A-4 Ruda Śl.-
Halemba tel. (32) 242-65-93;  Ruda Śl.-Kochłowice tel. (32) 242-88-97; A-5 Ruda Śl.-Wirek, Bielszowice tel. (32) 
242-09-35; A-6 Ruda Śl.-Bykowina tel. (32) 242-70-75; A-7 Ruda Śl.-Orzegów tel. (32) 248-18-11.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca od dnia wniesienia 

wylicytowanej kwoty w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. 
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

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

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie ustalenie 
najwyższej stawki czynszu najmu i na jej podstawie zapewnienie pierwszeństwa do 

zawarcia umowy najmu dla niżej wymienionego mieszkania
pRzeTaRG 

adres , struktura, piętro  pow. użytkowa  stawka wywoławcza czynszu
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Józefa Elsnera 3c/10, 3 p, + k, III piętro  53,70 m2  13,50 zł 

* oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię cieplną (co-
),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę, wywóz śmieci oraz gaz zbiorczy w zależności od wyposażenia budynku.

z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntu, na dzień dzisiejszy brak jest możliwości wykupu 
ww. mieszkania.

warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 pisemnej oferty w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: „najem lokalu mieszkalnego przy ul. .................................” do  dnia 12.07.2016 r. do 
godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze 
Spółdzielni lub stronie internetowej RSM.

2. Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 2.000,00 zł /dwa tysiące zł/ oraz 100,- zł + 23%VaT tytułem 
opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega do dnia 12.07.2016 r. do godz. 14.00 i do-
łączenie kserokopii wpłat do oferty. Konto bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 
0039 3751.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.07.2016 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem 
dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną wysokość stawki co najmniej równą stawce wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka czynszu na dane mieszkanie stanowiąca nadwyż-

kę ponad stawkę wywoławczą.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wy-

mianą okien.
Wadium oferenta , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie przelana na poczet kaucji 

zabezpieczającej opłaty czynszowe.
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty wygrania przetargu nie podpi-

sze umowy i nie uzupełni kaucji do wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o zaoferowaną 
stawkę. Umowa najmu może zostać zawarta jedynie na czas określony do 5 lat z możliwością jednokrotnego 
przedłużenia nie dłużej niż na kolejne 5 lat. Osobie, która zawrze umowę najmu przysługuje prawo pierwoku-
pu zajmowanego lokalu po cenach rynkowych bez konieczności prowadzenia postępowania przetargowego. 
Umowa najmu oraz Regulamin najmu lokali mieszkalnych w RSM są dostępne na stronie internetowej: www.
rsm.com.pl

W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane konto bankowe nie póżniej niż 3 dni 
od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 4.07.2016 r. w godz. od 14.00 do16.00.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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Blisko dekadę leśnicy z Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego toczą walkę z czasem, aby uratować tamtej-
sze lasy. Zmienny klimat, który wpływa m.in. na rozprzestrzenianie się chorób oraz szkodników sprawia, że 
beskidzkie świerki mogą wkrótce zniknąć z leśnego krajobrazu.

Na ratunek beskidzkim lasom
Patrząc na krajobraz Beskidu Ślą-

skiego i Żywieckiego można stwier-
dzić, że historia zatoczyła koło. Natura 
zaś nie dała za wygraną i upomniała się 
o swoje. Nie każdy bowiem ma świa-
domość – podążając leśnymi ścieżka-
mi, że zaledwie pięć wieków temu kra-
jobraz ten wyglądał zupełnie inaczej.

Pierwotny las beskidzki był mie-
szany. W XVI wieku człowiek inten-
sywnie rozpoczął jego zmianę wy-
dzierając po kawałku ziemię zamie-
niając ją na łąki i hale. W dobie roz-
woju przemysłu w IX wieku drewno 
stało się materiałem bardzo pożąda-
nym. Stąd rozpoczęto nasady świerka 
– gatunku szybko rosnącego, łatwego 
w utrzymaniu, niestety mało odporne-
go na działanie czynników środowi-
skowych, w tym szkodników. Nieste-
ty ingerencja człowieka w przyrodę 
po praz kolejny nie była trafiona. 

Przyroda zawsze upomina się  
o swoje. Widać to gołym okiem w le-
sie bawarskim czy górach Harzu 
w Niemczech, czeskiej Szumawie czy 
w Kanadzie, gdzie na powierzchni  
9 mln hektarów las zamarł w ciągu 
dwóch lat.

W Beskidzie aktualnie trwa walka 
z czasem. Leśnikom zależy na jak 
najdłuższym utrzymaniu obecnej sza-
ty roślinnej, aby zdążyć przebudować 
lasy, czyli w miejsce świerkowych 
monokultur wprowadzić te gatunki, 
które niegdyś – po ostatnim zlodowa-
ceniu – szumiały w Beskidzie Ślą-
skim i Żywieckim. To przede wszyst-
kim jodła, buk, jawor i modrzew. 
Rocznie leśnicy sadzą w Beskidach 
ok. 8,5-10 mln nowych sadzonek.

Nie jest to jednak łatwa walka. 
Zmiany klimatu, a przede wszystkim 
mozolna praca kornika drukarza spra-
wiają, że leśnicy mają co robić. Ro-
kiem krytycznym był rok 2006, kiedy 
drzewa umierały na potęgę. W czte-
rech nadleśnictwach: Ustroń, Wisła, 
Ujsoły i Węgierska Górka wycięto 4 
mln metrów sześciennych lasów. Jed-
nak to nie pomogło. Kornika drukarza 
nie można łatwo okiełznać. Tym bar-
dziej, że ma coraz bardziej sprzyjają-

ce warunki do rozwoju. Ciepłe, suche 
lata, brak zim oraz dostęp do mono-
kultury świerka – głównego pożywie-
nia tego szkodnika – sprawiają, że 
owad na stałe zadomowił się w na-
szym lesie. Jedynym skutecznym 
sposobem walki z kornikiem jest ma-
sowa wycinka drzew. Podczas space-
rów w lasach można również zauwa-
żyć specjalne pułapki feromonowe, 
które mają wabić szkodniki. Obecnie 
w lasach jest ich ponad 10 tysięcy. 

Leśnicy podkreślają, że zamieranie 
lasu w Beskidach, które dla przyrody 
jest tylko jednym z etapów życia, dla 
człowieka oznacza wymierne szkody, 
związane m.in. ze zmianami w syste-
mach retencji wodnej, ujęciami wod-
nymi czy walorami turystycznymi 
tych terenów. Stąd determinacja, by 
jak najdłużej utrzymać obecną szatę 
roślinną, a jednocześnie intensywnie 
przebudowywać las.

Dlatego tak ważna jest również 
edukacja społeczeństwa w tym kie-
runku. Leśnicy od kilku lat prowadzą 

czynną edukację ekologiczną. Po-
przez organizację różnego typu zajęć 
w lasach dla dzieci oraz dorosłych 
uczą, jak mądrze korzystać z tego za-
sobu. To, czy lasy przetrwają, nie za-
leży tylko od służb leśnych, ale od nas 
samych również.

W staraniach edukacyjnych poma-
ga leśnikom także Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. WFOŚ 
w ostatnim czasie dofinansował na-
stępujące zadania realizowane przez 
jednostki organizacyjne Lasów Pań-
stwowych w Katowicach:

– Określenie warunków siedlisko-
wych i witalności jodły pospolitej ze 
wskazaniem właściwych terenów do 
jej hodowli w Beskidzie Śląskim i Ży-
wieckim –  764 643 zł,

– Cykliczne upowszechnianie przez 
media zasady zrównoważonego roz-
woju w 2016 roku – Trybuna Leśnika 
– 24 200 zł,

– Państwowe Gospodarstwo Leśne 
„Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Sie-

wierz – Organizacja XII Spartakiady 
Leśnej pod hasłem  „O czym szumi 
las” 9 300 zł,

– Kampania ekologiczna „Sprząta-
nie Świata – Polska 2015” – 32 600 
zł,

– PGL Lasy Państwowe Nadleśnic-
two Brynek – Akcja edukacyjna: „Las 
wokół nas” – 4 734 zł,

– Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świer-
klaniec – Program edukacji leśnej pn. 
Rok w lesie – 16 700 zł,

– Ochrona zagrożonych wyginię-
ciem zwierząt w 2015/2016 roku w Nad-
leśnictwie Świerklaniec – 7 533 zł,

– PGL Lasy Państwowe Nadleśnic-
two Kobiór – 150 Lat Żubrów Pszczyń-
skich – 49 677 zł.

Miejmy nadzieję, że leśnikom uda 
się zapanować nad masowym wymie-
raniem lasu w Beskidzie. Jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, za 
ok. 30 lat las powróci do swojej pier-
wotnej postaci. 

 Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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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� re-
monty� łazienek,� mieszkań,� domów.�
Tel.�507-055-024.

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

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

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

 Naprawa� telewizorów.� J.� Izydor-
czyk.�Tel.�605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pane-
le, 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.

 Czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-
274-056.

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

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

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

 Rencista,� ,,złota� rączka”,� oferuje�
profesjonalne,�kompleksowe�kafelko-

wanie�łazienek,�remonty.�Tel.�32�307-
20-99,�784-699-569.

 Nie� dajesz� rady� spłacać� rat� za-
dzwoń.�Tel.�32�243-01-77.

 Nie� masz� zdolności� kredyto-
wej�potrzebujesz�gotówki.�Tel.�32�
243-01-77.�

 Usługi� dekarskie,� papa� termo-
zgrzewalna,�rynny,�VAT.�Tel.�512-549-
097.

 Szybka�pożyczka�dojazd�780-116-
672.

 Kredyty� hipoteczne� www.nieru-
chomoscigabriel.pl,� tel.� 691-523-
055.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-
408.

 Cyklinowanie,�tel.�601-480-719.

 Cyklinowanie,�tel.�501-835-581.

 Drobne� usługi� remontowo-bu-
dowlane.�Tel.�696-045-930.

Usługi pogrzebowe

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

Nieruchomości

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

 Działki� Ruda� Śląska,� Mikołów�
sprzedam� www.ANEL.pl,� tel.� 501-
239-405.
 
 Ruda,� dwupokojowe,� 37� m2,� 66�

tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.�

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

 Bykowina,� trzypokojowe,� 64� m2,�
140�tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-
885.

 Ruda,� jednopokojowe,�30�m2,�40�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

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

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

 Ruda�1,�kawalerka,�29�m2,�65�tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Sprzedam� 51� m2� Godula� –� GA-
BRIEL,�tel.�607-706-692.

 Atrakcyjne�nowe�domy�
szeregowe:HALEMBA�od�110�m2 od 
300.000�zł.�GODULA�os.�Paryż�od�
125�m2��od�330.000�zł.�Pomagamy�

uzyskać�kredyt�ipoteczny.�� 
www.nieruchomoscigabriel.pl�
tel.�691�523�055,�607�706�692

�Sprzedam�działki�gruntu�w�Kochło-
wicach�–�www.nieruchomoscigabriel.
pl,�tel.�691-523-055.

�Zaborze�–�sprzedam�28�m2,� I�pię-
tro,� 59� tys.� GABRIEL,� tel.� 691-523-
055.

 Tanie� mieszkania� na� WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię� mieszkanie� w� Rudzie� Ślą-
skiej�pilne,�tel.�531-465-977.

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

 Dwupokojowe:� Curie� 49�m2,� 129�
tys.,�Tunkla�55�m2,�44�tys.�LOKATOR,�
tel.�793-017-323.

 Trzypokojowe:� Czarnoleśna� 54�
m2,�119�tys.,�Kopalniana�55�m2,�1�pię-
tro� 139� tys.� LOKATOR,� tel.� 793-017-
323.

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

 KUPIĘ� UDZIAŁY� KAMIENICE,� NIE-
RUCHOMOŚCI.�Tel.�887-877-189.

 KUPIĘ�BEZPOŚREDNIO�DOM,�KA-
MIENICE,�DZIAŁKĘ.�Tel.�502-812-504.

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

 Lokal�w�centrum�Nowego�Bytomia�
do�wynajęcia.�Tel.�603-372-240.

 WARTO,�trzypokojowe,�Bykowina,�
54,69�m2,�129�tys.�Tel.�600-090-252.

 Wynajmę� na� działalność� gospo-
darczą�–�centrum�Rudy�Śl.,�40�m2�i�84�
m2.�Tel.�608-206-636.�

 Sprzedam� –� Godula,� Podlas.� Ka-
walerka�przerobiona�na�2-pokoje�32�
m2. Parter,�Nowe�okna,�drzwi�antyw-
lamaniowe,�c.o.,�sprzet�+�meble�w�ce-
nie.�Tel.�604-613-991.

 Sprzedam� dom� z� garażem� Ruda�
Śląska�Bielszowice.�Tel.�601-934-091,�
667-588-400.

 Do�wynajęcia�mieszkanie�Niedur-
nego�45.�Tel.�601-959-140.

 Sprzedam� mieszkanie� Nowy� By-
tom�ul.�Szymały.�Tel.�781-711-462.

 Do�wynajęcia�mieszkanie�Halem-
ba�38�m2,� częściowo�urządzone.� Tel.�
502-226-532.

 Pokój� do� wynajęcia.� Te.� 32� 242-
06-28.

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� wszyst-
kich� marek,� całych,� uszkodzonych,�
skorodowanych.� Tel.� 502-752-634,�
502-865-808.

 Skup� samochodów� za� gotówkę�
PŁACĘ� WIĘCEJ� NIŻ� KONKURENCJA.�
Tel.�510-823-457.

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

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

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

 Skup samochodów na części. Tel. 
603-534-003, 32 275-05-47.

Praca

 Zatrudnię�szwaczkę�i�krojczego�do�
szwalni� odzieżowej.� Tel.� 691-403-
472.

 Zatrudnię� technika�dentystyczne-
go�na�metal,�umowa�o�pracę.�Tel.�601-
888-820,�32�243-33-23.

 Zatrudnię�ekspedientkę�do�sklepu�
spożywczo-przemysłowego�w�dzielni-
cy�Ruda.�Umowa�o�pracę,�atrakcyjne�
wynagrodzenie,�tel.�733-023-810.�

 Firma� Aspen� zatrudni� osoby� do�
sprzątania�w�Galerii� Handlowej� przy�
ul.�1�Maja�w�Rudzie�Śląskiej.�Tel.�661-
991-551.

 Firma� Aspen� zatrudni� osoby� do�
sprzątania�magazynów� przy� ul.� Szyb�
Walenty�w�Rudzie� Śląskiej.� Tel.� 661-
991-554.

Różne

 Drewno�kominkowe.�Tel.�530-412-
007.�

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

Przedmiotem� oddania� w� drodze� II� ustnego� przetargu� nieograniczone-
go� w� użytkowanie� wieczyste� na� okres� 99� lat� z� przeznaczeniem� pod� budo-
wę� budynków� mieszkalnych� jednorodzinnych� są� dwie� niezabudowane� nie-
ruchomości� gruntowe� własności� Gminy� Miasta� Ruda� Śląska,� położone� 
w�Rudzie� Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy Noblistów Śląskich,� stanowiące�działki�
nr:
–�1269/93�o�powierzchni�762 m², 
–�1275/93�o�powierzchni�734 m², 
obręb�Bielszowice,�karta�mapy�6,�GL1S/00013130/2�(działy�III� i� IV�ww.�księgi�są�

wolne�od�wpisów).
Zgodnie� z� ustaleniami� miejscowego� planu� zagospodarowania� przestrzennego�

miasta�Ruda� Śląska�ww.�działki� stanowią� tereny� zabudowy�mieszkaniowej� jedno-
rodzinnej�z�podstawowym�przeznaczeniem�gruntów�pod�zabudowę�mieszkaniową�
jednorodzinną�(symbol�planu�MN1).
Zbywane� nieruchomości� położone� są� w� sąsiedztwie� zabudowy� mieszkaniowej�

i�terenów�przeznaczonych�pod�budownictwo�mieszkaniowe,�posiadają�kształt�pro-
stokąta,�są�niezabudowane�oraz�częściowo�porośnięte�drzewami.�
Dojazd� do� zbywanych� nieruchomości� z� drogi� publicznej� ulicy� Edmunda� Kokota�

zapewniony� jest�przez�gminną�drogę�wewnętrzną�ulicę�Noblistów�Śląskich,�zloka-
lizowaną�na�działkach�nr�1260/93�i�1277/93�–�KW�nr�GL1S/00013130/2,�po�której�
przejazd�może�się�odbywać�na�zasadach�ogólnych.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
–�dla�działki nr 1269/93 – 76.000,00 zł,

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�
ogłasza�II�ustny�przetarg�nieograniczony�na�oddanie�w�użytkowanie�wieczyste�na�okres�99�lat�nieruchomości�gruntowych�

położonych�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Noblistów�Śląskich�  
z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynków�mieszkalnych�jednorodzinnych.

–�dla�działki�nr 1275/93 – 74.000,00 zł.
Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:
pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% • 
ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każde-• 
go roku przez cały okres użytkowania wieczystego.

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

kalnych�jednorodzinnych�w�stanie�surowym�zamkniętym,�wynosi�5�lat�od�dnia�zawar-
cia�aktu�notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W� przetargu� mogą� uczestniczyć� osoby� fizyczne� i� prawne,� które� zapoznają� się�

z� pełną� treścią� ogłoszenia (zamieszczoną� na� tablicy� ogłoszeń� w� budynku� Urzędu�
Miasta�Ruda�Śląska� i�na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w ter-
minie do dnia 20.07.2016 r. dokonają�wpłaty�wadium�w�wysokości: dz.�nr 1269/93 
– 3.800,00 zł, dz.�nr 1275/93 – 3.700,00 zł, przelewem�na�konto�lub�w�kasie�Urzę-
du� i� przedłożą� Komisji� Przetargowej� przed� przetargiem� wymagane� dokumenty�  
i�oświadczenia.�
Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

(pokój 223), tel. 32 248-75-63.



 „Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni 
 wdzięczną pamięcią żywych”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

śp. Katarzyny Mateja
Honorowej Obywatelki Miasta Ruda Śląska,

byłej więźniarki obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbruck,
gorącej patriotki o wielkim sercu i miłości dla ludzi

Córce oraz Synom Zmarłej wraz z Rodzinami
składamy wyrazy serdecznego współczucia i żalu

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska wraz z Radnymi 
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„Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy”
św. Franciszek Salezy

Z wielkim żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Katarzyny Matei
Honorowej Obywatelki Miasta Ruda Śląska,

odznaczonej m.in. Medalem Zwycięstwa i Wolności
oraz Krzyżem za Zasługi dla ZHP,
byłej więźniarki KL Ravensbrück,

harcerki z konspiracyjnej drużyny „Mury”.
Rodzinie i najbliższym 

składam wyrazy głębokiego współczucia.
Grażyna Dziedzic

Prezydent
Miasta Ruda Śląska

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

 PREZYdENt MIAStA RudA ŚLĄSKA 
ogłasza rokowania na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowane-
go w budynku nr 6 położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Kościelnej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 
w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Ru-
dzie Śląskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1553/165 o powierzchni 1157 m2, obręb Ruda, k.m.8, KW nr GL1S/00025464/9 
(opisane powyżej prawo nie posiada założonej księgi wieczystej). 

Lokal o powierzchni użytkowej 41,90 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, znajduje się na I piętrze 
budynku mieszkalnego 2-kondygnacyjnego, podpiwniczonego. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, 
elektryczną (sprawna – odłączona), ogrzewanie piecowe. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie 
remontu lokalu. Budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 6 został wpisany do rejestru zabytków województwa katowickiego pod 
numerem A/1518/93. 

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 46.000,00 zł. 
Wylicytowana cena lokalu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 
Lokal jw. wolny jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim. 
Rokowania odbędą się w dniu 18.07.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W ro-

kowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy 
ogłoszeń w budynku urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne), 
w terminie do dnia 11.07.2016 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości: 2.300,00 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 Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek 
– środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto 
przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty oraz oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wygrywający rokowania ponosi wszel-
kie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na 
poczet ceny zakupu.

Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po rokowaniach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawia-
domieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przy-
czyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy lokalu.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. (32) 248-75-63. Oględzin 
lokalu można dokonać w dniu 4.07.2016 r. od 14.00 do 15.00.

Państwu Grażynie i Andrzejowi Pacławskim
wieloletnim pracownikom Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

ojca 
składają

Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Szczere wyrazy współczucia 
dla Pani doktor Brygidy Musiał i jej Najbliższych 

z powodu śmierci 

MężA, JAnA MUSIAł 
składają 

Prezesi Lux-Med i Personel Przychodni 
Wireckiej w Rudzie Śląskiej.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Katarzyny Mateja
byłej więźniarki obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbruck,

patriotki będącej wzorem dla obecnych i przyszłych pokoleń
Córce oraz Synom wraz z Najbliższymi 

składamy wyrazy serdecznego współczucia i żalu
Józef Osmenda

Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Katarzyny Mateja
harcerki, niepodległościowej działaczki konspiracyjnej w czasie II Wojny Światowej,

byłej więźniarki obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbruck,
osoby o wielkim sercu kochającej wszystkich ludzi i będącej wzorem dla młodzieży 

Córce oraz Synom wraz z najbliższymi 
składamy wyrazy serdecznego współczucia i żalu

Bożena Łobzowska
Prezes Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji

im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej” wraz z Założycielami

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia 

i pokrzepienia
oraz udział w uroczystościach 

pogrzebowych

śp.

 Katarzyny Matei
składają córka i synowie z rodzinami
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYdENt MIAStA RudA ŚlĄSKA 
ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gabriela Narutowicza z przeznaczeniem pod 
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego .

1. Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieru-
chomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, obręb Bielszowice 
k.m. 7, stanowiącej działkę nr 1286/1088 o powierzchni 1265 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr Gl1S/00022224/4 (działy 
III i IV są wolne od wpisów) – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentarycznie ulic wewnętrznych (symbole planu MN2 i KdW). Nierucho-
mość jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiada regularny kształt, jest zatrawiona 
i porośnięta zielenią nieurządzoną.

dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ulicy Gabriela Narutowicza zapewniony jest poprzez drogę wewnętrzną zloka-
lizowaną na działkach o numerach: 1052, 1289/1089 na zasadach ogólnych. 

3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę) do rokowań wynosi 84.000,00 zł.
Osiągnięta w rokowaniach 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. Rokowania odbędą się w dniu 18.07.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II. 
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na 

tablicy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do 
dnia 11.07.2016 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 4.200,00 zł przelewem na konto lub w kasie urzędu i przedłożą Komisji 
przeprowadzającej rokowania wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZEtARGu

PREZYdENt MIAStA 
 RudA ŚlĄSKA 

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w 
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Przedmiotem oddania w drodze II ustnego przetargu nieograniczo-

nego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod 
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana 
nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położo-
na w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich, sta-
nowiąca działkę nr 1274/93 o powierzchni 737 m², obręb Bielszowice, 
karta mapy 6, Gl1S/00013130/2 (działy III i IV ww. księgi są wolne od 
wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem grun-
tów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej i terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszka-
niowe, posiada kształt prostokąta, jest niezabudowana oraz częściowo 
porośnięta drzewami. 

dojazd do zbywanej nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda 
Kokota zapewniony jest przez gminną drogę wewnętrzną ulicę Nobli-
stów Śląskich, zlokalizowaną na działkach nr 1260/93 i nr 1277/93, 
KW nr Gl1S/00013130/2, po której przejazd może się odbywać na za-
sadach ogólnych.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 74.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustale-

nia:
– 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 29.07.2016 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 zapo-
znają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
w budynku urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.ru-
daslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 22.07.2016 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 3.700,00 zł, przelewem na konto lub w 
kasie urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wy-
magane 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.
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W piątek i w sobotę (17-18.06.) na Burlo-
chu odbyły się mistrzostwa Rudy Śląskiej 
w jeździe szybkiej na rolkach oraz wyścigi 
rowerów. W piątek rywalizowały ze sobą 
dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, 
a w sobotę turniej otwarty był dla wszyst-
kich dzieci z Rudy Śląskiej. Zawodnicy 
startowali na dystansach 400 i 800 metrów.

– Pogoda dopisuje i dzieci świetnie się 
bawią. Nic tylko się cieszyć, że jest możli-
wość, by nasze pociechy spędzały czas w tak 
zdrowy sposób. Oby więcej takich akcji 
w naszym mieście. Trzeba jeszcze bardziej 
wykorzystywać to wspaniałe miejsce – mó-
wiła pani Danuta, mama jednego z zawodni-
ków.

Jazda na ROLkach

Rolki i rowery na start!

 Organizatorem imprezy było Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw”.

Piłka nożna

Orlikowa zabawa

W piątek (17.06.) odbył się „Orlikowy Fe-
styn Rodzinny”. Jak co roku jest to impreza 
sportowo-rekreacyjna dla wszystkich dzieci 
uczęszczających do klubu oraz ich rodziców. 
W tym roku frekwencja była bardzo wysoka. 
Podczas festynu odbywały się konkurencje 
zespołowe, mecze rodziców i dzieci w siat-
kówkę i piłkę nożną. Trenerzy również rywa-
lizowali w meczu z rocznikiem 2003. Mecz 
zakończył się remisem 2:2. Podsumowanie 
było okazją do wręczenia podziękowań i me-
dali. Najmłodsze dzieci, które tylko (na ra-

Podczas festynu odbywały się konkurencje zespołowe.

Strzeleckie laury
Komendant Krzysztof Piekarz w piątek 

(10.06.) w trakcie odbywającego się w Sie-
mianowicach Śląskich XV Turnieju Strze-
leckiego uzyskał tytuł Najlepszego Strzelca 
wśród komendantów Straży Miejskiej. Tur-
niej ten odbywa się już od 15 lat w ramach 
akcji „Bezpiecznie mieszkaj. Bezpiecznie 
pracuj. Bezpiecznie żyj”. Ideą tego turnieju 
jest promocja działań mających na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa w regionie. 
Zgodnie z tradycją w turnieju strzeleckim 
udział wzięli gospodarze miast: prezydent 
lub burmistrz miasta, komendant miejski 
policji, komendant państwowej straży po-
żarnej oraz komendant straży miejskiej.

KPKS i sukces
Tydzień temu na ogólnopolskich zawo-

dach w akrobatyce sportowej i skokach na 
ścieżce, w kategorii „trójki kobiet, klasa 
druga”, zawodniczki KPKS-u Halemba: Ju-
lia Olchawa, Barbara Sordyl oraz Nikola 
Janik zajęły pierwsze miejsce. Serdecznie  
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

August na trasie: Czechy
W piątek (17.06.) podczas kolejnego mel-

dunku z trasy dowiedzieliśmy się, że August 
Jakubik jest w Czechach. Ultramatarończyk 
zaliczył szósty etap swojej pielgrzymki do 
Santiago de Compostela. Na liczniku – 429 
km.
Turniej pod patronatem SRS Gwiazda 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
w Rudzie Śląskiej-Kłodnicy odbył się kolej-
ny turniej piłki nożnej uczniów szkół pod-
stawowych. Tym razem na boisku rywalizo-
wało sześć reprezentacyjnych szkół. Pierw-
sze miejsce wywalczyła ekipa SP nr 24 
z Halemby, która w finale okazała się lepsza 
od SP nr 3. Gospodarze ZSP nr 2 z Kłodnicy 
uplasowali się na najniższym stopniu po-
dium pokonując w małym finale SP nr 21. 
W turnieju wystąpiły jeszcze reprezentacje 
SP nr 14 i SP nr 5. Warto dodać, że wśród 
wyróżniających się zawodników nie zabra-
kło reprezentantów Gwiazdy – najlepszym 
zawodnikiem turnieju został bowiem Mate-
usz Jastrzembski z SP nr 24, a królem strzel-
ców Paweł Grzywaczewski ze szkoły 
w Kłodnicy.

Była to kolejna impreza zorganizowana 
w ramach obchodów Roku Sportu Orze-
gowskiego. Jak zwykle na torze Burloch 
Areny nie brakowało chętnych do wzięcia 
udziału w zmaganiach.

Rok Sportu Orzegowskiego zainicjowało 
w marcu tego roku Towarzystwo Miłośni-
ków Orzegowa. W ramach obchodów zapla-
nowano cykl imprez sportowych. Roczne 
działania zwieńczy całodniowy piknik ro-
dzinny na Burloch Arenie. – W ten sposób 
chcemy propagować aktywność fizyczną pod 
różnymi postaciami jako zdrowy i pożytecz-
ny sposób spędzania czasu – podkreślała 
Iwona Skrzypczyk-Sikora, prezes Towarzy-
stwa Miłośników Orzegowa.

W SkRÓcIE

W sobotę (11.06.) odbył się VI Memoriał 
Pływacki Im. Krzysztofa Kanika w Goczał-
kowicach, w którym udział wzięli zawodni-
cy ze Śląska i innych regionów Polski, 
a także Rosji. Zawodnicy UKS-u Manta 
dziewięć razy stanęli na podium, w tym pięć 
na najwyższym stopniu.

Marta Poppe zajęła pierwsze miejsce na 
dystansie 100 m stylem dowolnym i na 100 
m stylem klasycznym, Michalina Skudlik 
wywalczyła pierwsze miejsce na 50 m sty-

Pływanie

9 medali Manty!

Zawodnicy dobrze się spisali.

lem motylkowym i drugie miejsce na 100 m 
 stylem dowolnym. Michał Trzcionka sta-
nął na pierwszym stopniu podium  
w dwóch kategoriach – na 100 m dowol-
nym i na 50 m stylem motylkowym. Maja 
Szykowska musiała zadowolić się trzecim 
miejscem  na 100 m stylem klasycznym. 
Inga Pieczul zdobyła brąz na 50 m stylem 
grzbietowym. Kamila Gruchel również 
zdobyła trzecie miejsce w kategorii na 50 m 
stylem motylkowym.

zie) trenują i nie biorą udziału w turniejach, 
otrzymały pamiątkowe medale. Z kolei naj-
starsi zawodnicy z rocznika 2003, którzy 
kończą szkolenie w klubie i przechodzą do 
SMS Ruda Śląska, dostali pamiątkowe statu-
etki. Podziękowania otrzymali również ro-
dzice najstarszej grupy za pomoc w organiza-
cji meczów mistrzowskich oraz integracji 
grupy. Nagrody wręczyli: prezydent Grażyna 
Dziedzic, wiceprezydent Krzysztof Mejer 
oraz przewodniczący Komisji Sportu i Kul-
tury Fizycznej  – Władysław Dryja. 

ZaPaSy

Kamila Kulwicka 
pierwsza na Ukrainie!

Zawodniczka ZKS-u Slavia Ruda Śląska Kamila Kul-
wicka zajęła pierwsze miejsce w kategorii do 65 kg pod-
czas Międzynarodowego Turnieju Kadetek w zapasach 
kobiet, który rozegrany został w dniach 15-17.06. we 
Lwowie na Ukrainie.

Nasza zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu po-
dium jako jedyna z Polek, potwierdzając, że obecnie jest 
jednym z mocniejszych punktów reprezentacji Polski. Ka-
mila bowiem nie po raz pierwszy w tym roku udowodniła, 
że nie zawodzi w startach międzynarodowych. Kamila Kulwicka.

OGŁOSZENIE

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: katowickiej, 
która zostanie oddana w dzierżawę, 

z przeznaczeniem pod istniejące 
ogródki rekreacyjne, długosza, 

która zostanie oddana w dzierżawę, 
z przeznaczeniem pod istniejący 

ogródek rekreacyjny.Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń
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ZAPASY

Natalia Kubaty trzecia 
na Turnieju Poland Open!

W dniach 17-19.06. w Spale rozegrano 
Międzynarodowy Turniej Poland Open 
w zapasach kobiet, memoriał Wacława 
Ziółkowskiego w zapasach w stylu wolnym 
oraz memoriał Władysława Pytlasińskiego 
w zapasach w stylu klasycznym.

W zawodach tych udział wzięło 320 za-
wodniczek i zawodników z 25 państw. 
W skład reprezentacji Polski weszło troje 
przedstawicieli rudzkiej Slavii. Najlepiej 
z tej trójki zaprezentowała się Natalia Ku-
baty, która wywalczyła trzecie miejsce w ka-
tegorii do 60 kg.

Bardzo dobrze spisywał się, w bardzo 
mocno obsadzonej kategorii do 74 kg, An-
drzej Sokalski, który po „heroicznych bo-
jach” w ostatecznym rozrachunku zajął pią-
te miejsce. Trzecim z zawodników Slavii 
był Adrian Hajduk, który był dziewiąty 
w kategorii do 57 kg. Natalia Kubaty na podium.

REKLAMA

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 Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy 
Czarnoleśnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego .

1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest 
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod bu-
dowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nie-
ruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych 
w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul. Czarnoleśnej, obręb Nowy Bytom 
k.m. 1, stanowiących działki:

– 3309/44 o powierzchni 1944 m², użytek Bz
– 3312/44 o powierzchni 1250 m2, użytek Bz

zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00011242/6, (działy III i IV są wolne 
od wpisów) 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej (symbol planu MM2).

Dojazd do ww. działek z drogi publicznej ulicy Czarnoleśnej zapewniony jest 
poprzez działkę nr 3313/44 KW GL1S/00013985/0 własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym wnioskiem 
do Wydziału Dróg i Mostów o wydanie warunków na powyższe. Działki są nie-
zagospodarowane, porośnięte trawą i drzewami, posiadają regularny kształt, 
położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i obiektów sportowych.

3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (nett o) do prze-
targu dla działki: 

nr 3309/44 wynosi – 234.000,00 zł 
nr 3312/44 wynosi – 154.000,00 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 26.07.2016 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzę-

du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się 

z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz 
w terminie do dnia 19.07.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– działka 3309/44 – 11.700,00 zł
– działka 3312/44 – 7.700,00 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 Nieruchomościa-
mi (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

OGŁOSZENIE

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

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

– bez BIK-u

konsolidacje oddłużenia
także z komornikiem

OGŁOSZENIE

Ruda Śląska tel. 690-878-872Ruda Śląska tel. 690-878-872
CHWILÓWKI

15 czerwca w Tychach drużyna 
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
nr 30 im. Karola Miarki reprezen-
towała nasze miasto w fi nale woje-
wódzkim Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Minipiłce Siatkowej. 

Ambitne dziewczęta wywalczy-
ły w meczu z SP 3 z Żor trzecie 
miejsce. Dziewczęta w drodze do 
fi nału pokonały siedem drużyn, 
jednak ostatecznie musiały uznać 
wyższość reprezentacji Szkoły 
Podstawowej nr 6 z Zawiercia, któ-
ra  zajęła drugie miejsce. Zawody 
wygrali gospodarze – Szkoła Pod-
stawowa nr 19 z Tychów. Nasze 
brązowe medalistki to: Aleksandra 
Żurawska, Michalina Tymińska, 
Paulina Skok, Zuzanna Rudnik, 
Katarzyna Rutkowska i Patrycja 
Marchewka, Wiktoria Woźnica, 
Patrycja Lip, Jagoda Mieszczanin 
i Julia Brabańska. Drużynę przygo-
tował nauczyciel wychowania fi -
zycznego, Marek Żukowski. Skład który wywalczył trzecie miejsce.

W niedzielę (19.06.) w Bytomiu Dolomi-
tach Sportowej Dolinie odbyły się 21. zawo-
dy z cyklu Family Cup. Pogoda, a co za tym 
idzie frekwencja, dopisały. Na linii startu 
pojawiło się 115 zawodników, którzy wal-
czyli w kwalifi kacjach do fi nału w Kielcach. 
Zawody Family Cup promują sportowy tryb 
życia i co równie ważne, rodzinne uprawia-
nie sportu.

Trasa przeprowadzonych mistrzostw Ślą-
ska została nazwana przez zawodników 
jedną z najbardziej selektywnych tras tego-
rocznego Pucharu Polski Family Cup.

KOLARSTWO

Familijna jazda

Trasa była świetnie przygotowana.

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Brąz SP 30
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