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15 edycja wyborów Miss Rudy Śląskiej za nami. Najpiękniejszą rudzianką została 19-letnia Anna Juszczak. Tytuł Wicemiss
oraz Miss Publiczności otrzymała Paulina Haponiuk. Tytuł Miss Foto zdobyła Angelika Winkler, zaś Miss Wiadomości Rudzkich
została Kamila Woźnica. Galę uświetnił występ finalisty programu X-Factor – Marcina Spennera.
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Miss Rudy Śląskiej 2013

Anna Juszczak tegoroczną Miss Rudy Śląskiej.

Anna Juszczak jest uczennicą
klasy maturalnej I LO im. A. Mickiewicza w Rudzie. Jurorów urzekła urodą, skromnością i swoją klasą.
– Kompletnie nie spodziewałam
się tego tytułu. Jestem bardzo zadowolona i bardzo z siebie dumna.
Mam nadzieję, że moi rodzice też.
Od dawna chciałam wziąć udział
w tych wyborach, ale to siostra tak
naprawdę wypchnęła mnie na ca-

Foto: MS

sting. Jestem zadowolona i niezwykle szczęśliwa. Teraz muszę się
sprawdzić w tej roli, ale przede
wszystkim muszę zdać na wymarzone studia – opowiada Anna Juszczak.
Miss Wiadomości Rudzkich została Kamila Woźnica – uczennica
ZSP nr 5 im. Jadwigi Markowej
w Nowym Bytomiu.
– Bardzo cieszy mnie otrzymany
tytuł. Cieszę się również, że wzięłam

udział w konkursie – po tygodniach
prób z pewnością będzie mi brakowało towarzystwa wszystkich dziewcząt. Był to czas ciężkiej pracy, dużego skupienia, ale i świetnej zabawy – mówi Kamila Woźnica.
W tym roku do walki stanęło 16
kandydatek – wybór nie był łatwy.
– Każda dziewczyna miała coś
w sobie – jedna miała zgrabną figurę, druga czarujący uśmiech, inna
ciekawe zainteresowania. Ale pora-

dziliśmy sobie i wybraliśmy tą najpiękniejszą, najważniejszą dziewczynę w Rudzie Śląskiej. W tym roku można było zauważyć, że dziewczyny były niezwykle skromne. Widać było, że się stresują, ale ich naturalny wdzięk i skromność przebiły
wszystko – mówiła Anna Krzysteczko – przewodnicząca tegorocznego
jury.
Dziewczęta zaprezentowały się
w strojach kąpielowych, sukniach
ślubnych i strojach wieczorowych.
Gala rozgrywała się w klimacie
gangsterskim, a dziewczyny nie jeden raz musiały udowodnić, że są
groźne niczym dziewczyny Jamesa
Bonda.
– Kolejne wybory Miss Rudy Śląskiej za nami. W tym roku na Miss
Wiadomości Rudzkich oddano prawie 13 tysięcy głosów, co jest rekordem w 15-letniej historii wyborów.
To ogromne przedsięwzięcie – kilka
miesięcy przygotowań i kilkanaście
prób. Dla nas najważniejsze są opinie naszych Czytelników i cieszymy
się, że gala się podobała. Pełna sala
MCK-u i duża liczba fotoreporterów
mówiła sama za siebie – podsumowuje wydarzenie Anna Piątek-Niewęgłowska, prezes Spółki Śląskie
Media, wydawcy ,,Wiadomości
Rudzkich”.
Monika Herman-Sopniewska
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Zatrzymany
Po ponad 11 latach poszukiwań, po wystawieniu sześciu listów gończych w całej
Polsce, funkcjonariusze rudzkiej drogówki w końcu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwa. Poszukiwany sam podszedł do radiowozu prosząc funkcjonariuszy
o sprawdzenie jego danych
w policyjnych bazach informacyjnych. Po ich weryfikacji
okazało się, że mężczyzna to
53-letni mieszkaniec powiatu
żywieckiego,
poszukiwany
w całym kraju. Przemysław S.
w różnych miastach Polski
obiecywał swoim klientom załatwienie pracy w Danii, za co
pobierał opłatę wstępną, która
nigdy nie była zwracana. Na
obiecywaną pracę też nie można było liczyć. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Chętni na choinkę
Aż pięć choinek zostało
skradzionych z terenu jednego
z ogródków działkowych POD
„Ziemia Bytomska” przy ul.
Gen. Hallera. Sprawcy w piątkowy
poranek
wykopali
drzewka, w celu ich sprzedaży.
Dzięki pomocy mieszkańców,
straży miejskiej udało się odzyskać skradzione choinki.

Podpalenie
Cała sytuacja mogła się
skończyć tragicznie. W płomieniach mógł stanąć las.
Szybka reakcja mieszkańców
pozwoliła na uniknięcie tragedii w okolicy cmentarza komunalnego na Halembie przy
ul.1 Maja. Straż miejska ujęła
mężczyznę, który podpalił tam
ściółkę leśną.

Statystyki
Urodzenia
Zgony
Małżeństwa
Rozwody

– 34
– 27
– 10
–5

Nie ma chyba lepszego terminu niż Tydzień Ziemi na to, by przeprowadzić wśród najmłodszych akcję edukacji ekologicznej.
Z podobnego założenia wyszli między innymi młodzi członkowie Stowarzyszenia Przyjazna Ruda Śląska oraz Zespół Szkół nr 4
Specjalnych.

Tydzień dla środowiska

Robert Połzoń – robert.polzon@wiadomoscirudzkie.pl

Zajęcia z segregowania śmieci robiły spore wrażenie na dzieciach.

Lekcje ekologii
– Wraz z członkami naszego stowarzyszenia, którzy działają też
w Kole Naukowym Politechniki
Śląskiej, zorganizowaliśmy w sześciu placówkach oświatowych cykl
prelekcji o tematyce ekologicznej
– mówi Jerzy Sladek prezes Stowarzyszenia Przyjazna Ruda Śląska.
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Zajęcia odbyły się już w poniedziałek, wtorek i czwartek w wybranych
przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Bielszowic, Halemby
i Bykowiny.
– Będziemy opowiadać dzieciom o segregacji odpadów. Chcemy, by odbywało się to w formie zabawy – tłumaczy Jakub Dętkoś, członek Koła Naukowego Gospodarki Odpadami. –

Naszym celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych dzieci – dodaje.
Ekozawody
Podczas Tygodnia Ziemi nie próżnowały rudzkie placówki. W piątek w
auli Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych
na Bielszowicach ekologiczny projekt
zainaugurowano turniejem.
– Projekt ten będzie trwał przez cały tydzień. Na turniej ekologiczny zaprosiliśmy trzy placówki kształcące
uczniów z niepełnosprawnością. Są to
szkoły z Chorzowa, Świętochłowic i Zabrza. Oprócz przedstawienia, uczniowie wezmą udział w grze ekologicznej
– mówi Anna Wieloch, dyrektor ZSS
nr 4. – W najbliższych dniach nasi
podopieczni zaangażują się między innymi w akcję „Sprzątanie Świata”
ponadto będziemy sadzić drzewka,
mamy przygotowanych już prawie 30
sadzonek – dodaje.
Natomiast w Szkole Podstawowej
nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty we

wtorek (23 kwietnia) odbył się coroczny turniej „Z przyrodą na Ty”.
Była to już dziesiąta edycja tej imprezy, połączona z obchodami Dnia Ziemi oraz podsumowaniem programów
profilaktycznych: „Trzymaj formę”,
„Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.
W Turnieju rywalizowali uczniowie
szkół podstawowych z Rudy Śląskiej.
Wiewiórczy konkurs
Konkurs plastyczny dla dzieci
z przedszkoli i szkół podstawowych to
sposób na propagowanie dbania o środowisko, zaproponowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
„FAUNA” oraz Urząd Miasta Ruda
Śląska.
Konkurs nosi nazwę „Wiewiórka
Ruda ma sposób na bruda”. Tematyka i format prac jest dowolna, można
składać je do 30 kwietnia osobiście
w schronisku dla zwierząt przy ulicy
Bujoczka lub przesłać pocztą na adres.

Zdaniem mieszkańców

Czym jest ekologia?
Zbigniew Roszkowski: – Ekologia przede
wszystkim kojarzy mi się z segregacją, bo chyba ona
jest najważniejsza. Do tej pory trochę to kuleje,
chociaż wszyscy o tym mówią. Dużo o tym słyszy się
w telewizji. Według mnie straż miejska powinna
bardziej zwracać uwagę na ludzi, którzy śmiecą.
Mariusz Kurek: – To dbanie o środowisko, które nas otacza. Wpajanie nawyków dotyczących troski o ekologię jest bardzo ważne, bo dużo przyjemniej jest, gdy człowiek porusza się w środowisku
zadbanym. Wiemy jak to teraz jest, często widzi się
np. śmieci przy drodze. Ta ,,kultura” u nas jest przeciętna i chyba jest jeszcze dużo do zrobienia w tej
kwestii.

Mirosław Wowra: – Mamy teraz w Rudzie wprowadzony recykling. Dla mnie w dużej mierze ekologia to np. ograniczanie liczby samochodów na rzecz
rowerów czy sadzenie drzew. Edukację ekologiczną
powinno wprowadzać się już chyba od przedszkola,
chociaż równie istotne jest to, by dzieci takie nawyki
wynosiły także z domu.
Barbara Kramny: – W Rudzie ekologia kojarzy
mi się z kwestią psów i trawników, bo bardzo mało
osób sprząta po swoich pupilach i potem skwery są
nie do użytku. Ważna także jest kwestia segregacji.
Mój wnuczek chodzi do zerówki i już od najmłodszych lat wpaja się mu dbanie o czystość. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
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539 samochodów przebadanych w sześciu okręgowych stacjach kontroli pojazdów i 98 wydanych certyfikatów – to bilans trzeciej edycji kampanii ,,Bezpieczny
Samochód, Bezpieczna Rodzina”, którą zorganizowały Śląskie Media Sp. z o.o. wydawca tygodnika ,,Wiadomości Rudzkie” pod patronatem Miasta Ruda Śląska
oraz Komendy Miejskiej Policji. Głównym celem akcji było uświadomienie mieszkańcom Rudy Śląskiej, jak ważne jest ich bezpieczeństwo na drodze oraz bezpieczeństwo ich bliskich.

Bezpieczniej na drogach z WR
Za pośrednictwem naszego bezpłatnego tygodnika oraz portalu
www.wiadomoscirudzkie.pl rozdaliśmy biuletyny z zaproszeniami, które umożliwiły Państwu skorzystanie z usługi polegającej na
bezpłatnym sprawdzeniu stanu
technicznego samochodu (nie mylić z okresowym przeglądem technicznym / okresowym badaniem
technicznym). Z takiej możliwości
skorzystało ponad 500 osób.
– Właściwie do naszych stacji
trafiły samochody w bardzo złym
stanie technicznym – mówił Jacek
Czajka, z CZAJKA-AUTO Sp. z
o.o. Autoryzowanych Stacji TOYOTY w Bytomiu i Chorzowie.
Taką opinię potwierdzali diagności z innych stacji biorących
udział w akcji.

– W przebadanych samochodach
wykryliśmy liczne usterki, między
innymi: wadliwe ogumienie, defekty zawieszenia, układu kierowniczego i hamulcowego, a także braki w oświetleniu i wyposażeniu
pojazdu. Mamy nadzieję, iż uświadamianie kierowcom, że zima negatywnie wpływa na stan pojazdu,
pozwoli im zrozumieć, iż bezpieczeństwo wszystkich użytkowników
drogi, w tym ich samych, zależy
w znacznym stopniu od stanu technicznego samochodów. Oby takich
akcji było jak najwięcej – wyjaśniał Jan Foik, kierownik Działu
Transportu i Diagnostyki Pojazdów PWiK Sp. z o.o. w Rudzie
Śląskiej.
– Do naszej stacji przyjeżdżały
sprawdzić swoje pojazdy zarówno

starsze jak i młodsze osoby. To bardzo dobrze, że świadomość dbania
o samochód, którym się jeździ występuje u różnych osób, niezależnie
od tego, w jakim są one wieku –
podkreślał Adam Wiśniewski, kierownik Stacji Kontroli Pojazdów
znajdującej się przy salonie
KANCLERZ.
Sprawdzający stan techniczny
swojego samochodu mogli liczyć
na merytoryczną pomoc ze strony
pracowników stacji kontroli pojazdów.
– Nasi diagności w sposób dosłowny tłumaczyli Klientom czym
grożą dane usterki w ich samochodach na drodze. Nie każdy jest
świadomy tego, w jakim stanie
znajduje się jego samochód po sezonie zimowym – tłumaczył Michał

Kozłowski, kierownik zarządzający Okręgową Stacją Pojazdów
OMEGA – Chcielibyśmy zachęcić
wszystkich użytkowników pojazdów do wzięcia udziału w takich
akcjach jak ta – dodał.
– Zorganizowaliśmy tę akcję z myślą o bezpieczeństwie użytkowni-

ków rudzkich dróg. Kolejną edycję
chcemy przeprowadzić jesienią.
Cieszymy się, że możemy pomóc
mieszkańcom naszego miasta
w bezpiecznym podróżowaniu –
podsumowała kampanię Izabela
Nowrotek, specjalista ds. marketingu Spółki Śląskie Media.

Dzień Ziemi obchodzony jest na całym świecie od ponad czterdziestu lat. Akcje mające na celu promowanie ekologicznych postaw wśród społeczeństwa odbywają się każdej wiosny. W Polsce świętujemy 22 kwietnia. W tym roku w ramach Dnia Ziemi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rudzie Śląskiej zaprasza
25 kwietnia uczniów z Rudy Śląskiej i okolic, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda segregacja śmieci.

W trosce o Ziemię

25 kwietnia PUK otworzy swoje drzwi dla uczniów rudzkich szkół.

– Chcemy pokazać uczniom rudzkich szkół, jak można i trzeba segregować śmieci i co dzieje się z nimi po tym jak trafiają do PUK-u.
Uczniowie zaproszeni są na prelekcje, a potem na wycieczkę po
naszych instalacjach – mówi Grze-

gorz Domagała, prezes PUK-u.
Obchody Dnia Ziemi zapoczątkował amerykański ekolog
John McConnell. Swój pomysł
przedstawił on w 1969 roku na
konferencji UNESCO, która dotyczyła ochrony środowiska.

Foto: Arch.

Chciał, aby święto to ukazywało
piękno naszej planety i propagowało ekologiczny tryb życia,
zwracając uwagę na problemy
Ziemi. Pomysł ten spodobał się
władzom San Francisco, które
pierwsze w historii ogłosiły

Dzień Ziemi. Ideę poparł również Sekretarz Generalny ONZ.
W 1971 roku podpisał on proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment,
w którym Narody Zjednoczone
obchodzą Dzień Ziemi (Polacy
ze względu na kapryśną pogodę
obchodzą ten dzień prawie miesiąc później). W Polsce pierwsze
obchody tego święta odbyły się
w 1990 roku po upadku „żelaznej
kurtyny”. Były one organizowane spontanicznie, przez nowo powstające organizacje ekologiczne. Dziś w tym dniu wszyscy
skupiają się wokół ekologii i zastanawiają się nad tym, jak zatroszczyć się o Ziemię.
Tegoroczny Dzień Ziemi obchodzony jest pod hasłem „Elektroodpady – proste zasady”.
Z punktu widzenia ekologii temat
segregacji śmieci jest bardzo ważny. Dlatego właśnie w tym roku
próbuje się upowszechnić właściwe postępowanie z elektroodpadami. Zużyty sprzęt elektroniczny
jest niebezpieczny dla człowieka
i środowiska, przez co nie powinien być wyrzucany do śmietnika
z pozostałymi odpadami. Tego-

roczna akcja ma za zadanie dostarczyć informacji o korzyściach
płynących z recyklingu i zachęcić
do segregacji śmieci.
Temat segregacji odpadów często powraca. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem to
podwójna korzyść – ochrona środowiska oraz oszczędność surowców naturalnych. Część śmieci
można utylizować, a inne nadają
się do przeróbki i spalania. Daje to
możliwość pozyskania energii i nowych surowców. Co więcej, śmieci nie zalegają na wysypiskach,
dzięki czemu oszczędzane jest
miejsce, woda i energia. Jednak
żeby czerpać z tego korzyści, potrzebna jest segregacja, która
wbrew pozorom, nie wymaga od
nas dużego wysiłku.
Dzień Ziemi to idealna okazja,
aby zastanowić się, jak sami możemy zatroszczyć się o przyszłość
naszej planety. Jest to „duża inwestycja”, gdyż jeśli zniszczymy
swoje naturalne środowisko,
zniszczymy też siebie. Często nic
nas to nie kosztuje, a może sprawić, że dłużej będziemy się cieszyć czystym środowiskiem.
Anieszka Pach
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Zaczarowane przedszkole

Czytelnicze zmagania

We wtorkowy poranek pracownicy
i podopieczni Przedszkola nr 4 przenieśli się w bajkowy świat, a to wszystko
za sprawą niesamowitych gości: Cioci
– Babci Grażynki i Moniki, czyli prezydent miasta Grażyny Dziedzic oraz autorki tomików wierszy dla dzieci, Moniki Czoik. Obie panie przeczytały przedszkolakom wiersze o zaczarowanym
mieście, czarownicy i cukierkowym
drzewie. Słuchaczom najbardziej przypadł do gustu ostatni utwór, co znalazło
odzwierciedlenie w stworzonych później rysunkach. – Namaluję drzewo ze
słodyczami, bo bardzo je lubię. Najbardziej czekoladę – mówiła jedna z dziewczynek.
– Przebywanie z dziećmi, widok tych
uśmiechniętych buzi, to dla mnie olbrzymia przyjemność. Taka wizyta
w przedszkolu to odskocznia od co-

– W naszej szkole odbył się konkurs
miejski „Mistrz pięknego czytania”.
To już ósma edycja tego konkursu. W
wydarzeniu wzięło udział piętnaście
szkół. Czytana była książka „Magda,
Paweł i Ty”, która dziś jest już lekturą
trochę zapomnianą, lecz my postanowiliśmy ją przypomnieć – tłumaczy
Beata Jurczyk, nauczyciel w Szkole
Podstawowej nr 20 w Kochłowicach.
Każdy z uczestników musiał wylosować numerek, który był podporządkowany fragmentowi książki. Później
przy stoliku rolę odgrywały już tylko
umiejętności uczestnika.
– Moje przygotowania do konkursu trwały miesiąc. Czytałem mniej
więcej trzy razy na tydzień. Podczas
czytania konkursowego nie miałem
już żadnej tremy – opowiada Marcin
Zepp, zwycięzca poniedziałkowego

Podczas spotkania dzieciaki usłyszały wierszyki autorstwa Moniki Czoik.

dziennych, trudnych obowiązków. Radość dzieci daje mi siłę do dalszej pracy
– tłumaczyła prezydent Grażyna Dziedzic. – Dzieci słuchając bajek od wczesnego wieku, nabywają nawyk samodzielnego czytania – dodała prezydent.
– Zaproszenia do przedszkoli dają mi
wiele radości. Te spotkania niezwykle in-

Foto: MS

spirują. Dzięki nim, w dobie komputera
i telewizji, mogę przemycić zamiłowanie
do książek – mówiła Monika Czoik.
Dzieciakom spodobały się utwory autorki – na pytanie, czy w wolnej chwili
sięgną po książkę Moniki, przedszkolaki
chórem zapewniły – Obiecujemy!
MS

Mimo dużej tremy uczestnicy świetnie radzili sobie z tekstem.
Foto: RP

konkursu, uczeń Szkoły Podstawowej nr 20.
– Ocenialiśmy bezbłędność tekstu,
właściwą artykulację oraz intonowanie. Poziom był wysoki jeśli czasem
pojawiały się błędy, to wynikały chyba tylko z tremy – mówi Danuta Enenkiel, członek komisji oceniającej oraz
kierownik fili nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Robert Połzoń

Przedszkolaki, zapraszamy!
W kochłowickiej Szkole Podstawowej nr 21 specjalnie dla przyszłych pierwszoklasistów odbyły się
Dni Otwarte.
– Przyszłam zobaczyć, jak jest
w tej szkole. Ważna jest kadra nauczycielska, wyposażenie szkoły, sala
gimnastyczna. Córka wykazuje także
talent plastyczny i taneczny – fajnie
byłoby, gdyby szkoła rozwijała dzieci
w takich kierunkach – tłumaczyła

Katarzyna Świtała, mama przyszłej
uczennicy. – Koleżanka poleciła mi
tę szkołę. Myślę, że jest tu wszystko
w porządku. Mam nadzieję, że syn
będzie w dobrych rękach – dodała
mama Igora, Beata Matuszczyk.
Uczniowie „podstawówki” prezentując przedszkolakom przedstawienie
na podstawie „Lokomotywy” Juliana
Tuwima, pokazali, że świetnie czują
się w murach szkoły. – W naszej

szkole podoba nam się to, że są dodatkowe zajęcia taneczne, plastyczne, kółko teatralne – wymienia Paweł Piątek, szkolny aktor. Uczniowie
zapewniają, że nauczyciele są bardzo
przyjaźni. – Szkoła jest mała i fajnie
się tu uczy, wszyscy się znają! – potakiwały piątoklasistki Paulina, Sandra
i Karolina. – Po raz drugi organizujemy Dni Otwarte dla naszych przyszłych uczniów. Dzieci będą mogły

brać udział w zajęciach, m.in. z origami. Zaprezentujemy szkołę na prezentacji multimedialnej, pokażemy
zajęcia taneczne, gimnastyczne. Podkreślamy, że często można uczyć się
przez zabawę – tłumaczy dyrektor
szkoły, Ewa Chowaniec. – To wyjątkowa placówka, ucząca tolerancji
i akceptacji. Jest przyjazna dla każdego – dodaje pani dyrektor.
MS

Szkoła Podstawowa nr 21 zaprezentowała przedszkolakom bogatą ofertę.

Foto: MS

Karuzela przedszkolaków

Kącik adopcyjny
Sprint to mały 7-letni piesek, który bardzo źle znosi pobyt w schronisku.
Przez wyrządzone mu krzywdy Sprint stał się troszkę nieufny, ale po bliższym poznaniu, nie odstępuje człowieka na krok. Na pewno sprawdzi się
jako domowy pieszczoch i przyjaciel całej rodziny. Sprint lubi dzieci
i zgadza się z innymi psami.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA

Przedszkolaki zaprezentowały się na deskach bielszowickiego Domu Kultury.

To była prawdziwa karuzela –
pełna radości, zabawy i świetnych
prezentacji artystycznych przedszkolaków z Rudy Śląskiej. XI edycja Karuzeli przedszkolaków trwała
dwa dni.
Pani Małgorzacie z Nowego Bytomia, której syn Tymoteusz chodzi
do Przedszkola nr 4, występy niezwykle się podobały.
– To jest ogromna radość i duma
z oglądania własnego dziecka na
scenie. W przedstawieniu występuje on jako Pinokio i to duża rola.
Tym bardziej przeżywam jego występ – mówi pani Małgorzata.

Foto: MHS

– To już jedenasty cykl Karuzeli,
podczas której mogą zaprezentować się następujące Przedszkola –
nr 4, 30, 37, 19, 20, 21, 17, 28. Tegoroczny cykl prezentacji odbywa
się pod hasłem „W krainie bajek”.
Dzieciaki przygotowały prace plastyczne oraz specjalny program teatralny i muzyczny na scenie. Nie
chcemy oceniać tych występów,
chcemy je tylko zobaczyć i dobrze
się przy tym bawić. Trudno zresztą
jest to ocenić, bo każda z tych prezentacji jest wyjątkowa – podkreśla
Hanka Gdynia, dyrektor MP nr 30.
Monika Herman-Sopniewska
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STARE!!!!

WOKÓŁ NAS

W skrócie

Kolonia Minerwa

Dla Służby Zdrowia

Nagrodzeni za pomysł na nazwę osiedla z władzami miasta i przedstawicielami dewelopera.

Konkurs na nazwę osiedla rozstrzygnięty! „Kolonia Minerwa”
– bo taką właśnie nazwę przybierze planowana inwestycja osiedla
mieszkaniowego przy ulicy
Brańskiego i Porębskiej – upamiętni zapomniany przed laty

szyb górniczy oraz społeczność
lokalną dawniej zamieszkującą
te tereny. Zgodnie z deklaracją
inwestora, budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. W sumie nowy kompleks mieszkaniowy w Rudzie Śląskiej-Rudzie

Pierwsze zajęcia fitnessu przyciągnęły wielu seniorów.

Rudzki Aquadrom znów wychodzi
naprzeciw mieszkańcom. Tym razem
na basenie zorganizowano zajęcia
Aqua Fitnessu dla seniorów. Ćwiczenia w wodzie, które nie powodują
zmęczenia, spodobały się rudzianom.
– Pierwsze zajęcia cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Lista
uczestników szybko się zapełniła, a
nawet zaczęła powstawać lista rezerwowa – mówi Agnieszka Piekorz z Aquadromu.

Foto: MHS

będzie zajmował powierzchnię
ponad 46 tys. m2.
– Proponuję nazwę „Minerwa”,
bo tam właśnie leżał kiedyś szyb
Minerwa i mała kolonia mieszkalna – podkreślał Adam Podgórski,
który jako pierwszy zasugerował

wybraną nazwę. – Nazwa jest bardzo kusząca, bo nawiązuje wprost
do tego, co było tradycją tej okolicy, a czego już nie ma. To właśnie
z szybu Minerwa wydobyto głaz,
który leży u stóp Męki Pańskiej na
rogu Wolności i Kościelnej – dodał
Podgórski.
Firma CPR Inwestor SA z Katowic w rejonie ulic Brańskiego i Porębskiej planuje budowę dziesięciu
domów wolnostojących, 44 domów w zabudowie szeregowej
oraz kompleks 10-12 domów wielorodzinnych w zabudowie kamienicowej z małym rynkiem i fontanną pośrodku.
– Na osiedlu swój własny kąt będzie mogło znaleźć około 240 rodzin – informuje przedstawiciel
dewelopera, Mariusz Kozieł.
Monika Herman-Sopniewska

Nie daj się rakowi

Seniorzy na fitnessie

Foto: AP

– Mam 80 lat i przyszedłem, bo
chciałem poprawić swoją sprawność. Stawiam na ćwiczenia fizyczne i uważam, że te w wodzie są dobrym rozwiązaniem – zdradza Marian Major.
Zajęcia z Aqua Fitnessu prowadzone są przez wykwalifikowanego
instruktora i będą odbywać się cyklicznie co poniedziałek o
godz.10.00.
Agnieszka Pach
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„Nie daj się rakowi” – pod takim
hasłem we wtorek 16 kwietnia
w MCK-u odbyła się konferencja
poświęcona tematowi raka piersi.
Zorganizowało ją Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks”.
– Naszym celem nadrzędnym jest
działalność na rzecz kobiet z rakiem i po raku piersi. Organizujemy rehabilitację fizyczną, psychiczną, a także zajmujemy się profilaktyką. Stąd to nasze spotkanie – mówiła Teresa Wilczek, prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek
„Relaks”. – Bardzo zależy nam na
tym, aby młodzież zaczęła się jak
najwcześniej badać. To ona właśnie powinna uświadamiać swoje
mamy i babcie. Chcemy, aby rudzianki były zdrowe – dodała.
Zebrani mogli wysłuchać prelekcji onkologa, dr Tomasza Rutkowskiego oraz psychologa – dr
Ewy Wojtyny. Na widowni zasiadło zarówno starsze jak i młodsze
pokolenie.

W trakcie konferencji odbyły się prelekcje
onkologa i psychologa.
Foto: SH

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta przygotował coś specjalnego z okazji Dnia
Pracownika Służby Zdrowia. Na
scenie Miejskiego Centrum Kultury
17 kwietnia odbył się koncert urodzonego na Krymie, a mieszkającego od pięciu lat w Polsce Alexandra
Maceradiego pt. „Ballady i romanse”.

Przedsiębiorcy odznaczeni
Dwaj rudzcy rzemieślnicy, Grzegorz Skudlik i Jakub Wyciślik, zostali
odznaczeni podczas XX Wielkiej Gali
Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Grzegorz Skudlik, starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie
Śląskiej, odebrał złoty medal za długoletnią służbę, przyznawany przez
Prezydenta RP. Jakub Wyciślik, podstarszy rudzkiego cechu, został uhonorowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości platynowym medalem im. Jana Kilińskiego.

„Menadżer Zagłębia 2012”
Tomasz Krawczyk – prezes zarządu Śląskiego Parku Przemysłowo –
Technologicznego w Rudzie Śląskiej
zdobył tytuł „Menadżer Zagłębia
2012”. Nagrodę odebrał w ubiegły
piątek w Sławkowie, w kategorii:
Przedsiębiorstwa duże – przestrzeń
dla nowoczesnej gospodarki. Za zmiany w profilu działalności Spółki, uruchomienie programu pożyczkowego
dla lokalnych przedsiębiorców oraz
stworzenie klastra zajmującego się
problematyką szkód górniczych oraz
stworzenie laboratorium geodezyjnego. Więcej na ten temat w kolejnym
wydaniu WR.

Koniec Fantasy Parku
– Takie tematy są bardzo ważne.
Im więcej wiemy na temat konsekwencji tej choroby i tego jak się ją
leczy, tym lepiej – podkreślała Angelika Drzymała, uczennica Zespołu Szkół nr 5 na Wirku.
– Ważne, aby już w młodości wyrobić w sobie nawyk systematycznego badania się – dodała jej koleżanka, Agata Bromboszcz.
Sandra Hajduk

Przyszłość głównego punktu rozrywki w naszym mieście jest przesądzona. Od 27 kwietnia Fantasy Park w
Plazie kończy swoją działalność. –
Cieszymy się, że mieliśmy okazję tworzyć w mieście rozrywkę na najwyższym poziomie. Jesteśmy przekonani,
że nasi Klienci będą miło wspominać
czas spędzony z nami – komentuje Katarzyna Wylon, Dyrektor Oddziału
Fantasy Park Ruda Śląska.
REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Pracuje, studiuje i prowadzi bloga Silesia Street Look. Młoda rudzianka określa swoją stronę jako miejsce, które ma zmienić obraz Śląska i Ślązaków. Z Dagmarą Gdalą rozmawiała
Agnieszka Pach.

Modowe miejsce w sieci
Imię i Nazwisko: 		
Wiek: 		
Miejsce pracy: 		
Stan cywilny:		
Zainteresowania: 		
		

Dagmara Gdala
24 lata
Grupa Znatury
panna
social media, e-commerce,
moda

– Skąd pomysł na blogowanie?
– Narodził się on dwa lata temu.
Skończyłam studia na kierunku
ochrona dóbr kultury, które bardzo
mnie zainspirowały. Pokazały, jak
wygląda Śląsk i jacy ludzie tu mieszkają. Doszłam do wniosku, że ktoś
musi go pokazać. Pisząc o modzie
uświadomiłam sobie, że jest tu wielu
ciekawych projektantów, których
nikt nie zna, więc postanowiłam to
zmienić. Jak na razie się udaje.
– Bloga współtworzysz z koleżanką Anią. We dwie łatwiej?
– Na pewno jest łatwiej. Zdjęcia
robimy sobie nawzajem, inaczej musiałybyśmy szukać fotografa. Przyjaźnimy się i uzupełniamy. Myślę, że
jest to bardzo fajne połączenie.

– O czym piszecie?
– Nie jest to typowy blog modowy. Po pierwsze, ma on za zadanie
zmienić oblicze Śląska, przez ukazanie interesujących miejsc w naszym regionie. Po drugie, chcemy
pokazać ciekawych ludzi na ulicach, którzy kochają modę. Nie
przedstawiamy wyłącznie zdjęć,
ale pytamy tych ludzi o to, co robią
i czym się inspirują. Do tego dochodzą wywiady z projektantami
i blogerami modowymi oraz komentowanie i recenzowanie modowych imprez. To wszystko łączy się
w całość.
– Nie bałaś się, że Twój blog będzie postrzegany jako pamiętnik
nastolatki?

– Nie, ponieważ zawsze podchodziłam do niego poważnie. Cały czas
zastanawiam się, jak w interesujący
sposób ukazać modę i zabytki Śląska, które uwielbiam. Dlatego też
zdjęcia stylizacji ukazywane są na
tle ciekawych obiektów, których historia jest następnie opisywana.
– Dużo czasu na to poświęcasz?
– Na początku bardzo dużo, teraz
trochę mniej, ponieważ mam wiele
innych zajęć. Poza tym z Anią ciężko jest zgrać się czasowo, bo mieszka w Mysłowicach i obie pracujemy.
Ostatnio bardziej skupiam się na
różnego rodzaju wydarzeniach.
– Przeszłaś się po warszawskim
wybiegu. Był to sukces związany
z blogiem?
– Przeszłam się po wybiegu, ale
nie było to związane z blogiem. Dwa
lata temu brałam udział konkursie
organizowanym przez Dorotę Wróblewską, w którym uczestnicy wysyłali swoje stylizacje. Udało mi się
dostać do finału, gdzie nagrodą było
przejście po wybiegu i umieszczenie
mojego zdjęcia w książce Fashion

People. To dla
mnie duże wyróżnienie.
– A blogowe
sukcesy?
– Blog to duża
rewolucja
w moim życiu
i sporo dzięki
niemu osiągnęłam.
Dostaję
propozycje
współpracy, nawiązałam dużo
znajomości i jestem zapraszana
na różne imprezy. Sama też biorę udział w organizacji niektórych wydarzeń.
– Jak oceniasz styl rudzian?
– Myślę, że jeszcze trochę się boją, zwłaszcza krytyki innych ludzi.
Nie jest źle, ale powinni bardziej
otworzyć się na ludzi i nie bać się
eksperymentować z modą.
– Można powiedzieć, że blog to
Twoja pasja?
– Zdecydowanie. Czuję ogromną

satysfakcję, bo wiem, że ten blog coś
zmienił na Śląsku i cieszy się dobrą
opinią. Gdy zaczęłam go prowadzić,
nikt nie przeprowadzał wywiadów
ze śląskimi projektantami i nikt ich
nie znał. Widzę, że ci ludzie odnoszą
teraz sukcesy. Cieszy mnie, gdy mogę pomóc zaistnieć komuś utalentowanemu, jest to dla mnie największa
zapłata.
– Dziękuję za rozmowę.
REKLAMA
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INTERWENCJA
Oszustwa „na wnuczka”, proponowanie zakupu niepotrzebnego sprzętu, wyłudzanie pieniędzy – to częste procedery. Kilka
dni temu otrzymaliśmy informację od jednej z mieszkanek Halemby o kolejnych oszustach próbujących wyłudzić pieniądze.
Tym razem oszust podawał się za pracownika gazowni.

Uwaga na oszustów
– Ostatnio odwiedziła mnie pani,
która podawała się za pracownika gazowni. Otworzyłam jej, bo miała identyfikator. Pani weszła do kuchni i zaczęła sprawdzać kurki przy piecyku. Następnie, nie podając przyczyny, zaproponowała mi darmową wymianę pieca
na nowy, bo jak uważała – należało mi
się. Sytuacja wydała mi się podejrzana,
dlatego poprosiłam panią o wyjście. Na
to pani odpowiedziała mi z pretensjami,
że w takim razie nie dostanę żadnego
nowego pieca i będę musiała wymienić
go na swój koszt. Czy można zbadać tę
sprawę? – z takim problemem zwróciła
się do nas pani Janina z Halemby.

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228

monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Szybko udało nam się ustalić, że
w tym czasie na Halembie nie było
takich kontroli i nie mógł to być pracownik firmy dostarczającej gaz.
– Nasi pracownicy posiadają legitymacje i uprawnienia. Jeśli będzie kontrola, można zadzwonić do gazowni,
podać dane pracownika i sprawdzić czy
taka osoba u nas pracuje. Trzeba pamiętać, że nikt z naszej firmy nie zaproponuje żadnego piecyka ani junkersa za
drobną opłatą lub za darmo – odpowiada jeden z pracowników działu telekomunikacji PGNiG w Zabrzu.
Jak poinformował nas Krzysztof Piechaczek, rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Rudzie Śląskiej, nikt jeszcze
nie zgłosił takiej sytuacji. Jednak w okolicy dochodzi często do sytuacji, gdy
oszuści próbują naciągnąć mieszkańców
na nowe piecyki, Internet czy telewizję.
– Jeśli taka osoba wejdzie do naszego domu i nie będzie chciała go opuścić, możemy wtedy mówić o sytuacji
naruszenia miru domowego – mówi
Krzysztof Piechaczek, rzecznik rudzkiej policji.

Sprawdzajmy kto i dlaczego chce wymienić naszą kuchenkę gazową.

Warto pamiętać również o innych
próbach wyłudzania pieniędzy lub
oszustw, które miały miejsce w związku z wdrażaniem naziemnej telewizji
cyfrowej.
,,Sprawcy opisywanych przestępstw
działają na szkodę mieszkańców naszego miasta, województwa i kraju, wykorzystując fakt zmiany nadawanego sygnału z analogowego na cyfrowy. Oszustwo polega na oferowaniu do sprzedaży urządzeń i osprzętu do odbioru sygnału telewizyjnego nawet wtedy, gdy
urządzenie czy taki osprzęt nie są ko-

Foto: MS

nieczne” informuje komunikat na stronach internetowych KMP w Rudzie
Śląskiej.
22 kwietnia wyłączone zostały analogowe nadajniki sygnału telewizyjnego w północnej części województwa
śląskiego, a 20 maja zostaną wyłączone
w środkowej części, co zakończy proces cyfryzacji w naszym regionie.
W każdym z tych przypadków policja
apeluje o rozwagę, aby przy tej okazji
nie paść ofiarą oszustów.
Agnieszka Pach
Monika Herman-Sopniewska
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Z redakcyjnej
skrzynki

– „Podobno w miejscu byłych wodociągów, w samym
środku osiedla, ma powstać
pub – 50 metrów od przedszkola. Smaczku sprawie dodaje fakt, że administracja
wielokrotnie odrzucała wnioski o utworzenie, a właściwie
odbudowanie placu zabaw
między blokami 11 i 13, który
był tam od 30 lat. Królował
argument, że będzie za głośno
– mieszkańcy się zgodzili.
Chyba ktoś zapomniał o istnieniu ustawy o wychowaniu
w trzeźwości. Nie jestem ortodoksyjnym przeciwnikiem alkoholu, ale bliskość przedszkola, jak i to, że dzieci
mieszkające na niżej położonej ul. Lecha idąc do przedszkola będą przechodziły bezpośrednio koło pubu, jest wizją dość przerażającą” – pisze
do nas mieszkanka Wirku.
– Z dokumentacji, która została złożona w Wydziale
Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta wynika, że inwestor zamierza w tym miejscu otworzyć siłownię. Pozwolenie na budowę nie zostało
jeszcze wydane – odpowiada
Adam Nowak, rzecznik prasowy UM w Rudzie Śląskiej.

Z mieszkańcami Halemby i Bielszowic spotkała się w minionym tygodniu prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Tematem przewodnim obu spotkań była nowa
„ustawa śmieciowa”. Nie zabrakło jednak pytań o sprawy najbliższe mieszkańcom.

Dzielnicowe problemy
Mieszkańców Halemby interesowało
to, czy nazwanie ronda imieniem Marii
i Lecha Kaczyńskich jest już przesądzone. – Uchwałę w tej sprawie podjęli rudzcy radni. Jeżeli wpłynie do mnie wniosek
mieszkańców o zmianę tej nazwy, to ja go
przedstawię radnym – wyjaśniała prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Wiele rozmów dotyczyło infrastruktury drogowej. Halembianie zgłosili
zapotrzebowanie na nowe parkingi. Pojawił się także problem braku chodnika

przy ulicy Podleśnej, dziurawej ul. Brodzińskiego oraz braku przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Halembskiej, Młyńskiej i Sejmu Śląskiego.
Także w Bielszowicach wiele uwagi
poświęcono drogom i chodnikom. Zgłoszono konieczność remontu nawierzchni
na ul. Powstańców Śląskich, a także wybudowania drogi dojazdowej do domów
znajdujących się przy ul. Kossaka.
Bielszowiczanie mówili, że ich dzielnica nie jest patrolowana przez straż miejską

i policję. Poprosili także o przycięcie drzew
w parku ,,Strzelnica”. Zostali poinformowani, że przygotowywana jest dokumentacja techniczna, na podstawie której w parku
tym powstanie ogródek jordanowski.
Na obu spotkaniach pojawiły się
kwestie psich odchodów oraz nielegalnych wysypisk. Jeśli ktoś widzi osobę,
która nie sprzątnęła po swoim pupilu
bądź wysypuje gdzieś śmieci, może to
zgłosić straży miejskiej.
Sandra Hajduk

Spotkania na Halembie i Bielszowicach to kolejne z cyklu spotkań prezydent miasta z mieszkańcami. 
Foto: SH
REKLAMA

Szanowni Pacjenci
Informujemy, że w Przychodni Specjalistycznej
SP ZOZ przy ul. Szpaków 33
w Rudzie Śląskiej rozpoczęła działalność
Poradnia Medycyny Rodzinnej
w ramach kontraktu NFZ.
Pacjenci rejestrowani są na określoną godzinę
w celu uniknięcia niepotrzebnych kolejek.
Zapraszamy do ustalania terminu
wizyty u lekarza telefonicznie – 32 243-27-25
Z poważaniem
dr n. med. Adam Rozewicz
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Aleksandra Halupczok
córka Izabeli i Mirosława
ur. 9.04. (3370 g, 58 cm)

Maciej Łuczak
syn Iwony i Janusza
ur. 14.04. (3000 g, 54 cm)

Julia Szymanek
córka Justyny i Krystiana
ur. 14.04. (3300 g, 50 cm)

Julia Czmok
córka Anny i Przemysława
ur. 15.04. (3000 g, 55 cm)

Maja Laksztajn
córka Natalii i Kamila
ur. 17.04. (2850 g, 55 cm)

Oliwier Krajewski
syn Michaliny i Artura
ur. 16.04. (3650 g, 53 cm)

Wanessa Tomanek
córka Joanny i Sebastiana
ur. 18.04. (3150 g, 54 cm)

Magdalena Wosz
córka Katarzyny i Artura
ur. 18.04. (3390 g, 58 cm)

Michał Kansy
syn Kseni i Rafała
ur. 15.04. (3180 g, 54 cm)

Jagoda Małek
córka Klaudii i Mieczysława
ur. 16.04. (3360 g, 55 cm)

REKLAMA
Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja

Dla naszych Czytelników mamy bon podarunkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskiego VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o treści
wiad.vitgold17+imię i nazwisko pod numer
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23
zł brutto). Osoba, która otrzyma bon, zostanie
poinformowana telefonicznie. Na SMS-y czekamy do 29.04.2013 r. do godz. 14.00.
REKLAMA

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Z KULTURĄ NA TY
Ma dopiero dwanaście lat, a na koncie już pierwszy poważny sukces. Agnieszka Jagielska jest uczennicą Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej. Reprezentowała szkołę na ogólnopolskich przesłuchaniach w Warszawie, gdzie swoją
grą na trąbce oczarowała profesorów i zdobyła wyróżnienie.

Normalni?

Z trąbką przez życie
– Jeździłam wcześniej na konkursy.
Lekki stres zawsze jest, ale w Warszawie, gdy zobaczyłam jury, zdenerwowałam się. Na szczęście gdy zaczęłam
grać, to zupełnie mi to zdenerwowanie
przeszło. Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia – wspomina konkurs utalentowana dwunastolatka.
Przewrotnie przygoda Agnieszki
z instrumentami muzycznymi wcale
nie zaczęła się od gry na trąbce.
– Najpierw chodziłam na keyboard,
ale od zawsze chciałam grać na trąbce. Poszłam na eliminacje do szkoły
muzycznej, dostałam się i tak się to zaczęło. Z instrumentami miałam wcześniej kontakt. Mój tata gra na gitarze.
Jak zaczęłam grać na trąbce, dowiedziałam się, że mój wujek także na niej
grał. Po mnie do szkoły muzycznej poszła moja siostra. Dzisiaj gra na klarnecie. Pasją do muzyki zaraziły się
także moje kuzynki. Jedna gra na klar-

necie, a druga na trąbce – opowiada
Agnieszka.
Chociaż nauka gry na trąbce pochłania sporo wolnego czasu, to
dziewczynka nie żałuje obranej drogi.
Jak mówi, w przyszłości chciałaby
uczyć gry na tym instrumencie innych.
– Na razie chodzę do szkoły podstawowej, więc godzenie nauki i gry na instrumencie nie jest jeszcze trudne. Jak zaczynałam grać, nie miałam czasu na to, żeby
bawić się na dworze, ale nie przeszkadzało mi to, bo lubię grać – mówi.
Jak podkreśla Rafał Dudek, nauczyciel Agnieszki ze szkoły muzycznej,
wyróżnienie zdobyte w Warszawie
jest znaczące dla rozwoju kariery
dziewczynki.
– Na przesłuchaniach w kategorii
instrumentów dętych-blaszanych, na
trąbce grała jeszcze jedna dziewczyna
w wieku Agnieszki. Poza nimi grało

W bielszowickim Domu
Kultury wystąpi jedyny i niepowtarzalny kabaret „Paranienormalni”, założony w 2004
roku w Jeleniej Górze. Panowie w składzie: Igor Kwiatkowski, Michał Paszczyk, Robert Motyka i Rafał Kadłucki
przedstawią program „Żarty
się skończyły”. Fanów dobrej
zabawy zapraszamy 8 maja na
godzinę 19.30. Bilety w cenie
50 zł.

Człowiek z Hawru

Agnieszka Jagielska wraz ze swoim nauczycielem – Rafałem Dudkiem.

oczywiście wielu chłopaków. Agnieszka była lepsza od wielu z nich, czego
efektem jest to wyróżnienie – podkreśla Rafał Dudek. – Ten sukces sprawi,
że Agnieszce znacznie łatwiej będzie
się dostać do szkoły drugiego stopnia.
Ponadto świat trębaczy jest światem

Foto: SH

dobrze znających się ludzi. Agnieszka
dzięki temu wyróżnieniu z pewnością
została zapamiętana przez profesorów
akademii muzycznych i szkół średnich.
Zdecydowanie będzie jej łatwiej w dalszej karierze muzycznej – dodaje.
Sandra Hajduk

– Malując motyw, który przewija się w mych obrazach – a najczęściej są to pejzaże – utrwalam tę chwilę, moment, światło, które najbardziej jest malarskie. To tworzy formę tego pejzażu oraz nastrój, jednocześnie budując całą kompozycję od strony kolorystycznej – mówił
w piątek Jerzy Obrodzki, malarz i autor wystawy, którą zaprezentowano w saloniku artystycznym filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zawieszone na wystawie
– Tytuł wystawy to „Zawieszone
światy”. Są to obrazy przede wszystkim
malowane farbą olejną, lecz zdarzają
się też prace wykonane akrylami. Stałym elementem naszego saloniku są
portrety osób, z którymi miałam przyjemność prowadzić spotkania autorskie.
Wśród nich są m.in. poeci, pisarze czy
dziennikarze – mówi Danuta Dąbrowska-Obrodzka, kierownik fili nr 16.
Jerzy Obrodzki jest artystą uniwersalnym, który głównie zajął się malarstwem. Jest on także współzałożycie-

lem Klubu Literackiego „BARWY”.
– Dlaczego są to zawieszone światy
a nie powieszone? Myślę, że można to
porównać do chwil, które zapamiętujemy. Gdy jesteśmy na wycieczce lub
urlopie czasami udaje nam się znaleźć
taki moment, gdy przysiadamy na
wzgórku lub przy strumieniu, mamy
czas na mentalne przeżycie danej chwili – tłumaczy malarz.
Wystawę będzie można oglądać do
końca sierpnia.
Robert Połzoń

W trakcie jego trwania Bronisław
Wątroba dzielił się wspomnieniami,
opowiadał o swojej działalności i przedstawił własne sztuki, związane z miastem.
– Obie sztuki napisane są na faktach i
związane są z tym, co dzieje się w Rudzie
Śląskiej. Nie wszyscy wiedzą, ale to jest
nasza historia – podkreśla Bronisław
Wątroba.
Zainteresowanych twórczością nie
brakowało. Wśród nich znaleźli się również uczniowie Gimnazjum nr 14.
– Przyszliśmy tu w ramach propagowania czytelnictwa w szkole – mówili.
Po spotkaniu chętni mogli zaopatrzyć
się w publikacje autora wraz z jego autografami.
Agnieszka Pach

Dyskusyjny Klub Filmowy
Kafe In-nI zaprasza na kolejną
prelekcję ze smakiem. 24
kwietnia wyświetlony zostanie „słodko-gorzki” film
„Człowiek z Hawru”, przedstawiający historię Marcela
Marxa – czyścibuta w słusznym wieku, z trudem zarabiającego na swoje utrzymanie,
który przypadkiem spotyka
Idrisse’a, emigranta z Afryki,
który dotarł do Hawru w kontenerze, lecz grozi mu deportacja. Godzina 19.00 – kino
„Patria”. Wstęp – 8 zł.

Rękodzieło
Coś ciekawego dla osób, które szukają twórczego zajęcia.
Centrum Pomocy i Aktywności
Osób Starszych „Pro Ethica”
organizuje zajęcia z rękodzieła
artystycznego, podczas których
będzie można samodzielnie
stworzyć biżuterię. Zajęcia odbędą się 30 kwietnia w godzinach 16.30-18.45 w Centrum
Inicjatyw Społecznych „Stara
Bykowina”. Zapraszamy!

Rudy wtorek!

Na wernisażu pojawiło się wielu amatorów malarstwa.

Foto: RP

Oko w oko z autorem
– Śląskość jest to coś, co wypływa
prosto z naszego serca – tymi słowami
przywitała przybyłych gości Wanda
Niemiec, kierowniczka filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej mieszczącej
się na Bielszowicach. W poniedziałkowe popołudnie wielu mieszkańców
zgromadziło się w kameralnej sali na
wieczorze autorskim Bronisława Wątroby. Spotkanie odbyło się z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
– Poprzednie spotkanie z Bronisławem Wątrobą spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Widać, że śląskość
ma zakorzenioną w sercu. Niedawno wydał on książkę, a staramy się promować
naszych rudzian, stąd pomysł na spotkanie autorskie – dodaje Wanda Niemiec.

CO, GDZIE,
KIEDY

Przypominamy, że dla
mieszkańców Rudy Śląskiej
i osób z rudymi włosami Aquadrom ma specjalny bilet ulgowy. Druga bądź trzecia godzina w Strefie Rekreacji i Strefie
Sportu za darmo! Aby skorzystać ze zniżki wystarczy okazać dowód rudzkiego meldunku. Obniżka obejmuje także
osoby z farbowanymi włosami
oraz perukami.

Finał Festiwalu

Na spotkanie przyszło wielu zainteresowanych twórczością Bronisława Wątroby.

Foto: AP

XXIII Rudzki Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej zakończony! 26 kwietnia o godzinie
12.00 w Miejskim Centrum
Kultury odbędzie się gala finałowa, podczas której zostaną
wręczone nagrody laureatom
Festiwalu w kategoriach taniec,
teatr, muzyka, plastyka. W gali
biorą udział zaproszone zespoły,
wykonawcy oraz goście. Wstęp
jest bezpłatny, po odebraniu
wejściówek upoważniających
do wejścia na widownię.
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FOTORELACJA Z WYBORÓW MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2013

Sabina Richter, ubiegłoroczna Miss Rudy Śląskiej, przekazuje koronę Ani Juszczak.

Angelika Winkler została Miss Foto 2013 r.

Dominika Forysiak, jedna z kandydatek w sukience pracowni krawieckiej „G-Style”.

Miss Rudy Śląskiej – Anna Juszczak.

Ostatnie poprawki makijażu…

...i fryzury.

Miss Publiczności i Wicemiss Rudy Śląskiej – Paulina Haponiuk odbiera gratulacje z rąk Lucjana Szajbela.

Tuż przed wyjściem na scenę.

Kandydatki zaprezentowały się w sukniach ślubnych salonu „Oliwia”.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 24.04.2013

Bartłomiej Latoszek, reżyser gali, razem z tegorocznymi kandydatkami do tytułu Miss.

Rudzianki prezentują się w strojach kąpielowych firmy „Triumph”.

Prowadzący galę Monika Herman-Sopniewska i Marek Durmała.

Kandydatki ciężko pracowały nad choreografią.

Tegoroczna Miss Wiadomości Rudzkich – Kamila Woźnica.

PARTNERZY

Centrum Handlowe PLAZA

AUTO SERVICE

Centrum Handlowe PLAZA

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATORZY
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Rudzki Informator Samorządowy
Po 11 latach od ostatniej aktualizacji obecnej strategii rozwoju miasta władze Rudy Śląskiej rozpoczęły
prace nad nowym dokumentem określającym kierunki rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Strategia
rozwoju miasta na lata 2014-2030 ma być gotowa do końca tego roku. Władzom miasta zależy, by do
prac nad opracowaniem nowej strategii rozwoju Rudy Śląskiej włączyli się mieszkańcy. Będzie to możliwe
m.in. poprzez udział w warsztatach i konsultacjach społecznych.

Dla przyszłości miasta
– Po wyprowadzeniu finansów
miasta na prostą, to właśnie opracowanie nowej strategii dla Rudy
Śląskiej stało się jednym z priorytetów mojej prezydentury – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic. – Dotychczasowa strategia nie była aktualizowana od 2002 r. Od czasu
ostatniej nowelizacji nie tylko zmieniła się rzeczywistość, która nas
otacza, ale też znaczna część zapisów strategii została już zrealizowana. Stąd decyzja o podjęciu prac
nad zupełnie nowym dokumentem
– dodaje prezydent.
Przygotowania do opracowania
nowej strategii rozwoju rozpoczęły
się już na początku tego roku, kiedy
to władze miasta zaprosiły do rozmów firmy i instytucje zajmujące
się opracowywaniem strategii. –
Jednym z kryteriów wyboru wykonawcy było jego doświadczenie
w opracowywaniu dokumentów
strategicznych. Firma, z którą podjęliśmy współpracę, wcześniej
opracowała m.in. strategię zrównoważonego rozwoju miasta Płocka,
czy strategię rozwoju turystyki dla
m.st. Warszawy do roku 2020 – tłumaczy Michał Pierończyk, zastępca

prezydenta miasta, który jest jednocześnie pełnomocnikiem ds. opracowania strategii rozwoju miasta.
Ostatecznie do realizacji tego
ważnego zamówienia publicznego
władze miasta wybrały firmę
ResPublic. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło na początku
kwietnia. Prace nad strategią polegać będą na wykorzystaniu wiedzy
eksperckiej oraz potencjału społecznego Rudy Śląskiej: mieszkańców, przedsiębiorców i rudzkich
instytucji.
W pierwszej kolejności na podstawie analizy zebranych danych,
dotyczących wielu dziedzin życia
miasta, opracowana zostanie diagnoza
społeczno-gospodarcza
Rudy Śląskiej. – Za pośrednictwem badań ankietowych będziemy chcieli poznać ocenę życia
w mieście – mówi Aleksandra
Kruszewska z Wydziału Rozwoju
Miasta. W przygotowaniu diagnozy wykorzystane zostaną również
ankiety złożone w czasie konsultacji społecznych dotyczących jakości życia w mieście, które przeprowadzone zostały w drugiej połowie
2011 r.

Czym jest strategia rozwoju miasta?
To jeden z najważniejszych miejskich dokumentów. Określa cele
i kierunki rozwoju miasta w dłuższej perspektywie czasu. W skrócie
można powiedzieć, że dokument
ten stanowi próbę odpowiedzi na
pytanie: Dokąd zmierza miasto oraz
co miasto i jego mieszkańcy chcą
osiągnąć w ciągu najbliższych lat?
Czy Ruda Śląska ma już strategię?
Tak. Miasto posiada już „Strategię Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska
do 2015 roku”. Dokument ten powstał w 1997 r., a ostatnia jego aktualizacja miała miejsce w 2002 r.
Większość
celów
zawartych
w „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda
Śląska do 2015 roku” została okre-

ślona do 2007 roku, znaczna ich
część została zrealizowana.
Po co miastu nowa strategia rozwoju?
Dotychczasowa strategia nie była
aktualizowana od 2002 r. Od czasu
ostatniej nowelizacji zmieniło się
otoczenie
makroekonomiczne
i prawne. Miasto znalazło się w nowej rzeczywistości, m.in. poprzez
wejście Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej, ponadto znaczna część
zapisów strategii została już zrealizowana, kończy się też perspektywa
czasowa, dla której opracowano aktualnie obowiązującą strategię.
Jaka powinna być strategia?
• powinna być spójna ze strategiami przyjętymi dla kraju, regionu,
czy też miast sąsiednich,
• powinna zakładać równowagę
w rozwoju najważniejszych sfer
życia w mieście,

W 2011 r. w Rudzie Śląskiej odbyły się warsztaty charette, które poświęcone były problemowi rewitalizacji Orzegowa. Wyniki warsztatów bedą wykorzystane podczas prac nad strategią miasta.

Gotowa diagnoza będzie podstawą
do dalszych prac zespołu roboczego
nad strategią. – Zespół składać się będzie z trzech podzespołów, które podczas wrześniowych warsztatów opracowywać będą główny zrąb strategii.
Na tym etapie przygotowania dokumentu w prace zaangażowani zostaną
przedstawiciele różnych grup spo-

łecznych z Rudy Śląskiej – zapowiada
Aleksandra Kruszewska.
Wypracowane podczas warsztatów cele i zadania posłużą do opracowania projektu strategii. Tak
przygotowany dokument zostanie
poddany konsultacjom społecznym.
– Każdy z mieszkańców będzie mógł
wtedy wnieść swoje uwagi do pro-

jektu strategii – informuje Aleksandra Kruszewska. Ostateczna wersja
strategii rozwoju miasta powinna
być gotowa do końca 2013 r. Finałem prac nad tym miejskim dokumentem będzie przedłożenie pod
obrady Rady Miasta uchwały
w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta na lata 2014-2030. TK

Planowany przebieg prac nad strategią
rozwoju miasta Ruda Śląska
kwiecień–czerwiec 2013 r.
Opracowywanie diagnozy
społeczno-gospodarczej miasta.

Zbieranie danych dotyczących wielu dziedzin
życia miasta. Porządkowanie i analiza
zgromadzonych informacji i opracowanie
– na ich podstawie – diagnozy społecznogospodarczej miasta. Diagnoza będzie
podstawą do dalszych prac nad strategią.

maj 2013 r.
Przeprowadzenie badań
ankietowych dotyczących oceny
życia w mieście.

Przeprowadzenie badań ankietowych wśród
mieszkańców Rudy Śląskiej. Wyniki ankiet
wykorzystane zostaną przy opracowywaniu
diagnozy społeczno-gospodarczej miasta.

kwiecień–lipiec 2013 r.
Budowanie zespołu roboczego.

ABC strategii rozwoju miasta

Zespół roboczy składać się będzie z
trzech podzespołów: ds. społecznych,
ds. zasobów technicznych i środowiska,
ds. gospodarczych i promocji miasta. Do
pracy każdego z podzespołów zaproszeni
zostaną przedstawiciele różnych środowisk
uczestniczących w życiu społecznogospodarczym miasta (m.in. radni,
przedstawiciele inwestorów i zakładów pracy,
organizacji pozarządowych, naukowców
mieszkających w Rudzie Śląskiej).

wrzesień 2013 r.
Przeprowadzenie warsztatów
z udziałem zespołu roboczego.

W ramach warsztatów wypracowany zostanie
główny zrąb nowej strategii rozwoju miasta.
Zidentyfikowane zostaną słabe i mocne
strony oraz szanse i zagrożenia dla miasta.
Sformułowane zostaną cele strategiczne
w poszczególnych sferach życia w mieście.

październik 2013 r.
Opracowanie projektu strategii.

Projekt zostanie opracowany przez ekspertów,
na podstawie wyników prac warsztatowych
zespołu roboczego.

październik–listopad 2013 r.
Konsultacje społeczne projektu
strategii.

Konsultacje społeczne umożliwią mieszkańcom
zapoznanie się z projektem strategii i
wnoszenie uwag do przygotowanego
opracowania.

listopad 2013 r.
Opracowanie ostatecznej wersji
strategii.

Weryfikacja projektu strategii pod kątem uwag
wniesionych przez mieszkańców w trakcie
konsultacji i nadanie ostatecznego kształtu
strategii rozwoju miasta.

styczeń 2014 r.
Wniesienie projektu uchwały
w sprawie przyjęcia strategii pod
obrady Rady Miasta.

Opracowanie i przedstawienie radnym projektu
uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju
miasta (strategia jest dokumentem, który dla
swej ważności wymaga uchwalenia przez Radę
Miasta).

Rudzki Informator Samorządowy

Strategia swoim zakresem obejmować będzie wiele dziedzin życia w mieście, m.in.
kulturę. W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej odbyło się Forum Kultury, podczas którego
rozmawiano o mocnych i słabych stronach kultury.

• powinna być podstawą opracowania innych dokumentów strategicznych,
• musi być dokumentem żywym,
uwzględniającym zmieniającą
się rzeczywistość,
• powinna angażować osoby odpowiedzialne za jej realizację, tak,
by nie stała się „strategią
zza biurka”.
Kto zajmie się opracowaniem
nowej strategii?
Podstawą do opracowania dokumentu będą informacje zebrane
w trakcie prac nad strategią, w tym
wyniki badań ankietowych i efekty
spotkań warsztatowych zespołu roboczego. W pracach zespołu roboczego wezmą udział między innymi
pracownicy Urzędu Miasta oraz
miejskich jednostek, radni, przedstawiciele przedsiębiorców, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Moderowaniem prac warsztatowych oraz opracowaniem całości
zebranego materiału zajmie się firma ResPublic, której udzielono zamówienia publicznego, obejmującego szereg zadań związanych
z przygotowaniem strategii rozwoju miasta Ruda Śląska. Przedstawiciele miasta będą współredaktorami
końcowej wersji dokumentu, która
następnie będzie poddana konsultacjom społecznym i przedłożona
Radzie Miasta.
Czy mieszkańcy mają wpływ na
zapisy strategii?
Tak, i to w różny sposób.
W pierwszej kolejności wśród
mieszkańców przeprowadzone zo-

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

Dalsza budowa trasy N-S to jedna z kluczowych inwestycji, których realizację zaplanowano na najbliższe lata.

staną badania ankietowe dotyczące
oceny życia w mieście. Ich wyniki
będą jednym z elementów wykorzystywanych w dalszych pracach
nad strategią. Ponadto harmonogram działań przewiduje przeprowadzenie spotkań warsztatowych
zespołu roboczego. Zespół roboczy
będzie pracował w trzech podzespołach: ds. społecznych, ds. zasobów technicznych i środowiska, ds.
gospodarczych i promocji miasta.
Do udziału w pracach zespołu roboczego nad strategią zostaną zaproszeni reprezentanci różnych
środowisk życia społeczno-gospodarczego miasta, w tym: radni,
przedstawiciele inwestorów i zakładów pracy, organizacji pozarządowych, naukowców mieszkających w Rudzie Śląskiej. Ponadto

projekt strategii poddany zostanie
konsultacjom społecznym, podczas
których każdy z mieszkańców będzie mógł zgłaszać swoje uwagi co
do kształtu opracowanego projektu
dokumentu.
Skąd mieszkańcy dowiedzą się
o postępach prac nad strategią?
Informacje o postępach prac nad
strategią będą na bieżąco przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem lokalnych mediów oraz strony internetowej miasta. Ponadto
mieszkańcy z wyprzedzeniem informowani będą o kolejnych etapach prac nad dokumentem za pomocą
specjalnej
platformy
internetowej, która służyć będzie
również wymianie opinii i doświadczeń.
TK
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

MAKSYMA NA KWIECIEŃ
„Trudności olbrzymieją, gdy
od nich uciekamy.”

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
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Kazimierz Chyła

Strony redaguje: Gabriela LUTOMSKA

Informacja o Walnym
Zgromadzeniu Członków RSM
Na podstawie przepisów ustawy z dnia
15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zmianami, Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie ze statutem przeprowadzi Walne Zgromadzenie
Członków RSM, które zostało podzielone
na siedem części. Uchwała Nr 212/2011
Rady Nadzorczej z dnia 10.03.2011 r. dokonała zaliczenia członków do poszczególnych części.
Ustalono terminy poszczególnych części: 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 maja 2013 r.
W obradach Walnego Zgromadzenia
mogą uczestniczyć tylko członkowie
RSM osobiście, za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości.
Jak co roku przypominamy zasady zaliczania członków RSM do poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia Członków:
a) ustala się, że jedna część Walnego
Zgromadzenia Członków obejmuje zasoby jednej Administracji,
b) jedna część Walnego Zgromadzenia
Członków RSM obejmuje:
– członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie objętym działaniem części
Walnego Zgromadzenia Członków, tj.
w obrębie jednej Administracji lub posiadających na tym terenie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o innym przeznaczeniu/użytkowego, garażu/lub prawo
odrębnej własności tego lokalu.
1. Jeżeli członkowi przysługuje równocześnie prawo do lokalu mieszkalnego,
użytkowego, garażu, podstawę do zaliczenia do określonej części Walnego Zgromadzenia Członków stanowi miejsce położenia lokalu mieszkalnego.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO
ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Otwarcie obrad.
Wybór Prezydium – Przewodniczącego i Sekretarza.
Wybory Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Informacja w sprawie aktualnej
sytuacji RSM.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z realizacji uchwał podjętych na
Walnym Zgromadzeniu Członków
przeprowadzonym w dniach 14,
15, 18, 19, 20, 21, 22 czerwca
2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 r.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 r.
Przedstawienie informacji z wyników z przeprowadzonej lustracji
RSM za lata 2007- 2009.
Przedstawienie informacji z działalności Administracji.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
Podjęcie uchwał w sprawach terenowo-prawnych.
Podjęcie uchwały w sprawie
oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie
obejmującym od 2013 r. do Walnego Zgromadzenia Członków
w 2014 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

2. W przypadku przysługiwania równocześnie prawa do dwóch lub więcej równorzędnych lokali, podstawę zaliczenia do
określonej części Walnego Zgromadzenia
Członków stanowi miejsce położenia lokalu, do którego prawo zostało nabyte
wcześniej.
– członków oczekujących na zawarcie
umowy o ustanowienie prawa do lokalu
zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie
2.
Członkowie oczekujący na zawarcie
umowy o ustanowienie prawa do lokalu
uczestniczą w części Walnego Zgromadzenia Członków z zachowaniem zasad:
a) zamieszkali w dzielnicach, które
obejmuje dana Administracja w zasobach
i poza zasobami RSM w tych dzielnicach
– wchodzą w skład części Walnego Zgromadzenia Członków tej Administracji,
b) zamieszkali w dzielnicach, w których RSM nie posiada swoich zasobów tj
w:
– Chebziu – wchodzą w skład części
Walnego Zgromadzenia Członków obejmującej zasoby Administracji nr 1.
– Czarnym Lesie – wchodzą w skład
części Walnego Zgromadzenia Członków
obejmującej zasoby Administracji nr 5,
c) zamieszkali poza miastem Ruda Śląska – wchodzą w skład części Walnego
Zgromadzenia Członków o najmniejszej
liczbie członków tj. do Administracji nr 7.
Części Walnego Zgromadzenia Członków ustalone są w poniższym układzie:
1. Walne Zgromadzenie Członków –
część w obrębie Administracji nr 1 –
dzielnica Orzegów – os. przy ul. Wysockiej, Bogusławskiego, Kard. Hlonda,
Huloka, Kr. Jadwigi, Joanny, Modrzejewskiej,
– dzielnica Godula – os. przy ul. Podlas,
Bytomskiej, Tiałowskiego, Czereśniowej,
Przedszkolnej, Starej,

– oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicach
Godula, Orzegów, Chebzie.
2. Walne Zgromadzenie Członków –
część w obrębie Administracji nr 2
– dzielnica Nowy Bytom,
– osiedle przy ul. Obr. Westerplatte
w Wirku,
– oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicy
Nowy Bytom.
3. Walne Zgromadzenie Członków –
część w obrębie Administracji nr 3
– dzielnica Ruda Śląska 1,
– oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicy Ruda
Śl. 1.
4. Walne Zgromadzenie Członków –
część w obrębie Administracji nr 4
– dzielnica Halemba
– dzielnica Kochłowice
– oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicy Halemba i Kochłowice.
5. Walne Zgromadzenie Członków –
część w obrębie Administracji nr 5
– dzielnica Wirek,
– dzielnica Bielszowice
– oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicy Wirek, Bielszowice i Czarny Las.
6. Walne Zgromadzenie Członków –
część w obrębie Administracji nr 6
– dzielnica Bykowina,
– oraz członkowie oczekujący zamieszkali w dzielnicy Bykowina.
7. Walne Zgromadzenie Członków –
część w obrębie Administracji nr 7
– dzielnica Orzegów – os. Powstańców
Śl.,
– dzielnica Godula – os. Lipa-Lipińska
– oraz członkowie oczekujący zamieszkali w dzielnicy Orzegów i Godula w zasobach ADM nr 7 oraz poza miastem Ruda
Śląska.

HARMONOGRAM
Walnego Zgromadzenia Członków RSM
podzielonego na 7 części w 2013 roku
Części
Walnego
Zgromadzenia
Lp.
wg uchwały
RN –
Administracja
1

2

Dzielnica

Termin
i godz.
Zebrania

Miejsce Zebrania

ADM-1

Ruda Śl. 3
Godula,
Orzegów,
Chebzie

20.05.2013 r.
godz. 16.00
poniedziałek

Gimnazjum nr 5
ul. Bytomska 1
Ruda Śl. 4 – Orzegów

ADM-2

Ruda Śl. 9
Nowy Bytom
Wirek-Os.
Westerplatte

21.05.2013 r.
godz.16.00
wtorek

Gimnazjum nr 11
ul. Ratowników 15
Ruda Śl. 9
– Nowy Bytom
Szkoła Podstawowa
nr 30
ul. Chryzantem 10
Ruda Śl. 1
ODK RSM „Pulsar”
ul. Różyckiego 30
Ruda Śląska 10
– Wirek

ADM-3

Ruda Śl. 1

22.05.2013 r.
godz.16.00
środa

ADM-5

Ruda Śl. 10
Wirek,
Bielszowice

23.05.2013 r.
godz.16.00
czwartek

5

ADM-4

Ruda Śl. 6 i 7
Halemba,
Kochłowice

Zespół Szkół
27.05.2013 r. Ogólnokształcących nr 3
godz.16.00
im. Jana Pawła II – aula
poniedziałek
ul. Oświęcimska 90
Ruda Śl. 7 – Kochłowice

6

ADM-6

Ruda Śl. 5
Bykowina

28.05.2013 r.
godz.16.00
wtorek

7

ADM-7

Ruda Śl. 4
Orzegów

29.05.2013 r. Szkoła Podstawowa nr 6
godz.16.00
ul. Bytomska 8
środa
Ruda Śl. 4 – Orzegów

3

4

Gimnazjum nr 6
ul. Gwarecka 2
Ruda Śl. 5 – Bykowina

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
posiada:
1. do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe
Adres lokalu

Stawka
eksploat.
zł/m2
netto

Pow.

Usytuowanie i instalacje
w lokalu

Ruda Śl. 5
ul. Poloczka 12b

16,79

27,23

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl.
ul. Magazynowa 12

8,00

140,00

poniżej parter w budynku Dyrekcji
z oddzielnym wejściem z c.o.

Ruda Śl.
ul. Norwida 26

11,82

17,70

I piętro w paw. wolnostojącym bez
c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Szybowa 6

15,84

10,40

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 3a

15,84

37,20

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Wilka 10

17,46

12,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 7

15,84

28,66

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 7a

7,61

4,15

poniżej parter w bud. mieszkalnym
bez c.o., magazyn

Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 1

15,84

120,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Skowronków 12

17,46

26,76

parter w pawilonie.wolnostojącym
bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Skowronków 12

17,46

47,50

parter w pawilonie wolnostojącym
bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Zgrzebnioka 16

15,84

8,74

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Różyckiego 30

11,82

50,65

I piętro w paw. wolnostojącym
z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Paderewskiego 4

15,05

77,40

parter w paw. wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 9
ul. Pokoju 14

12,29
7,61

293,00
65,00

poniżej parteru w pawilonie
wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 9
ul. Pokoju 14

7,61

23,20

jak wyżej i wod.-kan.

214,35

I piętro w paw. wolnostojącym
z c.o. (stawka obniżona na 2 lata
w związku z przeprowadzeniem
remontu , po tym okresie stawka
zgodnie z obowiązującym
cennikiem)

Ruda Śl. 7
ul. Oświęcimska 83

8,00

2. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów
Cena zbycia Wysokość
zł
wadium zł

Adres

Pow. m2

Działka nr

KW

Ruda Śl. 10
ul. Jankowskiego

960,00

129.900,00
+ VAT

7.000,00

3328/207,
3329/207

1223R

Ruda Śl. 10 ul.
Ogińskiego 2

781,00

108.639,00
+ VAT

6.000,00

3374/163,
3239/166

1223R

Ruda Śl. 10
ul. Fitelberga

3.793,00

330.400,00
+ VAT

17.000,00

4358/177

GL1S
/0000
7190/5

Ruda Śl. 5
ul. Szpaków 35

718,00

36.700,00 +
VAT

3.000,00

978/505

22565

3. do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe
przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3 Boks handlowy nr 3 II etap
o pow. 7,70 m2 stawka eksploat. 
41,29zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 4 II etap
o pow. 10,10 m2 
41,29zł/m2 + VAT i media
przy ul. Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9
Boks handlowy nr 13 o pow. 12,00 m2 stawka eksploat.
49,50zł/m2 + VAT i media
Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.
pl oraz pod nr telefonu 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale
Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.
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W sali konferencyjnej rudzkiego magistratu, cyklicznie odbywają się spotkania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Profilaktyki Uzależnień w mieście. Biorą w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta, Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straży Miejskiej, Policji, szkół i przedszkoli oraz organizacji pozarządowych. To właśnie dzięki inwencji ww. Zespołu zdecydowaliśmy się na tak duże przedsięwzięcie jakim jest organizacja Tygodnia Profilaktyki pod nazwą „Nie zmarnuj swojego życia...”

„Nie zmarnuj swojego życia...”
– Obecnie jesteśmy na etapie
przygotowań do zbliżającego się
Tygodnia Profilaktyki – wydarzenia, które mam nadzieję, wpisze się
na stałe w harmonogram imprez
w naszym mieście. Tydzień Profilaktyki zapowiada się obiecująco –
rozpoczynamy 20 maja konferencją,
a kończymy 25 maja Przystankiem
PAT. W tym roku w sposób szczególny chcemy towarzyszyć nastolatkom. Dlatego już w pierwszym dniu
skupimy się nad odpowiedziami na
pytania: jak pomóc młodym w poszukiwaniu sensu życia i jak ich
uchronić przed manipulacją. W każdym dniu tygodnia odbywać się będzie inne tematyczne wydarzenie
z przesłaniem profilaktycznym. Zaplanowaliśmy między innymi dzień
sportowy, mundurowy, muzyczny...

działania oraz konsekwencja
w realizacji tych zamierzeń, mogą przynieść widoczne efekty.
Mam nadzieję, że pozwoli nam to
dotrzeć do tej młodzieży i pokazać, że można żyć inaczej – mówi

Krzysztof Piekarz, komendant
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
Zespół Konsultacyjno-Doradczy ds. Profilaktyki Uzależnień
spotyka się w każdy ostatni po-

niedziałek miesiąca. Bliższe informacje: Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych, tel. 32
248-62-81, wew. 3120, profilaktyka@ruda-sl.pl
Monika Herman-Sopniewska

„Nie zmarnuj swojego życia...”!
20-25 maja 2013 roku
W programie między innymi:

Muszę podkreślić, że tylko dzięki
ogromnemu zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych, którzy często
bezinteresownie włączyli się w przygotowanie Tygodnia Profilaktyki,
możliwe jest powodzenie tego wydarzenia. Pewnie zrobię to jeszcze wielokrotnie, ale już teraz pragnę podziękować wszystkim za włożony
wysiłek, poświęcony czas oraz okazane serce – mówi Beata Lutomska
-Kołodziejska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu i Narkomanii.
– Planujemy festyny, mecze piłkarskie, prelekcje, warsztaty dla
dzieci i młodzieży, konkurs plastyczny – profilaktyczny. Staraliśmy się to szczegółowo omówić
i dobrze zaplanować, tak, aby te
działania dotarły do każdej części
naszego miasta. Cieszę się, że takie
spotkania zespołu konsultacyjnodoradczego odbywają się. Dzięki
nim ludzie działający w różnych
placówkach mają okazję spotkać

się i wspólnie ustalić kierunek
działań profilaktycznych, czy działań względem rodziców i względem
dzieci. Jeśli każdy działa na własną rekę, to też ma sens, natomiast
jeżeli działamy wszyscy wspólnie i ,,na jednym froncie” – to
myślę, że jest to o wiele bardziej
efektywne. To niezwykle ważne –
mówi Dominika Klepczarek,
psycholog szkolny w ZSP nr 2
w Kłodnicy.
– Potrzebny jest dialog, potrzebna jest wymiana poglądów
i doświadczeń. A przede wszystkim działania profilaktyczne,
które problem alkoholu pomogą
rozwiązać już na etapie młodzieży. Coraz częściej dochodzą do
nas sygnały, że osoby niepełnoletnie są pod wpływem alkoholu,
czasami są odwożone na izbę
wytrzeźwień. Pochodzą one
z różnych rodzin – również dysfunkcyjnych. Nasza wymiana doświadczeń, pewne, zaplanowane

20 maja
		
		

„Życie na celowniku”, czyli jak nie dać się manipulacji nauczy nas Dariusz Pietrek
Dom Kultury Bielszowice
Aktywne popołudnie, czyli rodzinnie i sportowo
plac Jana Pawła II, Nowy Bytom

21 maja

Kino pod chmurką, rodzinna impreza na świeżym powietrzu
park „Strzelnica”, Bielszowice

22 maja
		

Przedstawienie dla dzieci i rodziców, pokaz przygotowany przez służby mundurowe,
występ zespołu „Nienegatywni”
plac Jana Pawła II, Nowy Bytom

23 maja

Piknik europejski, koncert Łukasza Bęsia,
plac Jana Pawła II, Nowy Bytom
nordic walking dla wszystkich, lasy halembskie

		
24 maja
		

Koncerty zespołów, występ Łukasza Bęsia
PAS, niespodzianka pod gwiazdami
plac Jana Pawła II, Nowy Bytom

25 maja

Przystanek PAT

Przez cały tydzień trwającym wydarzeniom towarzyszył będzie Jarmark Profilaktyczny, dmuchane atrakcje,
koncerty, spektakle uliczne oraz animatorzy którzy zachęcą nasze pociechy do twórczej zabawy! Nie zmarnuj
ani jednej chwili!

Szczegółowy harmonogram wydarzenia ukaże się 15 maja 2013 roku
w wydaniu ,,Wiadomości Rudzkich”.

Już teraz zarezerwuj swój czas!
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej,

ogłasza rokowania
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 9 przy ul. Chorzowskiej 13.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest stanowiący własność Gminy
Miasta Ruda Śląska  lokal mieszkalny nr 9 usytuowany na poddaszu – III piętrze
budynku nr 13 przy ul. Chorzowskiej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, położonego na działce nr 3098/183 o powierzchni 1550 m2, obręb Nowy Bytom, k. m. 1,
KW nr GL1S/00016119/0 (działy III i IV wolne są od wpisów).
Lokal o powierzchni użytkowej 28,60 m2 składa się z 1 pokoju i kuchni (wc
wspólne na klatce schodowej), wyposażony jest w instalację wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,20 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.
Lokal nr 9 zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 107/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Chorzowskiej
13,13a,13b,13c,13d,13e.
Cena wywoławcza lokalu do rokowań wynosi 15.000,00 zł.
Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do
rozporządzania nią.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu
8.04.2012 r.
Na sprzedaż ww. lokalu odbyły się trzy przetargi w dniach 18.09.2012 r.,
20.11.2012 r. i 12.02.2013 r.
Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z treścią niniejszego ogłoszenia o rokowaniach, tj. pełną treścią ogłoszenia oraz zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przesiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie
Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój15, tel. 32
242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomości jw. oraz z
uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, w których realizacji będą
uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (podczas oględzin).
Rokowania odbędą się w dniu 28.05.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć
osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne) i w terminie do dnia
22.05.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki przelewem na konto tut. Urzędu i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie rokowań
wymagane dokumenty oraz oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia
rokowań. Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze
spisaniem umowy. Zaliczkę wpłacone przez uczestnika, który rokowania wygrał,
zalicza się na poczet ceny zakupu.
Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po rokowaniach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w
zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona
zaliczka nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy lokalu.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 222), tel. (32) 244-90-56. Oględzin lokalu można dokonać w dniu 13.05.2013
r. od godz. od 14.00 do 15.00.

Ogłoszenia

ul. Zabrzańska 24, 41-700 Ruda Śląska
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona przy ul. Starej 3 w Rudzie Śląskiej.

Przedmiotem sprzedaży jest:
•
prawo własności gruntu – działka nr 568/48,
KW GL1S/00020209/9 o powierzchni 0,2796 ha
•
prawo własności segment nr 1 o powierzchni 77,50 m 2
oraz segment nr 2 o powierzchni 126,68 m 2.
Budynek magazynowy wolno stojący parterowy składający się
z dwóch segmentów, które dzielą się na część biurową, magazynową
oraz sanitariaty. Budynek w stanie ogólnym dobrym, po niewielkich
nakładach finansowych nadaje się do użytkowania. Bardzo dobra
lokalizacja do prowadzenia działalności usługowej, magazynowej lub
produkcyjnej. Działka jest ogrodzona i przylega do asfaltowej drogi.
1. Ofertę należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Zabrzańska 24,
do dnia 6.05.2013r. do godziny 12.00. Oferta złożona po terminie
zostanie zwrócona bez otwierania.
Oferta powinna być złożona na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.bip.pec.rsl.pl i podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela oferenta oraz opieczętowana pieczęcią firmową. Ofertę należy składać w nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie
na adres PEC z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Starej 3 w Rudzie Śląskiej”, z podaniem adresu
oferenta.
2. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 6.05.2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie PEC Sp. z o.o. ul. Zabrzańska 24.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:
•
imię i nazwisko ( nazwę), adres ( siedzibę) i numer telefonu oferenta oraz REGON i NIP,
•
datę sporządzenia oferty,
•
oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń,
•
oferowaną cenę,
•
dowód wniesienia wadium i określenie sposobu jego zwrotu ( wypłata gotówki lub przelew na wskazany rachunek
bankowy),
•
zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości,
•
złożenie pisemnego oświadczenia o akceptacji ceny wywoławczej.
4. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest także:
•
wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto PEC Sp. z o.o.
nr bankowy: PEKAO SA 98 1240 4227 1111 0000 4844 2662 lub w gotówce w kasie PEC Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej, ul.
Zabrzańska 24, przed upływem terminu składania ofert.
Wadium przepada na rzecz spółki jeżeli:
•
żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
•
oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy – aktu notarialnego,
•
nabywca nie wpłaci ceny nabycia najpóźniej w dniu wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy – aktu notarialnego.
Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, a jeżeli wadium zostało
złożone w innej formie niż w gotówce ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
5. Nieruchomość można oglądać w dniu 30.04.2013 r. w godz. 8.00-9.00.
6. Cena wywoławcza wynosi 355.000,00 złotych.
Towar jest zwolniony z podatku VAT.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wszyscy oferenci za pomocą faxu i za pośrednictwem poczty.
8. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu
kontynuacji przetargu w formie licytacji.
9. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
10. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
11. Protokół z przeprowadzonego przetargu wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PEC Sp. z o.o.
13. Wyniki przetargu wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników PEC Sp. z o.o.
12.PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieuważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Obrońców Pokoju
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 1.02.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, o pow. 1309 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ul. Obrońców Pokoju, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone
numerami geodezyjnymi:
– 2902/118 o powierzchni 235 m2,
– 2904/118 o powierzchni 1074 m2,
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00028213/6. Dział III i IV ww.
księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działki nr 2902/118 i 2904/118 stanowią
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w odległości ok. 200 m od ulicy Edmunda Kokota, posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt jest porośnięty
drzewami oraz krzewami. Nieruchomość inwestycyjna posiada dojazd z drogi publicznej ul.
Obrońców Pokoju.

Cena wywoławcza do trzeciego przetargu wynosi 100.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2013 r. o godz. 14.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 16.05.2013 r.
dokonają wpłaty wadium w kwocie 5.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z
dopiskiem „wadium – ul. Obrońców Pokoju” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego
nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy
cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od
towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki
związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu
i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości
z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie
przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po
przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
222), tel. 32 244-90-56.

Ogłoszenia

www.wiadomoscirudzkie.pl
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Kilka słów o trwającym projekcie
Biura Porad Obywatelskich
Dokładnie dwa lata temu informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu przez
Stowarzyszenie „Rudzkie Konto Pomocy” projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn.
„Poradnictwo bliżej obywatela”. Jego celem było stworzenie trzech Punktów
Biura Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej, by mieszkańcy miasta mieli
łatwiejszy dostęp do bezpłatnej porady prawnej i obywatelskiej.
Dziś, po dwóch latach, dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli.
Spora ilość Klientów BPO, której się nie spodziewaliśmy oznacza, iż działania
przez nas podjęte odpowiadają potrzebom mieszkańców Rudy Śląskiej. Bardzo
nas cieszy to zainteresowanie.
Do tej pory, w ramach projektu, Biuro Porad Obywatelskich – największe Biuro
na Śląsku – udzieliło ponad 4500 porad. Do Państwa dyspozycji jest siedmiu
doradców prawnych i obywatelskich, specjalista ds. ubezpieczeń, rent i emerytur,
specjalista ds. własności oraz wolontariusze z Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego.
Zadanie, które jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, będzie trwało do 31.01.2015 r. Udzielamy porad m.in. z prawa pracy,
mieszkaniowego, rodzinnego, z zakresu ubezpieczeń, rent i emerytur, własności,
zadłużeń. Poniżej przedstawiamy wykres, który obrazuje, o co najczęściej pytali
Klienci.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 32/724-29-09. PORADY
UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE!
Przypominamy godziny otwarcia poszczególnych Punktów BPO:

Lp.

Punkt BPO

Adres

Dni i godziny otwarcia

1.

Godula

Floriana 7

Wtorek 9.00-13.00
Czwartek 13.00-17.00

2.

Bykowina

Kopalniana 22a

Wtorek 14.00-18.00
Czwartek 9.00-13.00

3.

Nowy
Bytom

Niedurnego 36
(IV piętro)

Poniedziałek 15.00-19.00
Środa 15.00-19.00
Piątek 9.00-13.00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
Powierzchnia
Powierzchnia
użytkowa
przynależnej
lokalu (m2)
piwnicy (m2)
1. ul. Tadeusza Kościuszki 11 b/3
46,50 6,90
0,72

Udział
Cena
Dzielnica
wysokość
w nieruch.
Wywoławcza
opis
wadium
wspólnej (%)
(zł)
(zł)
			
Nowy Bytom 		
5.000,00 zł
99.000,00
I piętro, 2 pok. + kuch., wc na klatce,
piec, działka nr 1183/88 o pow.
5227 m2, KW nr GL1S/00008090/1

2. ul. Czarnoleśna 4d/7
42,00 		
5,60

				
Nowy Bytom 		
4.000,00 zł
0,64
77.000,00
poddasze, 2 pok., kuch., łaz., piec,
działka nr 1183/88 o pow. 5227 m2,
KW nr GL1S/00008090/1
Działy III i IV ww. ksiąg są wolne od wpisów.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 13.03.2013 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu
w podanych wyżej wysokościach w terminie do dnia 21.05.2013 r. przelewem na konto nr
71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska,
z dopiskiem „wadium – lokal ul.................”. W przypadku przystąpienia do przetargu na zakup więcej niż jednego lokalu należy wpłacić oddzielne wadium na każdy z lokali.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu, zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój 15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi
remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych
nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka - lokale mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po
przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
Na cenę nieruchomości składają się cena lokalu oraz cena gruntu. Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty w wysokości 25 % ceny, płatnej w dniu zawarcia aktu
notarialnego oraz opłat rocznych w wysokości 5% płatnych do końca marca każdego roku, przez cały okres
użytkowania wieczystego. Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek od towarów i usług.
Wylicytowana cena sprzedaży lokalu oraz I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu z podatkiem VAT
wg stawki 23 % winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Nabywający ponosi wszelkie
opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 222, tel. (32) 24490-56.
Oględzin lokali można dokonać w dniu 14.05.2013 r. w godz. od 14.00 do 15.00.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 25.02.2013 r. zakończył się
wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera, stanowiąca działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 1293/1193 o powierzchni 952 m2, obręb Bielszowice, zapisana na
karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr
KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu zapewnienia dojazdu
z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem
geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III
i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.
2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1293/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki położone
są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte
drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta
posiada dojazd z drogi publicznej ul. Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 92.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i
na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 21.05.2013 r. dokonają
wpłaty wadium w kwocie 4.600,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Artura Grottgera” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni
od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni
od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć
zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie
stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny
nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie
przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy
nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po
przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222),
tel. 32 244-90-56.
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań,
itp. Tel. 501-718-240.
R Centralne ogrzewanie, wod.-kan., gaz. –
sprzedaż, usługi. Tel. 501-727-479, 32 24875-41 po 18.00.
R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
R SERWIS AGD – naprawa pralek. Tel.
530-412-007.
R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 240-8320, 32 240-83-21.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
R Potrzebujesz gotówki? KREDYTY Sprawdź nas! Wystarczy dowód osobisty. Tel. 731-35-35-35.
R REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

R Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
R Instalacje centralnego ogrzewania i gazu.
Tel. 512-121-532.
R Pranie dywanów, tapicerek (i odbiór). Tel.
517-260-780.
R POŻYCZKI dla firm będących na k.
podatkowej, ryczałcie, KPiR na cele obrotowe, inwestycyjne. Dla firm nie wykazujących wszystkich przychodów, na stracie,
dochód na oświadczenie, szybka decyzja,
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.
R Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-8355-81.
R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
R Kompleksowe remonty mieszkań i obiektów, również parkiety i podłogi. Tel. 604568-755.

R Kredyty konsolidacyjne na oświadczenie,
kredyty z komornikiem do 25 tys. Tel. 508964-968.
R Cyklinowanie, układanie – KUŚMIERSKI. Tel. 32-243-30-24, 501-281-222.
 Pożyczki bez zaświadczeń, również z komornikiem! Tel. 605-848-324.

R Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 112
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Kochłowice – sprzedam czteropokojowe, 76 m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R W Rudzie Śl. – NOWE domy szeregowe i bliźniaki, Halemba i Kochłowice od
94 m2, od 265 tys., www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 32 242-06-09, 605-731250.

R Bykowina – PILNIE sprzedam, 60 m2,
155 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

R
Atrakcyjne oferty mieszkań na
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Instalacje c.o., wod.-kan. remonty, długoletnie doświadczenie. Tel. 722-131-143.

R Kupię mieszkanie w R.Śl. Tel. 515-356832.

 Usługi minikoparką, wynajem minikoparki, wykopy, transport do 2 t. Przystępne ceny,
szybka realizacja. Tel. 511-326-969, 691797-988.

R Poszukujemy mieszkań, domów, parcel
dla zdecydowanych klientów Nieruchomości
GABRIEL, tel. 32 242-06-09, 691-523-055.

 Naprawa pieców gazowych, awarie instalacji, remonty łazienek. Tel. 32 241-99-81,
510-331-627.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
instalacje c.o., remonty. Tel. 32 244-40-90,
784-699-569.

NIERUCHOMOŚCI
R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
R Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

R Okazyjnie sprzedam dom – Halemba.
Tel. 606-420-072.
R Wynajmę lokal na biuro/magazyn, ok.55
m2, ul. Górnośląska, tel. 501-410-468.
R Sprzedam dochodowy kiosk typu Ruch,
tel. 501-410-468.

R Czteropokojowe, Wirek, 70 m2, 143 tys.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Pokoj do wynajęcia. Tel. 32 242-06-28.

R Trzypokojowe, Bykowina, 60 m2, 137
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Sprzedam dom w Bielszowicach, 113,7
m2. Tel. 698-477-224.

R Bielszowice – sprzedam dwupokojowe,
52 m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Czarny Las – sprzedam trzypokojowe 53
m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Jednopokojowe, Bielszowice, 28 m2, 53
tys.LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Jednopokojowe, Nowy Bytom, 58 tys.,
Kochłowice 38 m2, 48 tys. LOKATOR, tel.
793-396-040.
R Dwupokojowe, Halemba, 48 m2, 115 tys.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Aż do 7.000 zł, pożyczka bez BIK-u.
Dzwoń: 605-848-324, 728-874-276. Dojazd gratis!

R Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 50 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32
252-97-79.

R Gotówka dla odrzuconych przez Banki.
Tel. 507-385-478, 728-874-276.

R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 107 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Dwupokojowe, Ruda, 42 m , 62 tys.,
Nowy Bytom, 44 m2, 78 tys. LOKATOR, tel.
793-396-040.

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

R Szybka pożyczka bez BIK-u do 7.000 zł.
Tel. 512-996-794, 728-874-276 dojazd.

R Halemba, dwupokojowe, 36 m2, 87 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Sprzedam dom – HALEMBA, 100 m2,
350 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 Do wynajęcia ładny lokal (90 m2) na
działalność gospodarczą – wszystkie media, Nałkowskiej 16e oraz kiosk – targowisko Nowy Bytom – kontakt: 609-439935.
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R
Działka 890 m2, Kłodnica sprzedam.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Sprzedam mieszkanie 47 m2, Ruda 1, 110
tys. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Bykowina, Kochłowice, sprzedam trzypokojowe. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Bujaków, Paniowy, Chudów sprzedam
działkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Wirek sprzedam dwupokojowe, 129 tys.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Dom z dużą działką, Kłodnica, sprzedam. DOMLUX, tel. 660-251-346.

Spotkanie prezydent miasta z mieszkańcami
24 kwietnia, godz. 17.00
– spotkanie z mieszkańcami Bykowiny (G nr 6, ul. Gwarecka 2)

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej - Rudzie przy ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem na
zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

LIEBHERR-POLSKA Sp. z o.o.

do swojej siedziby w Rudzie Śląskiej zatrudni osobę na stanowisko

SPRZĄTACZKA
Zadania:
sprzątanie pomieszczeń biurowych, kuchennych, sanitarnych oraz innych, mycie okien.
Wymagania: rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków, pracowitość, dokładność, uczciwość.
Oferujemy: pracę w dni robocze w godzinach popołudniowych (3-4 godzin dziennie)

Aplikacje proszę przesyłać na adres :
barbara.duda@liebherr.com, tel. 32 342 69 15 lub
Liebherr-Polska Sp. z o.o. ul. Hansa Liebherra 8, 41-710 Ruda Śląska
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Komis dziecięcy
i nie tylko
W ofercie:
wózki, łóżeczka,
ubranka, zabawki
i wiele innych oraz
coś dla mamy

41-700 Ruda Śląska
ul. Janasa 16, tel. 781-644-949
e-mail: angela_8x@interia.pl
zapraszamy: pn.-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00

Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargowym z przeznaczeniem na
zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu miejscowego jest niezabudowana
nieruchomość gruntowa o powierzchni 157 m2 położona w Rudzie Śląskiej – Rudzie
przy ulicy Na Łąkach, obejmująca tworzące całość gospodarczą działki oznaczone
numerami geodezyjnymi:
– 2496/263 o powierzchni 143 m2, karta mapy 9 obręb Ruda,
– 714/68 o powierzchni 14 m2, karta mapy 10 obręb Ruda,
zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod Nr KW GL1S/00007197/4. W dziale III księgi wieczystej wpisane są ciężary, dział
IV wolny jest od wpisów. Zbywane działki objęte są umową najmu zawartą na okres
do dnia 31.01.2015 r. Nabywca nieruchomości w dniu zawarcia notarialnej umowy
sprzedaży gruntu wejdzie w prawa i w obowiązki wynajmującego. Nieruchomość
własności Gminy Miasta Ruda Śląska (poza prawem najemcy) jest wolna od długów
i roszczeń osób trzecich niewymienionych w KW Nr GL1S/00007197/4 oraz nie ma
przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany
jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń
w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1
pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął
w dniu 31.03.2013 r.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość opisana
powyżej figuruje jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
(symbol planu P1).
Nieruchomość, częściowo ogrodzona, posiada nieregularny kształt zbliżony
do trójkąta. Nieruchomość jest niezabudowana, wykorzystywana jako miejsca
postojowe. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia dojazdu do zbywanej
nieruchomości. Dojazd z ulicy Na Łąkach może odbywać przez działki nr: 711/68
i 528/68. Nabywca będzie zobowiązany do prawnego uregulowania dojazdu do
zbywanej nieruchomości we własnym zakresie.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 14.200,00 zł. Do ceny ustalonej
na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki
obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi
23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 5.06.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby
fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka
nieruchomości produkcja-usługi-handel) i w terminie do dnia 29.05.2013 r. dokonają
wpłaty wadium w kwocie 800,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu oraz przedłożą
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie umowy
notarialnej nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg
ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji
na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel.
nr 32 244-90-56 wew. 2220.
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Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy
ogłoszeń mogących godzić
w dobre obyczaje.
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R Bielszowice – sprzedam kawalerkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Sprzedam M-3, 38 m2, Halemba. Tel.
600-445-053.
R Sprzedam M-2, 40 m2, Ruda 1, cena 54
tys. Tel. 600-445-053.
R Kawalerkę na Goduli ul. Podlas wynajmę. Tel. 504-339-034.
R Sprzedam kawalerkę w Wirku, 34 m2.
Tel. 603-534-022.

NAUKA
R Chemia, matematyka, fizyka. Tel. 503996-523.
R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 203-27-01,
605-294-324, www.grom-ochrona.pl.
R Matematyka. Tel. 692-679-370.

R Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę paznokci z doświadczeniem. Tel. 504-170918.
R Firma KADA zatrudni komunikatywne
osoby do sprzedaży telefonicznej. Stabilne
zatrudnienie, podstawa + premia, możliwość
rozwoju. Tel. 32 440-04-56 lub 884-910908.
R Poszukuję do opieki do starszej osoby
w Rudzie Śląskiej-Wirku. Tel. 601-426-929.
R Emeryci lub renciści do pracy w ochronie.
Rejon pracy – Świętochłowice. Tel. 32 77274-36, od 9.00 do 15.00.
R NC+ zatrudni od zaraz ambitne, młode
osoby z Zabrza i okolic – tel. 693-114-345.
R Od zaraz, młodych – 15 wolnych miejsc
– tel. 32 276-02-16.
R Zatrudnimy osoby odważne, niebojące się
wyzwań, do pracy pn-pt. Wysokie zarobki.
Tel. 531-514-346.

ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl
Nowe bezczynszowe mieszkania w stanie deweloperskim :
Bytom, Rozbark ul. Cicha 10 B „Park Mickiewicza”
!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52 m2!!!
Cena 3 520,00 zł/m2
Ruda Śląska, Bielszowice
!!!Mieszkania i lokale od 50 m2 do 75 m2!!!
Cena 3500,00 zł/m2
DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach
pow. 118 m2 i 144 m2
Posiadłość
207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Wolno stojący Halemba
258/750 
630 000 zł
Wolno stojący Halemba
252/680 
780 000 zł
Wolno stojący Halemba
250/682 
460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl. – Godula
240/508
499 000 zł
Działki
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 749 do 956 m2 
98 zł/m2
2
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom
29 m 
40 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Orzegów
33 m2 
35 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina
34 m2 
52 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina
35 m2 
29 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek
39 m2 
95 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
43 m 
69 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek
47 m2 
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Bykowina
48 m2 
120 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl. – Godula
49 m 
149 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula
51 m2 
115 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
52 m2 
115 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl. – Godula
55 m
125 tys. zł
M-4 Ruda Śl.– Godula
63 m2 
155 tys. zł
M-4 Ruda Śl. – Godula
62 m2 
170 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina
78 m2 
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Ruda
95 m2 
198 tys. zł
2
M-5 Ruda Śl. – Orzegów
113 m 
88 tys. zł

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219
508-1750863

www.stemark.pl

DOMY

R 299 tys., dom – Bielszowice, sprzedam.
DOMLUX, tel. 660-251-346.

PRACA

R FIRMA zatrudni pracowników obsługi
klienta w placówkach Poczty Polskiej na terenie miasta Zabrze i Rudy Śląskiej 1. CV:
info@astonish-PL.pl.
R Fryzjerkę zatrudnię. Ruda Śląska, tel.
509-737-781.

MOTORYZACJA
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę
i inne – stan obojętny. Tel. 503-345-968.
R Kupię skorodowane auta, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 503-345-968.

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

R Skup samochodów za gotówkę. Tel.
505-049-833.

R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912-559.

OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW

R Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.

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

Zapraszamy na najbliższy

R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.

R Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851-852.

 Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych.
Tel. 785-437-230.
R Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.
R Skup samochodów wszystkich marek. Tel.
515-533-560.

Mnóstwo
smakowitych nowości
w wiosennym menu
McDonald’s!
McDonald’s Polska wprowadza do menu
zupełne nowości, które zaspokoją podniebienia
nawet najbardziej wymagających gości.
Kanapka Big Western, McWrap Tzatziki
i Śródziemnomorski czy McFlurry Magnum to
tylko niektóre z wiosennych propozycji.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

R Dwu- i trzypokojowe mieszkanie sprzedam, Nowy Bytom. DOMLUX, tel. 660251-346.
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R Antyki, starocie, meble, figurki, zegary,
inne kupię. Tel. 515-533-560.

MATRYMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięćdziesiątką, pozna panią do 45 lat, szczupłą. Tel.
723-317-804.
R Przystojny, odpowiedzialny kawaler, lat
34, 170/70 pozna miłą pannę lub panią
z dzieckiem. E-mail: redkrzysztof@gmail.
com.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok
pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie
Śląskiej w budynku przy ul. Bankowej 36a, stanowiącego własność
Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani Joannie Sieradzkiej
pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych
w Urzędzie Miasta
wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

MARKON

KURS PRAWA JAZDY KAT. B
8.05.2013 r., godz. 18.00 pro
Gwarantujemy:
• samochód
TOYOTA YARIS 1,33
6-biegowa (jak WORD)
• videorejestracja jazdy
• 1h jazdy GRATIS
• raty 0%
• atrakcyjne ceny kursów

Cen mocja
a 11
00 z
ł

www.oskmarkon.szybkieprawko.pl
TEL. 668-735-268

ODK ,,Pulsar”
Ruda Śląska
ul. Różyckiego 30

INFORMACJA
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
Dodatkowe dni i godziny pracy Urzędu w miesiącu kwietniu,
umożliwiające złożenie zeznania rocznego i uzyskanie niezbędnych
do jego wypełnienia informacji:
– w dniu 27.04.2013 r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 13.00,
– w dniach 29.04.2013 r. i 30.04.2013 r. Urząd czynny do godziny 17.00
(od 15.00 do 17.00 tylko przyjmowanie zeznań rocznych).
W godzinach tych będzie również czynna kasa Urzędu. Po godzinie 17.00
w dniu 30.04.2013 r. będzie dostępna urna, gdzie można będzie złożyć
zeznanie do godziny 24.00. Mimo tych udogodnień, zachęcamy
wszystkich, którzy jeszcze nie złożyli zeznania,
do wykorzystania Internetu i przesłania zeznania tą drogą.
Bezpłatny system: http://www.e-deklaracje.gov.pl
– tanio, łatwo i przyjemnie.

Amatorom tradycyjnych smaków
w stylu McDonald’s proponujemy dwie
pozycje. Big Western to kanapka, która
swój wyjątkowy smak zawdzięcza
soczystej wołowinie, aksamitnemu
serowi cheddar oraz chrupiącemu
bekonowi. Świeżości dodaje jej zielona
sałata i pomidor. Całość przyozdabia
chrupiąca, prażona cebulka i dwa sosy:
kanapkowy oraz Western o smaku
barbecue. Łódeczki ziemniaczane
z sosem śmietanowym są smakowitą
przekąską ziemniaczaną, stanowiącą
doskonałą alternatywę dla klasycznych
frytek. W połączeniu ze świeżym sosem
śmietanowym tworzy prostą, acz godną
uwagi propozycję.
Dla amatorów lekkich placków
pszennych polecamy dwie nowe odsłony
popularnych McWrapów:
McWrap Tzatziki to soczyste mięso
wieprzowe z grilla, śródziemnomorski
ser oraz czerwona cebula i świeża
papryka skropione przepysznym sosem
tzatziki.
McWrap Śródziemnomorski jest
kompozycją delikatnego kurczaka,
czarnych oliwek, świeżego ogórka,
chrupiącej sałaty i oryginalnego sosu
bazyliowego. McWrap serwowany
jest z kurczakiem grillowanym lub
w chrupiącej panierce.
Dla zaspokojenia mniejszego apetytu
idealną propozycją będzie Sałatka
Grecka. To mix chrupiących sałat,
świeży ogórek, pomidorki koktajlowe,
czerwona cebula i czarne oliwki,
a do tego przepyszny ser typu feta.
Zupełną nowością w słodkim menu
McDonald’s są desery lodowe McFlurry
Magnum Classic i McFlurry Magnum
Gold. Obie propozycje to połączenie
najwyższej jakości czekolady Magnum
i cudownie kremowych lodów McFlurry.
W zależności od wyboru, dostępne
w dwóch smakach – Magnum Classic
z czekoladową polewą i dyskami
oraz Magnum Gold z polewą toffee
i dyskami Gold.
Do menu McDonald’s na wiosnę
wraca też Shake Mango Marakuja. To
niezwykłe połączenie napoju mlecznego
z orzeźwiającym puree z owoców mango
i marakuji, które przywodzą na myśl
tropikalne smaki.
Dla naszych Czytelników mamy 20
zaproszeń do restauracji Mcdonald`s.
Wystarczy wysłać SMS-a o treści wiad.
mcd17+imię i nazwisko pod numer
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT
tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y czekamy
od 24 kwietnia od godz. 10.00 do 26
kwietnia do godz. 14.00.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Pionierów
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Ogłoszenia

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Ludwika Mierosławskiego i Fińskiej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Pionierów, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1305/1193
o powierzchni 652 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1.
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/
LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1305/1193
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz teren
lasów i zadrzewień (symbol planu ZL1).
Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę o regularnym kształcie prostokąta posiada
dojazd z drogi publicznej ul. Pionierów.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 8.03.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu
ulic Ludwika Mierosławskiego i Fińskiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1301/1193 o powierzchni 1140 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r.,
działka nr 1301/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz fragmentarycznie teren ulic dojazdowych, o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol planu KD1/2).
Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi
publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego i ul. Fińskiej.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 60.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 90.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 20.05.2013 r.
dokonają wpłaty wadium w kwocie 3.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska,
z dopiskiem „wadium – ul. Pionierów” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi
w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na
nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów
i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze
spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT
pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą
zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 17.05.2013 r.
dokonają wpłaty wadium w kwocie 4.500,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska,
z dopiskiem „wadium – ul. Ludwika Mierosławskiego - ul. Fińskiej” oraz przed otwarciem
przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie
aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym
do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego
do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie
opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie
stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty
ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium
ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 11.03.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

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

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

Dla Grunwaldu to pierwsze zwycięstwo w rundzie rewanżowej.

Foto: Arch.

Po pierwszym spotkaniu z Lotem Konopiska, które zieloni przegrali, na treningach widocznie dobrze przećwiczyli skuteczność. Już
na początku spotkania z Wyzwoleniem Chorzów zaliczyli oni dwa
celne trafienia, a później kontrolowali spotkanie i bezpiecznie dowieźli zwycięstwo do końca.
Dobrze zaczęła to spotkanie ekipa z Rudy Śląskiej. Już w siódmej
minucie piłkę po wybiciu przez
Lamliha przejął Kot. Podał on do
Ciołka, którego podanie równoległe do bramki wykorzystał Stawowy, dając prowadzenie swojemu
zespołowi. Zieloni w dalszym ciągu szukali swojej szansy. Prowadzenie zwiększyli 11 minut później, kiedy to po dośrodkowaniu
Szczypiora, głową w siatce rywali
umieścił futbolówkę Szpoton. Gospodarze nie złożyli jednak broni
i w 22 minucie zdołali strzelić
bramkę kontaktową. Po zamieszaniu w polu karnym jeden z zawodników AKS-u wycofał piłkę do

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Ciężkie początki
Nie wyszła na dobre dłuższa
przerwa w rozgrywkach zawodnikom Slavii. W pierwszej kolejce rudzianie ulegli przed własną
publicznością Kamienicy Polskiej. W sobotę natomiast pojechali do Ząbkowic, by zmierzyć
się z tamtejszą Unią. Z walczącym o utrzymanie rywalem Slavia zdołała tylko zremisować. Jak
zapewnia jednak trener Roman
Cegiełka, jego zespół powoli się
rozkręca.

Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem, chociaż obie strony szukały swojej szansy na strzelenie
bramki. Gospodarze, niżsi od rudzian, starali się zaskoczyć przyjezdnych strzałami z dystansu.
Między słupkami bardzo dobrze
sprawował się jednak Franke.
Swoje okazje mieli także rudzianie. Zalewski źle trafił w piłkę,
a Marcin Rejmanowski uderzył
z pierwszej piłki, z dystansu, ale

dobrze zachował się golkiper
Unii.
Wynik spotkania otworzył się
dopiero w drugiej połowie meczu.
Trzy minuty po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę spotkania,
sędzia po faulu podyktował rzut
karny na rzecz gospodarzy, którzy
skrupulatnie to wykorzystali i objęli prowadzenie. Slavia doprowadziła do wyrównania w 67 minucie.
Wtedy to Zalewski wykorzystał
wrzutkę Gancarczyka i ładnym

Futsal – ekstraklasa

wbiegającego kolegi, a ten z linii
pola karnego uderzył i umieścił piłkę w siatce zielonych. W 34 minucie gospodarze mogli doprowadzić
do wyrównania – wrzutkę w pole
karne chciał wykorzystać jeden
z chorzowian, ale jego uderzenie
z pierwszej piłki okazało się niecelne. W ostatniej minucie pierwszej połowy prowadzenie Grunwaldu mógł jeszcze zwiększyć
Dreszer, jednak uderzenie na dalszy słupek było chybione.
Zaledwie trzy minuty po gwizdku rozpoczynającym drugą część
gry, przed szansą strzelenia bramki
stanął Ciołek, ale futbolówka po
jego uderzeniu z dystansu na dalszy słupek przeleciała tuż obok
bramki. Zaledwie dwie minuty
później, Ciołek ponownie znalazł
się w takiej samej sytuacji i znów
piłka minimalnie minęła bramkę.
W 72 minucie Kot podał do Stawowego, a ten uderzając z pierwszej
piłki, trafił prosto w golkipera gospodarzy. Minutę później bliski

uderzeniem głową umieścił futbolówkę w siatce rywali. Do końca
spotkania nic się już nie zmieniło
i mecz zakończył się remisem.
– Jestem zadowolony z tego, że
zagraliśmy lepiej niż tydzień temu
z Kamienicą. Mam nadzieję, że
powoli się rozkręcamy – powiedział po tym spotkaniu trener Roman Cegiełka.
Unia Ząbkowice – Slavia Ruda Śląska 1:1 (0:0)
Bramka dla Slavii: Zalewski
Slavia Ruda Śląska: Franke
– Goczoł, Skorupski, Met, Zalewski, Puschhaus (80’ Urynowicz), Witor (90’ Piecha), M.
Rejmanowski, Chmurczyk (78’
Bocian), Pawlak, Gancarczyk.
Trener: Roman Cegiełka.

trafienia głową był Szpoton. Próby
podwyższenia prowadzenia zostały
ukoronowane w 78 minucie, gdy
podanie Ciołka wykorzystał Kot
i po okiwaniu obrońcy gospodarzy,
umieścił piłkę w siatce. Do końca
spotkania nic się już nie zmieniło
i to GKS Grunwald wywiózł z terenu rywala cenne trzy punkty.
AKS Wyzwolenie Chorzów –
GKS Grunwald Ruda Śląska 1:3
(1:2)
Bramki dla Grunwaldu: Stawowy, Szpoton, Kot
GKS Grunwald Ruda Śląska:
Lamlih – Oswald, Jarczyk (kpt),
Łęcki – Maciongowski, Szpoton
– Stawowy (77’ Gruchalski), Dreszer, Szczypior (90’ Simon) – Kot
(88’ Zuga), Ciołek
Rezerwa: Bolik - J.Brzozowski, Kucharz, Poprawa
Trener: Teodor Wawoczny, II
trener: Jacek Bratek.
Pozostałe wyniki: Szombierki Bytom –
Zieloni Żarki 4:0, LKS Kamienica Polska
– Górnik 09 Mysłowice 1:0, Górnik Piaski (Czeladź) – Pilica Koniecpol 2:2, Victoria Częstochowa – Lot Konopiska 1:1,
Sarmacja Będzin – Gwarek Tarnowskie
Góry 2:1, Zagłębiak Dabrowa Górnicza
– Przyszłość Ciochowice 2:0.
1. Szombierki Bytom
17 36 30-12
2. Zagłębiak D. Gór.
17 32 27-20
3. Pilica Koniecpol
17 29 24-17
4. Grunwald Ruda Śląska 17 28 23-16
5. Slavia Ruda Śląska
17 27 28-20
6. Sarmacja Będzin
17 27 26-23
7. Górnik Piaski (Czeladź) 17 27 23-16
8. Lot Konopiska
17 24 27-17
9. Zieloni Żarki
17 24 21-31
10. Gwarek Tarnowskie G. 17 22 26-23
11. Wyzwolenie Chorzów 17 20 17-17
12. LKS Kamienica Polska 17 20 21-33
13. Przyszłość Ciochowice 17 19 15-20
14. Victoria Częstochowa 17 16 22-35
15. Górnik 09 Mysłowice 17 12 17-34
Unia Ząbkowice
17 9 16-29

ROZKŁAD JAZDY
Piłka nożna
27 kwietnia, sobota, godz. 17.00 KS Slavia Ruda Śląska – TS Szombierki Bytom
27 kwietnia, sobota, godz. 17.00 TS Gwarek Tarnowskie Góry – GKS
Grunwald Ruda Śląska
27 kwietnia, sobota, godz.11.00 GKS Urania Ruda Śląska – GKS Wawel
Wirek
27 kwietnia, sobota, godz.17.00 KS Rymer Rybnik – TP Jastrząb Bielszowice
Piłka ręczna:
25 kwietnia, czwartek, godz. 18.30 Zgoda Ruda Śl. – MTS Żory
Futsal – ekstraklasa:
27 kwietnia, sobota, godz. 19.30 Gwiazda Ruda Śl. – GKS Tychy
Akrobatyka sportowa:
27 kwietnia, sobota, godz. 10.00, Zawody w Akrobatyce Sportowej,
Skokach na Ścieżce i Trampolinie, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR-u na Halembie, ul. Kłodnicka 95

Feralna końcówka
Już w piątej minucie bramkę dla
Gwiazdy zdobył Ariel Piasecki,
dziesięć minut później na listę
strzelców wpisał się Krzysztof Piskorz. Chociaż pod względem gry
lepiej wypadli gospodarze, to nie
przeniosło się to na wynik i na przerwę Gwiazda schodziła z bezpieczną, dwubramkową zaliczką.
Podobnie wyglądał początek
drugiej połowy spotkania. W końcu
w 24 minucie gdańszczanie zdołali
strzelić bramkę kontaktową. Później obie strony mogły jeszcze zdobyć bramkę. Końcówka jednak należała do gospodarzy. W 35 minucie AZS wycofał bramkarza. Na 15
sekund przed końcem meczu zawodnik AZS-u pokonał Krzyśkę
strzałem z dystansu. Wtedy Gwiazda postawiła na grę z lotnym bramkarzem. Zemściło się to na dwie
sekundy przed końcem spotkania,
gdy z własnej połowy do bramki

Wiadomości Rudzkie 24.04.2013 

MOSiR zaprasza
Ostatnie sekundy meczu zdecydowały, że Gwiazda ten mecz przegrała.

Gwiazdy posłał piłkę zawodnik gospodarzy i dał swojemu zespołowi
cenne zwycięstwo.
AZS UG Gdańsk – Gwiazda Ruda Śląska 3:2 (0:2)
Gwiazda: Rafał Krzyśka - Ma-

Foto: Arch.

rek Bugański, Adam Jonczyk,
Paweł Martyn, Szymon Łuszczek,
Mateusz Omylak, Ariel Piasecki,
Mateusz Krzymiński, Adrian Zabłocki, Bartosz Siadul, Krzysztof
Piskorz. Trener: Rafał Krzyśka.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na wycieczkę do Doliny
Chochołowskiej na poszukiwanie krokusów. Planowany termin wycieczki – niedziela, 28 kwietnia. Koszt – osoba dorosła 30 zł, dzieci – 20
zł. Zapisy drogą elektroniczną na adres: a.poloczek@mosir.rsl.pl z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL.

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
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Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Ulegli wiceliderowi
Kolejną porażkę odniósł Górnik Zabrze. Tym razem trójkolorowi ulegli na wyjeździe Koronie Kielce. Jedyną bramkę, która
padła w tym spotkaniu, strzelił
w 83 minucie spotkania Piotr
Malarczyk.
Adam Nawałka (trener
Górnika Zabrze): – Złość
sportowa jest w nas bardzo duża. Wszyscy czujemy się podle,
bo graliśmy o zwycięstwo. Taka
jest piłka, że trzeba kilka sytuacji wypracować, aby po meczu
móc sobie pogratulować zwycięstwa. To było dla nas ważne
spotkanie pod względem psychologicznym. Dwie porażki,
które wcześniej zaliczyliśmy, nie
miały wpływu na naszą koncentrację w tej rywalizacji. Tym
bardziej jesteśmy źli na siebie.
To, że nas chwalą z zewnątrz, że
rozegraliśmy dobry mecz, nie
ma żadnego znaczenia. Może za
mało się dzisiaj staraliśmy. Pozostaje mi pogratulować zwycięstwa Koronie, a my zabieramy się do dalszej pracy.
Seweryn
Gancarczyk
(obrońca Górnika): – Obie
drużyny pokazały dziś ciekawy
futbol, na boisku nie brakowało
bowiem walki. Do momentu
strzelenia bramki mecz był dość
wyrównany. Korona nie stworzyła sobie żadnych klarownych
sytuacji do zdobycia bramki.
Wykorzystała jednak nasz błąd
w końcówce. Co do kartki, zdawałem sobie sprawę, że prędzej
czy później będę pauzował. Żałuję jednak, że nie będę miał
szansy na rehabilitację w meczu
z Ruchem.
Korona Kielce – Górnik
Zabrze 1:0 (0:0)
1:0 – Malarczyk 83’
Górnik: Skorupski – Olkowski, Danch, Kopacz, Gancarczyk – Bonin (37’ Kwiek),
Szeweluchin, Mączyński, Nakoulma – Iwan (88’ Mosznikow) – Zachara (72’ Jeleń).
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W sobotę GKS Wawel Wirek podejmował przed własną publicznością wicelidera tabeli – Wartę Zawiercie. W
pierwszych minutach spotkania gra była
dość wyrównana. Z czasem jednak coraz częściej do głosu dochodzili przyjezdni. W 11 minucie spotkania na pozycję sam na sam wyszedł jeden z zawiercian. Dobrą interwencją popisał się
jednak Grzywa, który wybił mu piłkę
sprzed nóg. W 17 minucie ten sam zawodnik po raz kolejny uratował Wawel
przed utratą gola, wybijając piłkę lecącą
w stronę bramki po interwencji Gawlika. W grze gospodarzy brakowało do-

kładności. Oddali oni kilka strzałów na
bramkę przyjezdnych, jednak były one
niecelne bądź na tyle lekkie, że bez problemu łapał piłkę golkiper Warty. W 40
minucie zawodnik z Zawiercia znalazł
się w sytuacji sam na sam z Gawlikiem.
Kiwał się z nim i oddał strzał. Po raz
kolejny futbolówkę lecącą w stronę
bramki zdołał wybić Grzywa. Jednak
chwilę później goście weszli prawą
stroną i oddali strzał, a piłka po ręce
bramkarza Wawelu wturlała się do
bramki. W końcówce pierwszej połowy
strzelał jeszcze Lokaj, ale bez problemu
interweniował bramkarz gości. Na prze-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Powtórka z jesieni
Urania Ruda Śląska udała się do Sosnowca, by zagrać z tamtejszym AKSem Niwką Sosnowiec. Urania objęła
prowadzenie już w szóstej minucie
spotkania. Wtedy dośrodkowanie Kamieńskiego wykorzystał Miszka, który
głową uderzył futbolówkę w długi róg
bramki gospodarzy i otworzył wynik
meczu. Szansę na podwyższenie kochłowiczanie mieli dziewięć minut
później – po strzale Musiała z wolnego, bramkarz gospodarzy zdołał wypiąstkować, a po dobitce Jańczaka piłka odbiła się od poprzeczki. Dwie minuty później do groźnej sytuacji do-

szedł AKS. Futbolówka po strzale jednego z zawodników przeleciała tuż nad
poprzeczką bramki strzeżonej przez
Pardelę. Pierwsza połowa meczu zakończyła się jednobramkową zaliczką
Uranii.
Dobrze weszli w drugą połowę gospodarze. W 57 minucie sędzia podyktował karny Niwce. Ta go wykorzystała i doprowadziła do wyrównania. Taki
obrót sprawy zmobilizował dodatkowo
zawodników Uranii. Trzy minuty później sędzia, po zagraniu ręką w polu
karnym przez gospodarzy, podyktował
rzut karny dla kochłowiczan. Na bram-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Tylko jedna bramka
Jastrząb zmierzył się w minioną
sobotę z zespołem z Grodźca, będącym liderem tabeli. – Mogliśmy spokojnie zremisować, a nawet wygrać
to spotkanie – powiedział po meczu
trener Piotr Gierczak. Ekipa z Rudy
Śląskiej może czuć po tym spotkaniu
mały niedosyt. Miała bowiem kilka
okazji do strzelenia bramki, ale za-

brakło celności. Piłkarze Jastrzębia
nie zdołali nawet wykorzystać sytuacji sam na sam z bramkarzem gości.
W końcu po błędzie zespołu, jeden
z zawodników przyjezdnych dostał
piłkę za plecy, znalazł się w sytuacji
sam na sam z bramkarzem Jastrzębia, którego zdołał pokonać i tym
samym przechylił szalę zwycięstwa

rwę ekipa z Rudy schodziła przegrywając jedną bramką.
W 52 minucie do wyrównania doprowadzić mógł Lokaj, ale po jego strzale
z rzutu wolnego piłka odbiła się od
słupka. W drugiej połowie jeszcze oba
zespoły mogły strzelić bramkę. Wawel
w tej części gry spisywał się znacznie
lepiej, ale zabrakło mu pomysłu na rozegranie i dokładności. Gościom przeszkadzali natomiast dobrze interweniujący Gawlik i Grzywa. Ten drugi także
w tej połowie zdołał wybić lecącą do
pustej bramki piłkę.
GKS Wawel Wirek Ruda Śląska –
Warta Zawiercie 0:1 (0:1)
GKS Wawel Wirek: Gawlik - Pyc,
Grzywa, Buchcik, Kożdoń (70’ Kałużny K.) - Kałużny G., Zajdel M. (75’
Niemira), Piętoń, Lokaj - Jaromin,
Lux (60’ Majnusz D.);

kę zamienił go Musiał. W 70 minucie
podanie Lenkiewicza wykorzystał
Oczko, który znalazł się w sytuacji sam
na sam z golkiperem sosnowiczan. Kochłowiczanie mogli podwyższyć jeszcze wynik pięć minut później, kiedy to
Miszka przejął piłkę od przeciwnika
i widząc wysuniętego bramkarza chciał
go przelobować. Golkiper AKS-u zdołał jednak poradzić sobie w tej sytuacji
i wynik już się nie zmienił. Gospodarze
musieli uznać wyższość Uranii, a mecz
zakończył się wynikiem 1:3.
AKS Niwka Sosnowiec – Urania
Ruda Śląska 1:3
Urania Ruda Śląska: Pardela, Baran, Gabryś, Jańczak, Grzesik, Mikusz, Kamieński, Lenkiewicz, Oczko
(‘90 Magiera), Musiał, Miszka (‘80
Zalewski).
Trener: Stanisław Mikusz

na korzyść swojej drużyny. Utratę
tylko jednej bramki z zespołem zajmującym pierwsze miejsce w tabeli
należy zdecydowanie zaliczyć na
plus, gdyż to daje nadzieję na zwycięstwa z zespołami niżej lokowanymi.
Jastrząb Bielszowice – RKS Grodziec 0:1
Jastrząb Bielszowice: Bechta –
Łukasik, Koniorczyk, Gierczak,
Gomoluch, Mikuła, Skudlik,
Kaczmarczyk, Dembiński M., Sikora, Janiak.
Trener: Piotr Gierczak

Zapraszamy
na bieg 12-godzinny
27 kwietnia o godzinie 7.00
rozpocznie się jubileuszowy
„XV Międzynarodowy Rudzki
Bieg 12-godzinny” połączony
z IV Mistrzostwami Śląska
w Biegu 12 h. Na starcie zobaczymy czołówkę polskich biegaczy ze zwycięzcą dwóch
ostatnich biegów Irenuszem
Czapigą oraz dwoma najlepszymi zawodniczkami, aktualnymi reprezentantkami Polski
Aleksandrą Niwińską i Agnieszką Mizerą.
Jako bieg towarzyszący odbędzie się V Rudzka Sztafeta
Czterogodzinna, w której wystartuje dziesięć zespołów czteroosobowych reprezentujących
różne grupy społeczne. Zawodnicy będą rywalizować na ulicach Nowego Bytomia, zaczynając od placu Jana Pawła II,
następnie przebiegną ulicami:
Smolenia, Objazdową, Markowej i Damrota. Mieszkańcy
tych ulic muszą być przygotowani na utrudnienia w poruszaniu się samochodami w dniu
rozgrywania zawodów w godzinach od 6 rano do 20 wieczorem. Organizatorzy zawodów proszą mieszkańców o wyrozumiałość.
Plan imprezy:
godz. 7.00, plac Jana Pawła
II – start biegu 12-godzinnego
godz. 13.00-13.20, plac Jana
Pawła II – wydawanie numerów startowych uczestnikom
sztafet
godz. 13.30, plac Jana Pawła
II – start sztafety 4-godzinnej
godz. 17.30 – zakończenie
biegu sztafetowego
godz. 18.30, plac Jana Pawła
II – dekoracja sztafet
godz. 19.00 – finisz biegu
12-godzinnego
godz. 20.00, hala MOSiR
-u, ul. Hallera – wspólny posiłek uczestników biegu 12godzinnego
godz. 20.20, hala MOSiR-u, ul.
Hallera – dekoracja uczestników biegu 12-godzinnego
REKLAMA
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Zapasy

Zapasy

Konkurs plastyczny, walki zapaśnicze, pokazy zapaśniczo-akrobatyczne i multimedialne, spotkanie z absolwentami SP nr 6 – zawodnikami ZKS-u Slavia oraz gry i zabawy z mocowania – takie atrakcje przygotowano
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 na Orzegowie, w której odbył się Szkolny Festiwal Zapaśniczy.

Zawodnicy i Zawodniczki ZKS-u Slavia Ruda Śląska wywalczyli medale w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek.

Festiwal zapasów w SP nr 6
– Popularyzacja zapasów, czyli pokazywanie dzieciom i młodzieży, że ten
sport jest wartościowy, to główny powód,
dla którego zorganizowaliśmy ten festiwal. Dzisiejsza impreza jest na bardzo
wysokim poziomie. Frekwencja ze strony
dzieci dopisała. Jeżeli tylko znajdą się
chętni do zorganizowania takiego festiwalu w kolejnych latach, to jak najbardziej będziemy go kontynuować – zapowiedziała Bożena Stefaniak, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 6.
Współorganizatorem festiwalu był
Zapaśniczy Klub Sportowy Slavia.
– Próbujemy promować zapasy, szczególnie wśród dzieci. W marcu organizowaliśmy taki festiwal w Szkole Podstawowej nr 41, dzisiaj robimy to w SP nr 6.
Takie imprezy są najlepszym sposobem
na to, by przez zabawę poznać i promować zapasy – tłumaczył Marek Garmulewicz, prezes Zapaśniczego Klubu Sportowego Slavia. – W związku z tym, że
pojawiła się inicjatywa wycofania zapasów z igrzysk olimpijskich, ogłosiliśmy

Młodzi wzięli udział w zawodach w przeciąganiu liny.

konkurs plastyczny nawiązujący do tego
tematu. Jest co oglądać, bowiem nadesłano ponad 200 prac. Zrobiliśmy zdjęcia rysunków, które wyślemy do Polskiego Związku Zapaśniczego z prośbą o zamieszczenie ich na stronie internetowej
związku. Kolega z Rosji także zaproponował, że wyśle te zdjęcia na stronę Fe-

deracji Rosyjskiej, także wspólnymi siłami sprzeciwiamy się temu, co się dzieje
– dodał.
Dzieci bardzo chętnie brały udział
w przygotowanych dla nich atrakcjach.
W zawodach zapaśniczych oraz grach
i zabawach wzięło udział ponad 100
osób.
– Było dzisiaj wiele atrakcji, ale mnie
najbardziej podobały się walki chłopców
i dziewczyn – mówiła Karolinka Kalinowska.
– Pierwszy raz odbywa się u nas w szkole taki festiwal. Jest bardzo fajnie i chcielibyśmy, żeby był on organizowany częściej. Zapasy to bardzo fajna dyscyplina
sportu – podsumował Adrian Pala.
Gośćmi honorowymi byli członkowie
sztabu szkoleniowego Polskiego Związku Zapaśniczego: trener kadry narodowej seniorów w zapasach w stylu wolnym Yusup Abdusalamov (wicemistrz
olimpijski z Pekinu), oraz trener kadry
narodowej juniorów Marek Garmulewicz.

Zapasy
18 medali zdobyli zawodnicy ZKS-u Slavia Ruda Śląska podczas mistrzostw Śląska dzieci i
kadetów w zapasach w stylu klasycznym, które odbyły się 20 kwietnia w Katowicach.

Medale klasyków
W kategorii dzieci – ZŁOTO:
Klaudiusz Wiezner, Denis Kwiatkowski, Damian Pander, SREBRO:
Gaetano Alfano, Hubert Szaraniec,
Jakub Czerczak, BRĄZ: Daniel Lisoń. Natomiast w kategorii kadetów
– ZŁOTO: Dominik Maczan, Bartosz Szałowski, Tomasz Kietel, Ka-

mil Krzewina, Adrian Drobina,
SREBRO: Dawid Strzałka, Dawid
Kowalczyk, BRĄZ: Kamil Huda,
Korneliusz Janeczko, Rafał Danisz,
Dawid Grygiel.
W zawodach tych wystartowali
także zapaśnicy Pogoni. W grupie
dzieci medale zdobyli: ZŁOTO –

Kamil Zakrzewski 66+, Michał Kareciński 38 kg, SREBRO: Mateusz
Skiba 35 kg, BRĄZ: Szymon Brzeziński 47 kg, Mateusz Nadulski 53
kg. W grupie kadetów: ZŁOTO:
Michał Białek 63 kg, Filip Chrząszcz
100 kg, SREBRO: Sylwester Lewandowski 100 kg.
REKLAMA

Medale juniorek i juniorów
19 i 20 kwietnia w Koronowie
w województwie kujawsko – pomorskim swoje mistrzostwa miały
juniorki. Zawodniczki z Rudy Śląskiej zdobyły tam trzy brązowe
medale. Wywalczyły je: Justyna
Respondek 51 kg, Natalia Kubaty
55 kg oraz Alicja Kubaty 67 kg.
Dziewczęta startowały tylko w trzyosobowym składzie, dlatego też
piąte miejsce w klasyfikacji klubowej należy uznać za bardzo dobry
wynik.

Mistrzostwa Polski Juniorów rozegrano w tym samym terminie
w Krasnymstawie. Rudzianie zdobyli tam cztery medale – dwa srebrne i dwa brązowe. Medale srebrne
wywalczyli: Grzegorz Łabus 55 kg
i Aleksander Wojtachnio 84 kg, medale brązowe zawisły na piersiach
Dominika Frąckowiaka 55 kg i Roberta Strzałki 74 kg. W klasyfikacji
klubowej Slavia uplasowała się na
drugim miejscu, ulegając jedynie
Mazowszu Teresin.

Koszykówka
Fani koszykówki mieli okazję w sobotę w hali MOSiR-u na
Nowym Bytomiu obejrzeć Mecz Gwiazd Rudzkiej Amatorskiej
Ligi Koszykówki. Zacięty pojedynek zakończył się zwycięstwem Południa 109:98.

Mecz Gwiazd
Formuła została zachowana z poprzednich lat, co oznacza, że zawodnicy zostali podzieleni na dwie drużyny: Północ
i Południe.
Chociaż Północ była lepsza w zbiórkach z ataku, to Południe nadrabiało skutecznością. Zawodnicy tej drużyny zdecydowanie częściej trafiali i to zarówno
rzucając za trzy, dwa, jak i jeden punkt.
Pierwsze trzy kwarty należały do Południa, które stopniowo budowało swoją
przewagę (18:26, 28:31, 21:31). W czwartej kwarcie Południe, które już miało
w zasadzie zapewnioną wygraną, trochę
odpuściło, co spowodowało, że Północ
zdołała zdobyć o dziesięć punktów więcej, a przez to zminimalizować straty.
Północ: Mateusz Zarychta (Sport
Rebel) 3, Artur Lewicki (ALTA) 13,
Krzysztof Krajewski (Budsar) 9, Waldek Bastek (KTK) 9, Marcin Malcherczyk (Budsar) 15, Adrian Kupka
(OMB) 11, Grzegorz Boczula (Wielka

Kibice mogli zobaczyć wiele ciekawych akcji.

Kiść) 4, Michał Giese (Antidotum Gliwice) 18, Marek Miądowicz 14, Zbigniew Moskal (Sport Rebel Team) 2.
Południe: Szymon Żymła (Gwiezdno Flota) 11, Paweł Nowrotek (Drim
Tim) 18, Karol Chamera (Green Peas)
7, Łukasz Celiński (Mode Kociki) 15,
Przemek Bednarek (Rybnik Team) 12,
Adam Marchacz (Drim Tim) 11, Adam
Janus (Mode Kociki) 7, Tomasz Cichoń (ZGP) 7, Ksawery Fojcik (Rybnik Team) 9, Krzysztof Kręglicki
(P&G) 8, Robert Białkowski (Hard
Plast) 4.

Pływanie

Pierwsze pływackie sukcesy
W minioną sobotę, 20 kwietnia na
mistrzostwach Śląska w Knurowie,
Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska
był godnie reprezentowany przez dziesięciolatków: Patrycję Lip i Igora Wróbla. Na szczególne wyróżnienie zasługuje występ Igora, który zajął trzecie

miejsce na 50 m stylem klasycznym z czasem: 0:48,92 oraz czwarte miejsce na
100 m stylem klasycznym, uzyskując
czas: 1:46,70. Patrycja również dzielnie
walczyła, pokonując wiele zawodniczek. Młodym pływakom serdecznie
gratulujemy pierwszych sukcesów.

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Remis na zakończenie
W ostatniej kolejce szczypiorniści
SPR-u Grunwald podejmowali MOSiR
Bochnię. Chociaż pierwsza połowa
spotkania zakończyła się przewagą gospodarzy, to w drugiej przyjezdni nad-

gonili wynik i mecz zakończył się remisem 33:33. SPR Grunwald zakończył
rundę na czwartym miejscu w tabeli.
SPR Grunwald – MOSiR Bochnia
33:33 (18:13)
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