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Ratujmy
Kacpra

Kilka miesięcy temu u 2-letniego Bartka z Rudy Śląskiej zdiagnozowano białaczkę. Jedynym ratunkiem dla niego jest przeszczep szpiku kostnego. Niestety do dziś nie udało się dla niego znaleźć dawcy.
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Bartuś czeka na przeszczep!

Bartuś cierpi na ostrą białaczkę.

Zdrowy, radosny, zwyczajny
chłopczyk – taki był zanim wykryto
u niego białaczkę. 2-letniego Bartu-

Foto: arch.

sia kilka miesięcy temu dopadła
okrutna diagnoza – ostra białaczka
limfoblastyczna typu T – komórko-

wego. Teraz znajduje się on pod
fachową opieką medyczną na Oddziale Hematologii i Onkologii
Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1
w Zabrzu.
– Sprawdziliśmy, że brat i rodzice
nie mogą być dawcami, dlatego
szukamy teraz dawcy niespokrewnionego. Są przeszukiwane bazy
danych, ale to jak gra w pokera. Teraz chcemy poszukać dawcy na
miejscu i to może być świetna okazja, by uratować życie tego dziecka
– mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, ordynator Oddziału Hematologii i Onkologii
Dziecięcej w Zabrzu.
Pomoc w znalezieniu dawcy ma
przynieść akcja „Dzień dawcy
szpiku dla Bartusia i innych” organizowana przez Fundację DKMS
Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska. W Rudzie Śląskiej
rejestracja potencjalnych dawców
odbędzie się w sobotę 8 czerwca
w godz. 10.00 – 18.00 w Szkole
Podstawowej nr 30 przy ul Chryzantem 10.
– Zarejestrować może się każdy
pomiędzy 18. a 55. rokiem życia.
Rejestracja polega na pobraniu
krwi, na podstawie której zostaną
określone cechy zgodności antygenowej. Jeśli kod genetyczny zgadza

się z kodem genetycznym chorego,
dochodzi do przeszczepu. Wszyscy
chętni do rejestracji powinni mieć
ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL – mówi Rafał Młodzikowski z Fundacji DKMS.
Inicjatorem organizacji wspólnej
rejestracji potencjalnych dawców
jest Katarzyna Wróbel – przyjaciółka rodziny Bartusia.
– Najpierw szok i niedowierzanie. Potem jedna myśl – trzeba pomóc, to przecież moi bliscy
znajomi. Znam doskonale Bartusia
i jego brata i wiem, że taka choroba
może przydarzyć się każdemu, dlatego pomagajmy – tak dziś o całej
sytuacji mówi pani Katarzyna.
– Jestem niezmiernie wdzięczny
za pomoc okazaną nam ze strony
władz miasta i fundacji. Pomoc
w sprawie syna ruszyła bardzo
szybko, mam nadzieję, że wkrótce
przyniesie efekty i wspólnie z żoną
będziemy cieszyć się zdrowiem naszego dziecka – mówi Damian Piotrowski, tata Bartka.
W Polsce co godzinę stawiana
jest diagnoza – nowotwór krwi
(białaczka). Dla wielu chorych jedyną szansą jest przeszczepienie
szpiku kostnego lub komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego.
Monika Herman-Sopniewska
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TEMAT TYGODNIA
Ciekawe zadania, podchwytliwe pytania i dobra zabawa czekały na jedenaście drużyn, które pomimo deszczu zdecydowały się wziąć udział w Grze Miejskiej
pod hasłem ,,Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda”. Uczestnicy mieli za zadanie zameldować się w czterech głównych punktach kontrolnych, w których czekały
na nich różne wyzwania. A było o co walczyć, bo na najlepszą ekipę czekały cztery rowery górskie!

Gra Miejska ,,Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda”
Robert Połzoń – robert.polzon@wiadomoscirudzkie.pl

– Mimo obfitych opadów deszczu,
każda z drużyn walczyła do samego
końca. Uczestnicy nie tylko musieli
wykazać się wiedzą z dziedziny segregacji odpadów, ale także ogromną wolą walki – tłumaczy Izabela
Nowrotek, specjalista ds. marketingu Śląskie Media Sp. z o.o.
Organizatorami całej zabawy były ,,Wiadomości Rudzkie”, PUK
oraz miasto Ruda Śląska. Punkty
kontrolne znajdowały się koło basenu odkrytego, przy PWiK, na stadionie Pogoni i przy siedzibie MOSiR-u.
Na śmiałków czekało wiele zadań – rzucanie papierowymi kulami
do celu, układanie wieży z zakrętek,
zgniatanie butelek na czas oraz segregacja śmieci. Dodatkowo dzieci
odpowiadały na zagadki związane
z nową ,,ustawą śmieciową”.
– Bardzo fajną konkurencją był
slalom. Podobało mi się jednak też
układanie wierszyka. Nie była to łatwa konkurencja, gdyż musieliśmy
poruszyć swoją wyobraźnię – mówi
Kamil Tychnowski, jeden z uczestników zabawy.
– W pamięci zapadło nam rzucanie do kosza. Była to trudna konkurencja, ponieważ nie udało nam się
trafić nawet jeden raz – opowiada
Anna Zając, opiekunka zespołu
„Chichotek”.
– Cała gra była świetna. Nie zapomnę wlewania wody do butelki za
pomocą małej plastikowej filiżanki.
Uczestnik musiał wykazać się sprytem i precyzją – wspomina Barbara
Danch, uczestniczka gry.
Ostatniej konkurencji – „kreator
mody z odpadów” – mogli kibicować
wszyscy zgromadzeni na rynku.
– Prace były przezabawne, podziwiam, że dzieci dały radę i w dziesięć minut stworzyły nie lada kreacje – podkreśla Grażyna PanderKokoszka, właścicielka Pracowni
Krawieckiej „G-Style”, która oceniała stroje.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna „Diamenty” w składzie: Zbigniew Toś, Karolina Toś, Aurora
Izdebska, Barbara Danch. Drugie
miejsce zajęła drużyna „Szczęśliwa
czwórka” (Sebastian Mieczkowski,
Katarzyna Mieczkowska, Kinga
Marcińczak, Monika Koprowska),
natomiast trzecie zespół „Chichotki”(Anna Zając, Julia Sziling, Barbara Krosny, Paulina Szczurowska).
– W ogóle się nie spodziewaliśmy
wygranej, była ona dla drużyny dużym zaskoczeniem, ale jesteśmy
szczęśliwi, mamy rowery! – mówiła
Bożena Toś, mama jednej z dziewczynek ze zwycięskiej drużyny.

„Chichotki” – drużyna, która zajęła trzecie miejsce.

Foto: RP

Na obiekcie Pogoni drużyny musiały m.in. segregować śmieci. 

Foto: RP

Drużyny zmierzyły się również w takich konkurencjach jak układanie wieży z nakrętek
czy zgniatanie plastikowych butelek.
Foto: RP

Dodatkowe punkty można było zdobyć rzucając papierową kulą do celu.

Foto: RP

Ostatnim zadaniem było stworzenie „śmieciowych” kreacji…

jak widać... pomysłów nie brakowało.

Foto: RP

Foto: RP

PUK, jako partner strategiczny imprezy, przygotował coś dla najmłodszych. Na zdjęciu
widać prezentowaną przez Spółkę nowoczesną „śmieciarkę”. 
Foto: RP

Zwycięska drużyna – „Diamenty” – otrzymała cztery rowery górskie. Nagroda sprawiła
wielką radość triumfatorom Gry Miejskiej.
Foto: MS
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ZBLIŻENIA
Kacper Chmiel w czerwcu skończy 8 lat. Mimo, że jest małym chłopcem, w swoim życiu przeszedł jedenaście zabiegów chirurgicznych. Wszystkie związane z wrodzoną wadą serca, polegającą na niedorozwoju jego lewej komory, na którą cierpi chłopiec. Pierwszy
okres swojego życia Kacper spędził w szpitalu.

Ratujemy serce Kacpra
Agnieszka Pach – agnieszka.pach@wiadomoscirudzkie.pl

– Wadę u Kacpra wykryto dopiero w siódmej dobie życia,
gdyż nie było to możliwe wcześniej. Gdy się o niej dowiedzieliśmy, to byliśmy w szoku, że to
taka ciężka wada serca. Ryzyko,
że Kacper nie przeżyje było bardzo duże, dlatego też przed
pierwszym zabiegiem był on na
szybko chrzczony. Na szczęście
wszystko się udało – o przeżyciach związanych z chorobą syna
opowiada mama Kacpra, Janina
Studołka.
Dziś Kacper to inteligentny
i ciekawy świata chłopiec. Niestety ze względu na swoją chorobę nie może on w pełni korzystać
z życia tak, jak robią to jego rówieśnicy. Problemy z saturacją,
duszności i sinica, nie pozwalają
Kacprowi na zbyt duży wysiłek
fizyczny, przez co chłopiec nie
może jeździć na rowerze czy grać
w piłkę.

Aby Kacper mógł ukończyć
leczenie, potrzebny jest jeszcze
jeden zabieg, który nie jest możliwy do przeprowadzenia w Polsce. Ryzyko operacji jest zbyt
wysokie, ale bez niej Kacper
również może stracić życie. Jedynym rozwiązaniem jest dla
niego operacja w klinice uniwersyteckiej w Niemczech, gdzie
światowej sławy kardiochirurg
profesor Edward Malec, wraz ze
swoim zespołem, przeprowadza
najbardziej skomplikowane operacje. Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną chłopca,
profesor Malec orzekł, że jest
w stanie z powodzeniem dokończyć leczenie Kacpra.
Wstępny termin operacji został
ustalony na początek sierpnia. Jej
koszt to około 32 000 euro. Ta
suma przerasta możliwości rodziny, która sama, nie jest w stanie jej zgromadzić.

– Pieniądze na koncie Kacpra
stale rosną. Muszę przyznać, że
sama jestem zdziwiona, jak ta
machina ruszyła i ilu ludzi chętnie pomaga. W zbiórkę włączyło
się m.in. Miejskie Przedszkole nr
47 i rodzice jego podopiecznych,
odbyła się zbiórka w parafii na
Bykowinie i będzie jeszcze kolejna. Do pomocy przyłączył się
również Urząd Miasta z panią
prezydent. Pomagają nam też
różne firmy – wylicza mama
Kacpra.
Rodzice Kacpra zwrócili się
również o pomoc do naszych
Czytelników. Każdy, kto chciałby wesprzeć chłopca, może
przesłać dowolną kwotę na konto Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis, na rachunek nr 86 1600 1101 0003
0502 1175 2150. W tytule przelewu należy wpisać ,,Kacper
Chmiel”.

Apel Prezydent Miasta

I Ty możesz uratować komuś życie

Operacja w Niemczech jest ratunkiem dla Kacpra.

Foto: arch. rodzinne

Ma 12 lat, mieszka na Nowym Bytomiu i przez jeden dzień piastowała urząd prezydenta Rudy Śląskiej.
Weronika Lisek w poniedziałkowy poranek ze spokojem odebrała klucz do bram miasta, choć nie ukrywała, że boi się tej ogromnej odpowiedzialności.

Weronika prezydentem

Konferencja prasowa, na której Prezydent Miasta apeluje o pomoc dla Bartusia. 

Każdy z nas może uratować życie
drugiemu człowiekowi. Wystarczy tylko zgłosić się do banku dawców szpiku kostnego i oddać tam krew. A potem cierpliwie czekać. Jeżeli gdzieś
na świecie znajdzie się nasz „bliźniak
genetyczny”, który będzie potrzebował pomocy, wtedy czeka nas kolejna
wizyta w szpitalu. Ale wbrew stereotypom, nie musimy się obawiać o swoje
zdrowie, ani bać się bólu.
Niestety w Polsce wciąż mało osób
decyduje się na to, by zostać dawcą
szpiku kostnego. Zwykle myślimy
o tym dopiero wtedy, gdy ktoś z naszych
bliskich
zachoruje
i nagle jedynym ratunkiem jest przeszczep szpiku kostnego. Ale wtedy
często brakuje już czasu na szukanie
„bliźniaka genetycznego”, który mógłby uratować naszemu krewnemu życie.

Foto: MHS

W akcję zachęcającą do zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego włącza się nasze
miasto. Zainspirowała nas historia
2-letniego Bartusia, rudzianina, u którego zdiagnozowano białaczkę. Jedynym ratunkiem dla chłopca jest przeszczep szpiku kostnego od dawcy
niespokrewnionego.
Tak się składa, że chorzy na białaczkę lub inne nowotwory krwi największe szanse na znalezienie swojego „bliźniaka genetycznego” mają
wśród osób pochodzących z tego samego terenu co pacjent. Może właśnie wśród nas jest ktoś, kto może
uratować życie Bartusiowi? Dlatego
apeluję do wszystkich Państwa,
mieszkańców Rudy Śląskiej, o rozważenie możliwości zarejestrowania
się jako potencjalny dawca szpiku.
Rejestracja zajmuje chwilę. Warto tę

chwilę wygospodarować w swoim
kalendarzu, bo kiedyś może okazać
się, że to właśnie ona uratowała komuś życie.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszam w sobotę, 8 czerwca br.
do Szkoły Podstawowej nr 30 przy
ul. Chryzantem 10, gdzie w godz.
od 10.00 do 18.00 będzie można zarejestrować się w bazie danych
dawców szpiku.
Pamiętajcie Państwo, że każdy zarejestrowany potencjalny dawca szpiku, to kolejna szansa na nowe życie!
Kto wie, może wśród nas znajdzie się
ktoś, kto będzie mógł pomóc Bartusiowi. Gorąco apeluję do Państwa
o zapisywanie się do banku dawców
szpiku kostnego. Pamiętajcie, że tylko życie poświęcone innym jest
warte przeżycia.
Grażyna Dziedzic

– Jestem bardzo zestresowana. Dziś
musiałam się elegancko ubrać, a teraz
odwiedzę szkolne festyny – mówi Weronika Lisek, która na co dzień uczy się
w piątej klasie SP nr 1 na Nowym
Bytomiu.
Weronika jest zwyciężczynią sobotniego konkursu na najlepsze przebranie, który odbył się na placu Jana Pawła
II z okazji Dnia Dziecka. Weronika
przebrana była za pirata.
– Początkowo córka chciała się przebrać w sukienkę z balonów, ale pogoda
nie dopisała. Na koniec wybraliśmy
strój pirata – miała chustkę na głowie,
szable, zrobiła sobie specjalną przepaskę na oko. To był pomysłowy strój, ale
wygranej się nie spodziewaliśmy – opowiada Karina Lisek, mama Weroniki.
Weronika Lisek klucze do miasta
odebrała od Weroniki Sopali z Bykowiny, która w ubiegłym roku również
z okazji Dnia Dziecka pełniła funkcję
prezydenta miasta.
– Bardzo miło wspominam ten jeden
dzień prezydentury w mieście. Jeździłyśmy na festyny, byłyśmy na przedstawieniu w żłobku, w szkołach rozdawałyśmy cukierki. Do dziś mamy z panią
prezydent stały kontakt na portalu spo-

Weronika Sopala przekazuje klucz do
bram miasta Weronice Lisek.  Foto: UM

łecznościowym. Czasami wracam do
zdjęć z tamtego dnia – uśmiecha się
Weronika Sopala.
– Weronika przekona się, jak wygląda praca prezydenta. Czekają nas wyjazdy do szkół i przedszkoli, biznesowe
spotkania. Mam nadzieję, że uda nam
się podpisać wspólnie uchwałę np.
w sprawie utworzenia nowego placu zabaw w Parku Strzelnica – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska
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WOKÓŁ NAS

Cudownych rodziców mam

Moja rodzina

W poniedziałkowe popołudnie (27
maja) wychowawcy oraz uczniowie
klas pierwszych Szkoły Podstawowej
nr 23 na Bykowinie przygotowali
uroczystość dla swoich rodziców. Jej
mottem przewodnim były słowa piosenki „Cudownych rodziców mam...”
– Dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności śpiewu, recytacji wierszy oraz wykonały scenki w języku
angielskim. Dalsza część spotkania
przebiegała w atmosferze wspólnej
zabawy z rodzicami: były konkursy
indywidualne i rodzinne, rodzice
mieli możliwość popisać się różnymi umiejętnościami. Dzięki wsparciu Wydziału Zdrowia mieliśmy
możliwość zorganizowania po raz
kolejny ważnej uroczystości rodzinnej – mówi Beata Nowakowska,
nauczyciel w SP nr 23.

stałam – mój Mateusz był grzeczny
przez cały dzień – śmiała się Izabela
Starowicz, mama pierwszoklasisty.
Monika Herman-Sopniewska

W Niepublicznym Przedszkolu
„Żaczek” w Kochłowicach rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt.
„Moja rodzina”. Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci w
wieku przedszkolnym.
– W ramach akcji „Moja rodzina
jest niezwykła” przeprowadziliśmy
m.in. wiele spotkań i zajęć dla dzieci. Ten rok jest rokiem rodziny w całym kraju i chcieliśmy się również
włączyć w tę akcję. Poziom prac
jest niezwykle wysoki, wszystkie zasługiwały na wyróżnienia – mówi
Marta Ziębicka-Osmelak, organizatorka konkursu.
– Różne są techniki wykonywania
prac plastycznych. Jest origami,
wyklejanka, rysunek kredkami świecowymi i ołówkowymi. A najważniejsze jest, żeby w tej pracy pla-

z dziesięciu”. Uczestnicy nie mieli trudności z odpowiedzeniem na
często niełatwe pytania, np.: czym
jest palindrom, czy w którym roku zmarł Kartezjusz – francuski
filozof, matematyk i fizyk. Po wyrównanej walce miano „Jednego
z Najlepszych” otrzymał uczeń
Szkoły Podstawowej nr 18 – Jakub Ciepły.
Agnieszka Pach

Wszyscy półfinaliści wykazali się dużą wiedzą, ale zwycięzca mógł być tylko jeden.

Foto: Arch SP nr 41

Występ dzieci na uroczystej akademii.

Podczas uroczystości sami rodzice nie ukrywali wzruszenia.
– Występ piękny, jestem wzruszona. Prezent na Dzień Matki już do-

Foto: MHS

Spektakl wystawiony przez grupę starszą
„Żaczka”. 
Foto: MHS

stycznej wyrazić więź jaka łączy
rodzica z dzieckiem. Jesteśmy zaskoczeni twórczą inwencją dzieci –
dodaje Joanna Kampa, dyrektor
Niepublicznego Przedszkola „Żaczek”.
Monika Herman-Sopniewska

Jeden z Najlepszych
O takie miano w Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie rozegrała się zacięta walka. W piątek odbyła się tam II edycja Miejskiego
Turnieju Matematycznego „Jeden
z Najlepszych”, dedykowanego
uczniom klas piątych rudzkich
szkół podstawowych. Po eliminacjach szkolnych w finale spotkało
się 11 matematycznych geniuszów.

– Niewątpliwie głównym celem
tego turnieju było promowanie
matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, jak również stworzenie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu i podzielenia się swoją wiedzą – mówią Agnieszka
Dobrowolska i Jolanta Prachnio,
organizatorki konkursu.
Turniej wzorowany był na popularnym teleturnieju „Jeden

Mali artyści z SP nr 20

Kącik adopcyjny
Dinka to 2-letnia suczka, która została potrącona przez samochód,
w wyniku czego musiała przejść dwie skomplikowane operacje. W przyszłości Dinka może nieco utykać. Obecnie suczka czuje się bardzo dobrze
i z niecierpliwością czeka na nowy dom. To wesoła i bardzo grzeczna sunia, zasługująca na najlepszą opiekę.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA

Dzieci wykazały się dużą kreatywnością w trakcie malowania.

Uczniowie jednej z klas Szkoły
Podstawowej nr 20 w Kochłowicach
zostali prawdziwymi artystami. Przy
współudziale twórcy kosmorealnego
postrzegania rzeczywistości – Witolda Stypy oraz pod okiem artysty-plastyka Ireny Izabelli Imańskiej stworzyli oni prace, które zostaną wystawione w galerii w Berlinie.
– Pomysł polega na tym, aby wraz
z dziećmi stworzyć wspólne dzieło. Ja
zacznę rysować współzależności
elektronów i fotonów, a dzieci uzupełniają je swoim malarstwem czy rysunkiem. Mają absolutną dowolność.
Wszystko mogą połączyć z tym, co ja
im narysuję. Prace, które powstaną,
będą wystawione w witrynach mojej

Foto: SH

galerii w Berlinie. Zostaną udostępnione publiczności całego świata –
tłumaczył Witold Stypa. – Dzieci to
nasza przyszłość. Nie mają ograniczeń i są przy tym bardzo pomysłowe.
Te prace bardzo się ludziom podobają – dodał.
Dzieci były zaciekawione narysowanymi dla nich rysunkami. Pomysły na wykończenie dzieł były
przeróżne.
– Jak mam konkretne zadanie do
narysowania na plastyce, to mi nie
wychodzi, ale jak mogę rysować co
chcę, to jest fajnie i mi się udaje. Dzisiaj też rysuję to, co mi przyjdzie do
głowy – mówił dziewięcioletni Jasiek.
Sandra Hajduk

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WOKÓŁ NAS

Możesz wybierać dobro, czyli raper Bęsiu o uzależnieniach
– Łukasz, jesteś uleczonym narkomanem, czy łatwo mówić o swoich nałogach?
– Nie jest łatwo, ale wielu ludziom jest
to potrzebne, ponieważ dowiadują się, że
oni też mają możliwość zmiany życia.
Ale to nie jest tak, że można myśleć: jemu się udało, to mnie też się uda, jeszcze
parę lat poużywam… Powiem tak, wielu
moich kolegów już nie żyje, wielu odsiaduje długie wyroki. Ja otrzymałem drugą
szansę. Ty też możesz nie zmarnować
swojego życia!
– Twoja muzyka płynie prosto z serca. Czy takie osobiste podejście do
sprawy wynika z nawrócenia? Dlaczego Bęsiu ma misję, by przekazywać tak
uduchowione treści?
– Mój rap to świadectwo. To misja.
Każdy mój mixtape miał na celu pokazać, że można żyć inaczej, żyć bez uzależnień. Kładę duży nacisk na niesienie

prawdy, dobra, światła do ludzi. Zobaczymy co przyniosą kolejne albumy. Na
pewno nie opuszczę pozytywnego przesłania. Nawróciłem się w 2006 roku.
Mam w serduchu pragnienie, aby każdy
spotkał Jezusa w swoim życiu. Staram się
zawsze nieść dobre przesłanie i nadzieję.
To jest moja droga.
– Po koncertach rozmawiasz z ludźmi. Można zapytać o czym?
– Wielu po raz pierwszy spotyka się ze
świadectwem. Jeśli coś Cię dobrego spotkało, to trzeba tym się dzielić i rudzianie
bardzo mi za to dziękowali. Zobaczyli
światełko, że można inaczej żyć, że warto
wybierać dobro. Bóg mówi: „ Bądź gorący albo zimny”. To jest bardzo ważne,
aby pokazać, po której stronie się stoi.
– Co musi się stać, aby gospel rap w
Polsce trafił do większej liczby odbiorców? Jak w ogóle oceniasz kondycję tej
sceny?

– Mój rap to świadectwo – mówi o swojej twórczości Bęsiu.

– Oczywiście reklama stanowi tutaj duży atut, ale i ludzie, którzy chętnie będą uczestniczyć w koncertach.
Scena się rozwija, przesłanie dociera
do coraz większej grupy ludzi. Wychodzą nowe albumy, których dzięki

Foto: arch.

Bogu, jest coraz więcej. Potrzeba ludzi, którzy chętnie będą organizowali
koncerty, wtedy automatycznie
wszystko pójdzie jeszcze bardziej do
przodu.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Rusza GRoT

Pod wodę!

Kluby Młodzieżowe
Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza zapraszają
na „GRoT”, czyli Grę
Terenową.
„GRoT” to III edycja
zespołowej gry terenowo-przygodowej przeznaczonej dla drużyn
rodzinno-sąsiedzkich,
młodzieżowych oraz zespołów w kategorii 18+.
– Impreza jest bezpłatna, ruszamy 8
czerwca, miejscem star- Ubiegłoroczna edycja gry terenowej GRoT.
Foto: arch.
tu są lasy halembskie.
W czasie jej trwania bęNereusza, która jest organizatorem
dzie można sprawdzić zgranie druimprezy.
żyn rodzinno-sąsiedzkich, przyjacielskich i umiejętności współdzia„GRoT” to doskonała okazja do
łania w różnych sytuacjach. Podciekawego i aktywnego spędzenia
czas kilkugodzinnych zmagań
soboty z rodziną lub przyjaciółmi.
uczestnicy pokonają kilka kilomeZwycięska drużyna w kategorii rotrów z mapą w terenie. Na uczestnidzinnej otrzyma Puchar Proboszcza
ków będą czekać niesamowite
parafii Bożego Narodzenia na Haatrakcje – mówi Dariusz Kowalski,
lembie.
towarzyszący młodzieży z klubów
Monika Herman-Sopniewska

– Chciałem zakosztować czegoś nowego,
dlatego zdecydowałem
się dziś zanurkować.
Zdecydowanie
było
warto. Z wielką chęcią
to powtórzę. Wrażenia
są po prostu niezapomniane – opowiadał
tuż po wyjściu z tuby
Artur Kawa. W „Wiel- Chętnych do spróbowania swoich sił w nurkowaniu nie brakowało.
kim
Nurkowaniu”
Foto: SH
w Aquadromie mogli
zostały wyprzedane jeszcze przed rozwziąć udział zarówno profesjonaliści
poczęciem imprezy. Pojawiły się nawet
jak i amatorzy.
pytania o kolejne jej edycje – dodał.
– Już od momentu otwarcia naszego
Dlaczego warto nurkować?
obiektu myśleliśmy o zorganizowaniu
– Nurkowanie wiąże się z wyjazdami.
takiej imprezy, w trakcie której mogliMożna zobaczyć naprawdę piękne
byśmy w pełni wykorzystać naszą siedmiejsca, o których większość osób nie
miometrową tubę dla płetwonurków.
ma zielonego pojęcia. Niejednokrotnie
Jest to jedyna w Polsce tuba, w której
spędzamy wolny czas nad wodą, nie
kompletni amatorzy mogą rozpocząć
zdając sobie nawet sprawy z tego, że to,
naukę nurkowania w pełni bezpieczco wywołuje największe wrażenie, kryje
nych warunkach – mówił Marceli Zasię głębiej – tłumaczyła organizująca
wadzki, pracownik Działu Marketingu
imprezę Agnieszka Antoń.
i Sprzedaży Aquadromu. – ZainteresoSandra Hajduk
wanie jest ogromne. Wszystkie bilety

STARE!!!!

W skrócie
Lodołamacze

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich, którzy tworzą miejsca pracy otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych, do wzięcia udziału
w konkursie „Lodołamacze
2013”. To konkurs z ośmioletnią tradycją, który wyróżnia ludzi, firmy, instytucje, angażujące się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych
na rynku pracy. Więcej informacji na stronie www.lodolamacze.info.pl.

PR w dojrzałym wieku
8 czerwca rusza II edycja
projektu „PR w dojrzałym wydaniu”, podczas którego uczestnicy szkolenia będą mogli dowiedzieć się, jak komunikować
się z mediami, partnerami handlowymi czy klientami oraz
najbliższym otoczeniem organizacji. Uczestnicy nauczą się
także jak dobrze wypaść przed
kamerą, jak przygotować szkolenie czy zorganizować event
firmowy. Szkolenie adresowane
jest do osób pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach, które ukończyły 50. rok
życia i mieszkają na terenie województwa śląskiego. Składa
się ono z sześciu weekendowych zjazdów odbywających
się co dwa tygodnie w Katowicach. Dokładny opis projektu
na stronie www.prdladojrzałych.pl.

Industriada
8 czerwca rusza kolejna edycja Industriady. Tegoroczne obchody w Rudzie Śląskiej zaplanowano w trzech miejscach.
Jak zwykle szereg atrakcji zorganizowanych zostanie m.in.
na terenie zabytkowej kolonii
robotniczej „Ficinus”, a po raz
pierwszy Industriada zawita na
dworzec w Chebziu i do szybu
„Mikołaj”.

REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
W Rudzie-Halembie mieszka od zawsze. Od sześciu lat dowodzi rudzkim harcerstwem. Swoją
przygodę z harcerstwem rozpoczął 40 lat temu w gromadzie zuchów, bo jak mówi, „zaraził się”
i ta choroba trwa do dzisiaj. O przygodzie życia rozmawiamy z hm. Andrzejem Laksą – komendantem Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej.

Duch harcerstwa
Imię i nazwisko:
Wiek: 		
Zainteresowania:
Stan cywilny: 		
Miejsce pracy:		
			

Andrzej Laksa
47 l.
harcerstwo
żonaty
Chorzowsko-Świętochłowickie
Przedsiębiorstwo Wodociągów

– Panie Andrzeju, kiedy pomyślał
Pan pierwszy raz o harcerstwie?
– Moją przygodę z harcerstwem
rozpocząłem w 1973 roku, w gromadzie zuchów. Potem miałem krótką
przerwę na studia i rodzinę, ale później
wróciłem do harcerstwa. Bo to jak
choroba, którą się zarazisz i z której
nie można się wyleczyć.
– Czy przez te 40 lat harcerstwo
bardzo się zmieniło?
– Generalnie nie. Wiele osób mówi:
„Za moich czasów harcerstwo było inne”. Ja też mogę tak powiedzieć,
wszystko się zmienia. Ale nie zmienia
się główna idea. Zmieniły się sposoby
działania, ale harcerze od zawsze wyjeżdżali na wycieczki, wędrowali,
śpiewali, pomagali i zawsze było wy-

chowanie młodszego przez starszego
brata. Wszystko to zostało – może
zmienił się sposób kontaktowania, w życie wkroczył Internet. Ale idea pozostała.
– Co Pana urzekło w harcerstwie?
– Już nie pamiętam. Ale od 2001 roku, kiedy założyłem drużynę na Halembie – to ta drużyna zwiedziła kilka europejskich krajów, dzieciaki poznały
znajomych skautów z całego świata –
nawet z Pakistanu. Coś, co kiedyś było
niemożliwe, teraz jest realne. Również
dzięki Internetowi kontakty międzynarodowe są bardziej intensywne. I to na
pewno może w harcerstwie urzec.
– Dlaczego do harcerstwa zgłaszają się teraz dzieci? To pomysł rodziców?

– Jak przychodzi do mnie młody
człowiek z rodzicem, to zawsze pytam:
A co, jest niegrzeczny? Bo my również
wychowujemy „przez starszego brata”.
Starsi wychowują młodszych, nasi drużynowi mają po 16-18 lat. A dzieciaki
mają po 8-10 lat i muszą słuchać swoich drużynowych. Ale bardzo często
przychodzą do nas byli harcerze ze
swoimi dziećmi, którzy zaszczepiają
w dzieciach duch harcerstwa.
– Czego można nauczyć się w harcerstwie?
– Przede wszystkim pracy nad samym sobą. Poprzez system stopni,
sprawności, które posiadamy – dzieci
się samorozwijają i starają się same
uczyć, żeby osiągnąć wyższy poziom.
– Jak można się do harcerstwa zapisać?
– Prawie w każdej szkole działa drużyna harcerska albo gromada zuchowa
(dzieci w wieku 6-10 lat). Można również znaleźć nas na stronie internetowej
– tam jest m.in. telefon kontaktowy. Co
ważne, wszyscy pracujemy społecznie.
Jesteśmy chyba największym stowarzyszeniem w Rudzie Śląskiej, jeśli

Foto: z archiwum ZHP Ruda Śląska.

chodzi o stowarzyszenie pożytku publicznego, bo skupiamy ponad 400
osób w wieku od 6 do 95 lat! Starsi instruktorzy także działają w kręgu instruktorskim dla seniorów.
– Nie wydaje się Panu, że harcerstwo nie jest już takie modne?
– Kiedyś było bardziej popularne,
całe klasy automatycznie były drużyną.
Teraz już tak nie jest. Przychodzi ten
kto chce, ale dla wielu jest to bardzo
dobre. Lepszych jest kilku pewnych
harcerzy niż wielu, którzy nie wiedzą
o co chodzi. Pamiętajmy, że harcerstwo
to świetna alternatywa dla tych, którzy
nie chcą się nudzić.

– Zbliżają się wakacje...
– Tak i mamy dla rudzkich dzieci
i młodzieży ciekawą ofertę – turnus wakacyjny w Kuźnicy Brzeźnickiej, którego koszt jest naprawdę niewielki. Turnus organizuje Komenda Hufca ZHP
w Rudzie Śląskiej – miasto dofinansowuje wyjazd w ramach akcji „Lato ze
zdrowiem”. Koszt obozu to 550 złotych
– z wyżywieniem. Na miejscu zapewniamy liczne atrakcje. To wakacje nie
tylko dla zuchów. Wszelkie informacje
dostępne są na stronie http://www.rudaslaska.zhp.pl/. Zapraszamy!
– Dziękuję za rozmowę.
Monika Herman-Sopniewska

ZŁOTE GODY

Nasi Jubilaci
24 maja w Ośrodku Świętej Elżbiety
w Rudzie odbyła się uroczystość złotych
godów. Dziś prezentujemy drugą część
par. Serdecznie gratulujemy Jubilatom.

Alina i Bolesław Pierzakowie.

Anna i Henryk Suchankowie.

Bernhilda i Joachim Szmidtowie.

Bożena i Grzegorz Wilkowie.

Stefania i Czesław Tyrałowie.

Urszula i Alojzy Stolorzowie.

Urszula i Jerzy Raszczykowie.

Wielka loteria Monopoly powraca do restauracji McDonald’s!
Do wygrania olbrzymia pula nagród
o łącznej wartości ponad 10 milionów złotych!!! Już dziś we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce startuje promocja Monopoly 2013.
Mechanizm promocji został przygotowany w oparciu o bijącą rekordy popularności na całym świecie grę „Monopoly”
firmy Hasbro. Aby wziąć udział w loterii,
wystarczy w dniach 21 maja – 1 lipca 2013

r. dokonać zakupu wybranych produktów
z oferty McDonald’s. Tym razem do puli
produktów biorących udział w promocji
dołączyły również te z oferty kawiarnianej
McCafé.
W loterii Monopoly 2013 przewidziano
trzy rodzaje nagród. Pierwsze z nich to nagrody „Znajdź i Wygraj”, gdzie napis na
zwycięskim kuponie jednoznacznie informuje o wygranej. Innym sposobem zdoby-

cia jednej z atrakcyjnych nagród jest opcja
„Zbieraj i Wygraj” – czyli wygrana poprzez
zebranie pakietu określonych kuponów,
trzecim rodzajem są natychmiastowe nagrody wydawane od razu po okazaniu kuponu. Do kolekcjonowania kuponów służą
przygotowane w stylistyce „Monopoly”
plansze dostępne na serwetach i ulotkach
w każdej restauracji. Plansze można również ściągnąć ze strony www.mcdonalds.

pl/monopoly. Pod tym adresem dostępne są
także szersze informacje dotyczące loterii,
w tym jej szczegółowy regulamin.
Kupony w loterii Monopoly 2013 są dołączane wyłącznie przy zakupie określonych w regulaminie produktów z menu
McDonald’s i McCafé).
***
Dla naszych Czytelników mamy 20 zaproszeń do restauracji Mcdonald’s. Wy-

starczy wysłać SMS-a o treści wiad.mcd+imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y czekamy od 5.06.2013 od
godz. 10.00 do 7.06.2013 do godz. 15.00.

www.wiadomoscirudzkie.pl

INTERWENCJA
Nowa siedziba Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Halembie prezentuje się imponująco. Nazywana
potocznie „Osiemnastką”, biblioteka stała się miejscem przyciągającym czytelników – przystosowana
została między innymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gorzej jednak prezentuje się możliwość
dotarcia do budynku – mowa o prowadzącym do niego chodniku. O problemie poinformował nas pan
Roman, mieszkaniec Halemby.

Gdzie chodnik?
– „Postanowiłem napisać do redakcji i przedstawić problem rozkopanego w listopadzie ubiegłego roku chodnika znajdującego się przed
ładnie wyremontowaną siedzibą Biblioteki Miejskiej w Halembie” –
pisze zdenerwowany pan Roman.
– „Dotąd żyłem w przekonaniu, że
wykonawca powinien po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu sprzed prac. Okazuje się jednak,
że tutaj ktoś rozkopał chodnik, położył rurę, zasypał wykop i tyle go widzieli” – dodaje mieszkaniec Halemby. Chodnik nie jest w najlepszym stanie, dlatego mieszkańcy
zaczęli mówić o tym głośno. – „Myślałem, że prace zostaną dokończone, gdy ustąpią mrozy. Póki co, mamy początek czerwca, a chodnik
w dalszym ciągu nie został naprawiony i bardziej przypomina poligon, szczególnie po opadach. Mam
nadzieję, że znajdzie się ktoś kompetentny w Urzędzie Miasta, by się
tym zająć” – podkreśla pan Roman.
Poprosiliśmy, by na tę interwencję odpowiedział Urząd Miasta: –

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228
monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
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Z redakcyjnej skrzynki

Do redakcji zadzwoniła pani, która zaadoptowała psa ze schroniska
z Tarnowskich Gór i pyta: – Czy to możliwe, że muszę zapłacić podatek od psa? A inni, którzy adoptowali psy z Rudy Śląskiej nie muszą?
Jak to jest?
– Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
Opłata od posiadania psów, obowiązująca na terenie miasta Ruda
Śląska od 1.01.2013 r., została wprowadzona uchwałą Rady Miasta
Ruda Śląska. Rada Miasta określiła wysokość rocznej stawki tej opłaty na poziomie 60 zł od pierwszego i każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną. Od opłaty od posiadania psów zwolnione
jest, na podstawie § 11 niniejszej uchwały, posiadanie psów nabytych
ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej – odpowiada Anna Jastrzębska, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

REKLAMA

Mieszkańcy czekają na remont chodnika.

W nawiązaniu do interwencji
mieszkańca, pragnę poinformować,
iż w chwili remontu chodnika w tym
rejonie, właścicielem części terenu
była Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz dom” – tłumaczy
Adam Nowak, rzecznik prasowy
UM. – W takiej sytuacji, miasto nie
może wykonywać prac na nie swoim terenie, zaś do obowiązków wykonujących prace remontowe należy przywrócenie miejsca po robotach do stanu poprzedniego – dodaje rzecznik. Jednak sytuacja właściciela diametralnie się zmieniła: –
Tak było w chwili wejścia na teren
wykonawcy prac, czyli w grudniu
2012 r. Obecnie zmienił się właściciel terenu i miasto zobowiązało
wykonawcę prac do przywrócenia
tego terenu do stanu poprzedniego,
mianowicie do 10 czerwca bieżącego roku – odpowiada Adam Nowak.

Foto: MS

Szanowni Pacjenci

Przy nowo wyremontowanej siedzibie
dziurawy chodnik rzuca się w oczy.
Foto: MS

Mieszkańcom Halemby oraz
wszystkim korzystającym z biblioteki pozostaje cierpliwie czekać i liczyć na to, że wykonawca jak najszybciej uporządkuje teren.
MS

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

W ubiegłą środę komisarz wyborczy zakończył weryfikację podpisów pod wnioskiem w sprawie odwołania prezydent Rudy Śląskiej, Grażyny Dziedzic. Referendyści nie uzbierali wystarczającej liczby poprawnych podpisów, więc referendum nie odbędzie się.

Nie będzie referendum
W sumie pod wnioskiem za odwołaniem prezydent Rudy Śląskiej złożono 13 034 podpisów.
Odrzuconych zostało 2 847 z nich.
Za prawidłowo złożone uznano
10 187 podpisów.
– Inicjator referendum dostarczył niedostateczną ilość prawidłowo złożonych podpisów mieszkańców popierających inicjatywę.
W trakcie sprawdzania złożonych
podpisów stwierdziliśmy 18 grup
nieprawidłowości. I tak na przykład 607 podpisów zostało odrzuconych z tego względu, że mieszkańcy wielokrotnie poparli tę inicjatywę. Pierwszy podpis był
oczywiście zaliczony jako prawidłowy, kolejne natomiast zostały
odrzucone. 476 podpisów złożonych zostało przez osoby nie posiadające praw wyborczych na terenie miasta Ruda Śląska. Spraw-

dzaliśmy to zarówno przez numer
PESEL jak i rejestr wyborców
gminy Ruda Śląska. Wiele podpisów zostało odrzuconych ze względu na błędny czy nieczytelny adres
bądź numer PESEL. Tutaj należy
zaznaczyć, że nieczytelność była
badana niezależnie od siebie przez
dwie osoby. Jeżeli dwie osoby
sprawdzające nie były w stanie
odczytać danych, to taki podpis
został odrzucony – tłumaczył
Wojciech Litewka, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
– Na razie nie chcemy komentować całej sprawy. Pojawia się jednak tak wiele pytań i wątpliwości,
że planujemy zorganizować kolejną
konferencję prasową, na której odpowiemy na pytania – mówi Bartosz Szabatowski, pełnomocnik inicjatorów referendum.

– Decyzja komisarza wyborczego o odrzuceniu wniosku referendalnego pozwoli nam spokojnie
skoncentrować się na stojących
przed nami bardzo ważnych zadaniach – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Chodzi o nową
strategię rozwoju miasta do roku
2030 oraz przygotowania do wdrożenia budżetu obywatelskiego. –
To, co się stało utwierdza mnie
w przekonaniu, że droga, którą
idziemy, plany, które staramy się
realizować, zyskują coraz większą
akceptację wśród mieszkańców
Rudy Śląskiej. Mam poczucie, że
wygrało obywatelskie, a nie partyjne, myślenie o mieście, o samorządzie gminnym. To daje mi siły,
by jeszcze bardziej iść w kierunku,
który wybraliśmy prawie trzy lata
temu – dodaje prezydent Dziedzic.
Monika Herman-Sopniewska

• Preparaty ziołowe dla dzieci i dorosłych
• Herbaty, miody, syropy, soki, oleje, ekoprodukty,
zdrowa żywność
• Kosmetyki naturalne dla młodzieży, dorosłych, ciężarnych
i niemowląt; maści
• Mydła syryjskie i hiszpańskie; solanki z polskich
uzdrowisk
• Suplementy diety, produkty dla diabetyków
i odchudzające
• Preparaty wzmacniające odporność i witalność
• Konsultacje irydologa

tel. 535 570 111

KUPON RABATOWY 10%
Ruda Śl.-Nowy Bytom,
ul. Chorzowska 2
(skrzyżowanie z ul. Niedurnego
naprzeciw kina Patria)

czynne: pn-pt 9-17; sob 9-13

8

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 5.06.2013

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Nadia Grzęda
córka Moniki i Michała
ur. 20.05. (3900 g, 59 cm)

Rafał Siwiec
syn Weroniki i Michała
ur. 18.05. (4740 g, 61 cm)

Igor Kopiec
syn Moniki
ur. 24.04. (2700 g, 50 cm)

Szymon Koziebrodzki
syn Donaty i Przemysława
ur. 22.05. (3250 g, 56 cm)

Szymon Gros
syn Agnieszki i Daniela
ur. 28.05. (2450 g, 53 cm)

Adam Szczepankowski
syn Moniki i Aleksandra
ur. 26.05. (3600 g, 57 cm)

Kornelia Kulawik
córka Joanny i Roberta
ur. 27.05. (2960 g, 54 cm)

Martyna Maksymiak
córka Małgorzaty i Piotra
ur. 26.05. (4160 g, 57 cm)

Martyna Krząkała
córka Edyty i Artura
ur. 27.05. (3050 g, 49 cm)

Maksymilian Kot
syn Moniki i Marcina
ur. 28.05. (3000 g, 54 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.vitgold23+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 10.06.2013 r. do godz. 14.00.
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE
W DZIERŻAWĘ NA OKRES 3 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – HALEMBIE PRZY ULICY KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM POD TARGOWISKO MIEJSKIE.

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE
W DZIERŻAWĘ NA OKRES 3 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – HALEMBIE PRZY ULICY
SOLIDARNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM POD TARGOWISKO MIEJSKIE.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod targowisko miejskie o łącznej powierzchni 998 m² nieruchomości gruntowych własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego, obejmujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
- 2566/125 obręb Halemba, k.m. 1, zapisaną w księdze wieczystej nr KW 16023 R o powierzchni
całkowitej 766 m² - powierzchnia dzierżawy wynosi 45 m², użytek dr
- 2570/125, obręb Halemba, k.m. 1, zapisaną w księdze wieczystej nr KW 16023 R o powierzchni
całkowitej 1222 m² - powierzchnia dzierżawy wynosi 640 m², użytek dr,
- 2632/109, obręb Halemba, k.m. 1, zapisaną w księdze wieczystej nr KW 16023 R o powierzchni
całkowitej 1427 m² - powierzchnia dzierżawy wynosi 107 m², użytek dr,
- 2634/109, obręb Halemba, k.m. 1, zapisaną w księdze wieczystej nr KW 16023 R o powierzchni
całkowitej 284 m² - powierzchnia dzierżawy wynosi 152 m², użytek dr,
- 2636/111, obręb Halemba, k.m. 1, zapisaną w księdze wieczystej nr KW 16023 R o powierzchni
całkowitej 323 m² - powierzchnia dzierżawy wynosi 54 m², użytek dr,
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda przedmiotowe działki oznaczone są symbolami:
KD1/2 – tereny ulic dojazdowych, na rysunku planu o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m; przekrój ulic jednojezdniowych o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 2,5 m,
UK1 – tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m kw., gastronomii, turystyki, komunikacji,
centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska,
MWU1 – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową.
Cena wywoławcza (netto) stawki czynszu dzierżawy 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym wynosi:
0,26 zł
Cena stawki czynszu dzierżawy ustalona na przetargu za 1 m2 gruntu zostanie pomnożona przez
powierzchnię dzierżawy (tj. 998 m2) a następnie zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2013 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 po zapoznaniu się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i stronie internetowej - Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska) w terminie do dnia 13.06.2013
r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł przelewem na konto nr: 71 1050 1214 1000 0010
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział FinansowoKsięgowy z dopiskiem „wadium dzierżawa targowisko – Kazimierza Brodzińskiego” oraz przedłożą
Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wdział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226), tel. 32244-90-00 wew. 2260.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod targowisko miejskie o łącznej powierzchni 851 m² nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy
ulicy Solidarności, obejmujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
- 756/3, obręb Stara Kuźnia, k.m. 1, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1S/00017995/1 o
powierzchni całkowitej 736 m² - powierzchnia dzierżawy wynosi 736 m², użytek Bi
- 753/3, obręb Stara Kuźnia, k.m. 1, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1S/00007971/4 o
powierzchni całkowitej 2694 m² - powierzchnia dzierżawy wynosi 115 m², użytek Bi,
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
przedmiotowe działki oznaczone są symbolami:
GP1 – tereny garaży i parkingów z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty
i urządzenia zespołów garaży i parkingów dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów,
KL 1/2 – tereny ulic lokalnych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 15 m, przekrój ulic jednojezdniowych o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3m,
MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Cena wywoławcza (netto) stawki czynszu dzierżawy 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym
wynosi: 0,26 zł
Cena stawki czynszu dzierżawy ustalona na przetargu za 1 m2 gruntu zostanie pomnożona
przez powierzchnię dzierżawy (tj. 851 m2) a następnie zostanie powiększona o należny podatek
od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2013 r. o godz 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska
i stronie internetowej - Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska) w terminie do dnia 13.06.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł przelewem
na konto nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy z dopiskiem „wadium dzierżawa
targowisko – Solidarności” oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane
dokumenty.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za
dzierżawę gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wdział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226),
tel. 32-244-90-00 wew. 2260.
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Z KULTURĄ NA TY
Jak smakuje hip-hop wiedzą tylko ci, którzy usłyszeli go w sobotę w murach zabytkowego dworca w Chebziu. Raperzy, którzy tam
wystąpili udowodnili, że ten styl muzyczny wywodzący się z ulicy, doskonale czuje się w takich undergroundowych miejscach.

Pociąg do rapu
– To jest impreza Rap Fest, czyli koncert ośmiu składów hip-hopowych.
Oprócz HST wystąpi tu dziś kilka okolicznych ekip, które reprezentują Rudę
Śląską, Zabrze, Mikołów. Mówiąc krótko, będzie się sporo działo – tłumaczy
Michał Pamuła z Galerii Bibu. – Wydaje mi się, że to miejsce staje się coraz
bardziej rozpoznawalne. Coraz więcej
ludzi o tym dworcu wie i przyjeżdża go

CO, GDZIE,
KIEDY
Spektakle w DK
W Domu Kultury w Bielszowicach coś dla fanów teatru. Odbędzie się tam popołudniowy pokaz spektakli w wykonaniu Teatru „Moklandia”.
Grupa przygotowała takie widowiska jak „Molier”, „Dziady” oraz „Oskar i Pani Róża”.
Wszystkich chętnych zapraszamy 10 czerwca, na godzinę
17.00. Cena biletu wynosi 5
zł.
.

zobaczyć. Zwiększa się liczba zespołów
zainteresowanych tym miejscem. Wydaje mi się, że brakowało takiego miejsca,
więc my tworzymy je powoli – dodaje.
Muzyczne doznania poprzedził pokaz freestyle slalom na rolkach.
– Gdy się zaczyna, to dyscyplina ta
może wydawać się trudna, lecz z biegiem czasu nabiera to sensu – mówi
Irena Kusa, uczestniczka pokazu.

Bajki dla dzieci

Klimatyczne wnętrze dworca świetnie się komponowało z tego rodzaju muzyką.

Foto: RP

Tego wieczoru w murach zabytkowego dworca rozbrzmiały bity
HST, LUKS MAMILION, DEDIS,
MACHUR & WDM, CHEM,
EMAERO, PI-ER 2, MSK, DYREKTYWA MIASTA.

Na koncercie w Chebziu można było usłyszeć dobre hip-hopowe brzmienie. Foto: RP

– Jeszcze nie mieliśmy okazji
grać w takim zabytkowym obiekcie.
Czuć tu uliczny styl i underground
i to nam jak najbardziej odpowiada
– tłumaczy raper WDM.
Robert Połzoń

Teatr „Moklandia” oraz
„Bajkoland” przygotowały coś
specjalnego dla najmłodszych
rudzian. Już 16 czerwca obie
grupy wystawią spektakl „Mała Syrenka” („Bajkoland”)
oraz „Kot w butach” („Moklandia”). Niesamowite, bajkowe popołudnie odbędzie się
w bielszowickim Domu Kultury o godzinie 16.00. Bilety
w cenie 5 zł.

Inny świat
W Młodzieżowym Dom Kultury w Rudzie działają liczne koła zainteresowań. Na szczególną uwagę zasługuje studio wokalne
działające od ponad 10 lat. W środowy wieczór w rudzkim MDK - u zaśpiewali jego wychowankowie. Repertuar wielu znany
– zaprezentowany został w nowej odsłonie.

Koncert studia wokalnego
– W okresie letnim studio wokalne
często daje koncerty o różnej tematyce.
W tym roku koncert odbywa się pod hasłem „...nie tylko polska piosenka” –
mówi Wojciech Sanocki, nauczyciel
prowadzący studio wokalne od 12 lat.
Studio wokalne tworzy obecnie
dziesięć osób o zróżnicowanym poziomie umiejętności. To uczniowie i studenci z Rudy Śląskiej.
– Przychodzi do nas wiele osób
uzdolnionych, ale nie zawsze zdyscyplinowanych. Ale jest też wielu zdeterminowanych, którzy chcą zaistnieć
i chcą pracować nad sobą. Zróżnicowane są umiejętności tych ludzi i po-

szukujemy też odpowiedniego brzmienia dla nich. Mamy na miejscu do
dyspozycji profesjonalne studio nagrań, które możemy wykorzystać – dodaje Sanocki.
Studio wokalne MDK-u na razie
skupia się na intensywnej pracy, artystów będzie można usłyszeć podczas
Rudzkiej Jesieni Kulturalnej. Na środowym koncercie zaśpiewała m.in.
Ada Noszczyk ze studia teatralnego
przy Teatrze Śląskim im. Stanisława
Wyspiańskiego w Katowicach, która
robi w tym roku dyplom zakończony
tytułem aktora i współpracuje ze rudzkim studiem wokalnym. 
MHS

Pierwszy ze Śląska

Środowy koncert na deskach rudzkiego MDK-u.

Foto: MHS

Jak z nut poszło tej wiosny muzykom Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, którzy występują w różnych zespołach muzycznych. Z wiosennych konkursów przywieźli
oni wiele nagród i wyróżnień.

Jak z nut…
Na Przeglądzie Chórów Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Śląskiego chór pod dyrekcją Elżbiety Ryś
zdobył trzecie miejsce.
Na V Ogólnopolskim Festiwalu
i Konkursie Gitarowym, który odbył
się w Kielcach, Trio Gitarowe „Esmoliki” z klasy Małgorzaty Smol
w składzie: Oliwia Tomas, Jakub
Chrzan i Michał Kuta zdobyło wyróżnienie. W XXII Bystrzyckim
Konkursie Zespołów Kameralnych
Szkół Muzycznych I stopnia drugie
miejsce zajął duet w składzie Nadia
Wandziura – wiolonczela i Paweł So-

bel – fortepian. Ten duet otrzymał
także wyróżnienie na VI Ogólnopolskim Konkursie Kameralnym dla
uczniów Szkół Muzycznych I i II
stopnia, a pracuje on pod kierunkiem
Sabiny Wilczek i Marka Kałki. W XV
Dolnośląskim Konkursie Gitarowym
Gitariada 2013 trzecie miejsce w kategorii IV przypadło „Es-molikom”.
W Lubaczowie na II School&Jazz
Festiwal wyróżnienie otrzymał Big
Sunny Band, którym opiekują się Mirosław Krause i Mariusz Mączka. Big
band zajął także drugie miejsce ex
aequo w kategorii orkiestr dętych

Dyskusyjny Klub Filmowy
KaFe In-nI zaprasza na biograficzny film „Inny świat”,
którego reżyserem jest Dorota
Kędzierzawska. Wybitna aktorka, Danuta Szaflarska, opowiada w filmie w barwny i humorystyczny sposób o swoich
przeżyciach i wspomnieniach
z dawnych lat. Jest narratorką
i przewodnikiem po historii
i kulturze, które ukształtowały
ją jako człowieka. Projekcja
odbędzie się w rudzkim kinie
„Patria” 5 czerwca o godzinie
19.00. Bilet w cenie 8 zł. Zapraszamy!
.

i big bandów w V Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych
I stopnia. Na tym samym festiwalu
orkiestra smyczkowa rudzkiej placówki pod batutą Bożeny Stanek,
przygotowana przez Małgorzatę Kaniowską i Bożenę Stanek, otrzymała
wyróżnienie.
Wyróżnienie zdobył także Zespół
Rytmiki prowadzony przez Krystynę
Tarajkowską, który wystąpił na przeglądzie Zespołów Rytmiki Szkół
I stopnia Regionu Śląskiego. Serdecznie gratulujemy!
Sandra Hajduk

Przed nami kolejny film
z cyklu „W poszukiwaniu tożsamości. Rozmowy o Śląsku”
– również w kinie „Patria”.
Tym razem zainteresowani będą mogli obejrzeć film „Pierwszy ze Śląska”, który poświęcony jest opozycyjnej działalności Kazimierza Świtonia.
Pokaz odbędzie się 10 czerwca o godzinie 17.30. Wstęp
wolny.

A to Polska właśnie!

Paweł Sobel i Nadia Wandziura zdobyli
na wiosennych konkursach drugie miejsce oraz wyróżnienie.
Foto: Arch.


6 czerwca o godzinie 19.00
na placu Jana Pawła II gościć
będzie Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk”, który wystąpi podczas koncertu galowego „A to
Polska właśnie”. Odbędzie się
on w ramach obchodów 15.
rocznicy oddania miasta pod
opiekę św. Barbary. Koncert
poprzedzi uroczysta msza św.
w kościele pw. św. Pawła.
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Rudzki Informator Samorządowy
Ruda Śląska ma otrzymać blisko 700 tys. zł z funduszy europejskich na rozwój infrastruktury rowerowej. Środki przeznaczone
zostaną na powstającą już w mieście 15-kilometrową trasę rowerową oraz przebudowę trzech istniejących szlaków rowerowych o łącznej długości prawie 11 km. Pierwsza z rowerowych tras ma być gotowa już w lipcu tego roku.

Unijne pieniądze na trasy rowerowe
Przed kilkoma tygodniami miasto
rozpoczęło budowę z własnych
środków trasy rowerowej przebiegającej od granicy z Zabrzem do
ośrodka Radoszowy w Kochłowicach. Teraz okazało się, że realizacja tego przedsięwzięcia będzie
współfinansowana ze środków unijnych. – Rzesze rowerzystów, którzy
już teraz korzystają z niektórych odcinków budowanej trasy, to najlepszy dowód na to, że inwestycje w infrastrukturę rowerową są nam
bardzo potrzebne. Tym bardziej cieszą kolejne środki pozyskane przez
nasze miasto, tym razem na turystykę rowerową – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Decyzję o przyznaniu unijnego
dofinansowania dla rudzkiego projektu podjął Zarząd Województwa
Śląskiego. Złożony w 2011 r. przez
władze Rudy Śląskiej wniosek na
budowę w mieście tras rowerowych
dotychczas znajdował się na liście
rezerwowej, jednak z uwagi
na zaoszczędzone środki przy realizacji innych projektów w województwie śląskim, trafił na listę inwestycji
przeznaczonych
do
realizacji. – Władze województwa
przy wyborze projektów z listy rezerwowej oceniały stopień ich realizacji, dlatego zdecydowały się na
dofinansowanie inwestycji, które już
zostały zrealizowane, bądź są
w trakcie realizacji – a tak jest właśnie w naszym przypadku – tłumaczy Aleksandra Kruszewska z Wydziału Rozwoju Miasta.
Budowa trasy, która swój początek będzie miała w rejonie ul. Za-

Koncepcja budowy ścieżek rowerowych w mieście zakłada budowę ok. 95 km tras i 11,8 km szlaków rowerowych.

brskiej w Zabrzu, a koniec w okolicach
ośrodka
Radoszowy
w Kochłowicach, jest już daleko zaawansowana. – M.in. na ul. Piłsudskiego za pomocą 1,5 m pasów pomalowanych na czerwono i separatorów ulicznych, oddzielony
został ruch rowerowy od samochodowego. W wielu miejscach pojawiło się także oznakowanie pionowe
i poziome. Całość trasy ma być gotowa do lipca br. – zapewnia Jacek
Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów.
Oprócz 15 km trasy, której miasto
rozpoczęło budowę, unijne dofinan-

Władze miasta kontynuują konsultacje w sprawie budżetu
obywatelskiego. Po radnych z założeniami tegoż budżetu zapoznali się mieszkańcy miasta. – Cieszę się, że tak wiele osób
przyszło zapoznać się z naszymi propozycjami. Jest to dowód na to, że rudzianie coraz bardziej chcą współdecydować
o ważnych dla miasta i jego mieszkańcach sprawach – nie
kryła zadowolenia prezydent Grażyna Dziedzic.

Teraz mieszkańcy!
Przygotowany przez prezydent
miasta projekt uchwały w sprawie
budżetu obywatelskiego zakłada
wydzielenie w przyszłorocznym
budżecie miasta puli 2 milionów
złotych. O tym, na jaki cel te środki
zostaną wydane, zdecydują mieszkańcy, a nie władze Rudy Śląskiej.
Pieniądze zostaną proporcjonalnie
rozdysponowane pomiędzy cztery
obszary miasta, które tworzą okręgi
wyborcze.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej mieli
sporo zastrzeżeń do takiego podziału środków. Zwracali uwagę, że
składane projekty forsowane będą
przez najbardziej „ludne” dzielnice.
Władze miasta odnosząc się do tych
wątpliwości wyjaśniły, że w przypadku niektórych dzielnic ich granice istnieją tylko w sensie historycznym, a jedynym formalnie
istniejącym podziałem w mieście
są okręgi wyborcze. Poza tym po-

sowanie obejmie przebudowę trzech
istniejących szlaków turystycznych.
Pierwsza z nowo powstałych w ten
sposób tras połączy tereny leśne
przy ul. Podlaskiej z rozlewiskami
potoku Jamna na granicy z Mikołowem i będzie miała długość ponad
7,7 km. Kolejna trasa o długości 2,2
km przebiegać będzie od granicy
z Katowicami na nasypie po byłej
linii kolejowej, przez tereny leśne
oraz wzdłuż pól do ul. Ligockiej,
gdzie połączy się z pierwszą z tras.
Ostatnia trasa rozpoczynać się będzie na granicy z Mikołowem i prowadzić będzie ul. 1 Maja, gdzie łą-

czyć się będzie również z pierwszą
z tras. – Prace budowlane, które
prowadzone będą w ramach inwestycji, polegać będą głównie na
uporządkowaniu i wyrównaniu istniejących ścieżek leśnych i polnych
oraz przystosowaniu ulic do ruchu
rowerowego – tłumaczy Jacek
Otrębski.
W przypadku realizacji wspomnianych trzech tras, nie jest jeszcze znany termin ich wykonania.
W pierwszej kolejności władze miasta muszą dokonać aktualizacji projektu oraz w drodze przetargu wyłonić wykonawcę robót.

dział 2 mln zł na 11 dzielnic sprawiłby duże ograniczenie finansowe
dla składanych projektów.
Podczas spotkania pojawiły się
również głosy, że kwota 2 mln zł
jest zbyt niska. – Będzie to pierwszy
budżet, na który realny wpływ będą
mieli mieszkańcy, dlatego zaczynamy od niskiej kwoty – podkreślała
skarbnik Rudy Śląskiej Ewa Guziel. – Jeżeli realizacja pierwszego
budżetu zakończy się sukcesem, to
w następnych latach budżet obywatelski będzie rósł. Musimy też pamiętać, że rozpoczyna się kolejne
rozdanie środków unijnych, dlatego
musimy zabezpieczyć też środki na
realizację strategicznych inwestycji
miejskich z tego źródła – dodała
skarbnik.
Wiele pytań, które padły podczas
spotkania, dotyczyło zasad zgłaszania projektów i sposobu ich wybo-

ru. Sprowadzały się one do tego, że
mieszkańcy chcieliby na etapie
składania propozycji mieć możliwość zdobycia informacji, czy
zgłaszany projekt dotyczy terenów,
których właścicielem jest miasto
(a tylko takie projekty mogą zostać
zrealizowane), czy ktoś inny już nie
zgłosił podobnego oraz czy przypadkiem zadanie takie nie będzie
realizowane w ramach „ogólnego”
budżetu. – Może dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie punktu
konsultacyjnego, bądź infolinii,
gdzie każdy mógłby takie informacje uzyskać – zaproponowała obecna na spotkaniu radna Anna Łukaszczyk. Władze miasta są
przychylne takiemu rozwiązaniu: –
Są to ciekawe propozycje. Na pewno weźmiemy je pod uwagę i z pewnością na każdym etapie tworzenia
budżetu obywatelskiego będziemy

Projekt „Rowerem przez miasto
– trasy rowerowe na terenie Miasta
Ruda Śląska” znalazł się na liście
projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach RPO województwa śląskiego na lata 20072013 w ramach poddziałania 3.2.2.
,,Infrastruktura okołoturystyczna/
podmioty publiczne”. Wnioskowane przez miasto dofinansowanie ma
wynieść niecałe 700 tys. zł, co stanowić ma 85 proc. całkowitych
kosztów inwestycji. – Niewykluczone, że w wyniku oszczędności, które
powstaną podczas realizacji inwestycji, kwoty te będą niższe – mówi
Aleksandra Kruszewska.
Trasy, które powstaną w Rudzie
Śląskiej, są elementem szerszej
koncepcji budowy ścieżek rowerowych w mieście. Zakłada ona budowę ok. 95 km tras i 11,8 km szlaków
rowerowych. Co ważne, koncepcja
ta jest wykorzystywana na bieżąco
podczas realizacji inwestycji drogowych. – Jeżeli przebudowujemy
drogę, przy której zaplanowano
przebieg trasy rowerowej, uwzględniamy ten fakt i przy realizacji takiej inwestycji oddajemy też do
użytku fragment nowej ścieżki rowerowej – tłumaczy Grażyna Dziedzic.
W ten sposób w ubiegłym roku
wzdłuż ul. Kokotek powstało 0,4
km ścieżek rowerowych, natomiast
wzdłuż ul. Kokota 1,8 km. Kolejne
1,5 km powstało w pobliżu węzła
trasy N-S. W tym roku liczący 0,5
km odcinek ścieżki rowerowej powstanie wzdłuż przebudowywanej
ul. 1 Maja na odcinku od ul. Klary
do ul. Szyb Walenty.
TK

Rudzka odsłona akcji ekologicznej „Listy dla Ziemi” podsumowana! Tym razem na pytania z zakresu gospodarki odpadami oraz recyklingu odpowiedzieli najmłodsi mieszkańcy miasta. Z autorami najciekawszych prac spotkały się prezydent Grażyna Dziedzic oraz wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Słuchając Was,
moje drogie dzieci, jestem spokojna o przyszłość miasta. Mam nadzieję, że ochrona środowiska zawsze będzie ważną częścią Waszego życia – podkreślała
prezydent miasta.

Proekologiczne działania w rudzkim stylu
W akcji „Listy dla Ziemi” udział
wzięli uczniowie rudzkich szkół
podstawowych. Dzieciaki w ramach zajęć szkolnych uczestniczyły w specjalnych lekcjach tematycznych,
po
czym
każde
indywidualnie napisało krótki list,
dotyczący prostych działań ekologicznych, jakie można zrobić
w domu. Wśród prac nadesłanych
do Urzędu Miasta znalazły się również interesujące obrazki oraz komiksy.
Najciekawsze listy zostały nagrodzone. Pierwsze trzy miejsca
zajęli kolejno Igor Augustyniak
ze Szkoły Podstawowej nr 6, Paulina Rother ze Szkoły Podstawowej
nr 40 oraz Paweł Darda ze Szkoły
Podstawowej nr 41. Wyróżnienia
powędrowały do Julii Suchockiej
ze Szkoły Podstawowej nr 2, Pauliny Banisz ze Szkoły Podstawowej
nr 13 oraz Tomasza Broniszewskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.
– „Nie rzucajcie śmieci na ziemię, od tego są śmietniki i pojemniki. Wyrzucając śmieci na ziemię
zanieczyszczacie świat!” – apeluje
do rudzian Igor Augustyniak, zwycięzca konkursu. – „Wyrzucajcie
butelkę szklaną, plastikową, czy
makulaturę do specjalnie przeznaczonych pojemników, bo one będą
powtórnie wykorzystane” – dodaje.
Paulina Banisz swój list skierowała do rodziców. – „Życie to fantastyczna sprawa, ale ekologia to
podstawa!” – czytamy w liście.

W akcji „Listy dla Ziemi” udział wzięli uczniowie rudzkich szkół podstawowych. 

– „Niestety coraz mniej Polaków
segreguje odpady. Piszę do was ten
list, bo chcę, żebyście segregowali
śmieci. Jestem pewna, że gdyby
każdy stosował się do zasad recyklingu, życie byłoby czarujące” –
podkreśla.
Celem ogólnopolskiej akcji „Listy dla Ziemi”, zorganizowanej
przez
Fundację
Ekologiczną
„Arka”, jest wsparcie gmin w zakresie organizacji obowiązkowych
działań edukacyjno-promocyjnych,
związanych z wejściem w życie
tzw. nowej ustawy śmieciowej.
Wybrane „Listy dla Ziemi”, pełne
dziecięcych oczekiwań oraz pomysłów, już teraz można oglądać

W ramach majowego Forum Mieszkańców władze Rudy Śląskiej dyskutowały z rudzianami o budżecie obywatelskim.

Rudzki Informator Samorządowy
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w gablocie umieszczonej na pierwszym piętrze Urzędu Miasta. – Serdecznie zapraszamy do zapoznania
się z zaprezentowanymi pracami.
Niejeden dorosły może się z nich
wiele nauczyć – podkreśla Renata
Młynarczuk, naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta. – Listy te są dopełnieniem
prowadzonej przez miasto kampanii śmieciowej „Atrakcyjna Ruda
sposobem na bruda” – dodaje.
Segregacja śmieci to jednak nie
jedyny sztandarowy temat ubiegłego miesiąca. W kwietniu, pod hasłem „Zielona Ruda”, w mieście
prowadzone były również działania
związane z likwidacją problemu

psich odchodów zalegających
w parkach oraz na miejskich trawnikach. Do akcji włączeni zostali
uczniowie rudzkich szkół. Wyposażeni w kolorowe chorągiewki
o chwytliwie brzmiących nazwach
pomogli zlokalizować oraz oznaczyć zanieczyszczone miejsca.
Działania miały na celu zobrazowanie problemu, z jakim boryka się
miasto.
W kampanię włączyło się również Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami „Fauna”. Organizacja
zorganizowała konkurs plastyczny
promujący ideę sprzątania po swoich pupilach. – Konkurs „Wiewiórka Ruda ma sposób na bruda…”

miał uświadomić mieszkańcom
miasta Ruda Śląska, że sprzątanie
po czworonożnych przyjaciołach
jest obowiązkiem właściciela – tłumaczy Beata Drzymała-Kubiniok,
prezes TOZ „Fauna”. – Prace przekazane zostaną sklepom, administracjom mieszkaniowym, lecznicom weterynaryjnym oraz innym
instytucjom użyteczności publicznej, celem ich ekspozycji, aby zawarta w nich treść dotarła do najszerszego grona mieszkańców
naszego miasta – dodaje. Prace laureatów konkursu już teraz można
podziwiać na pierwszym piętrze
rudzkiego magistratu.
DR

do dyspozycji mieszkańców – zapewniał wiceprezydent Michał Pierończyk, który zwrócił uwagę, że
w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego będzie mogła wziąć
udział młodzież, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia.
Przypomnijmy, że przygotowany
przez władze Rudy Śląskiej projekt
uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego zakłada, że już
w czerwcu mieszkańcy będą mogli
zgłaszać propozycje inwestycji,
które realizowane będą z wydzielonej puli 2 mln zł. Składane przez
mieszkańców wnioski powinny dotyczyć inwestycji bądź remontów,
a osoba zgłaszająca propozycję powinna
mieć
ukończone
16 lat. Ponadto każdy zgłaszany
wniosek musi zostać podpisany
przez co najmniej 15 innych mieszkańców.

Kolejnym etapem konsultacji
z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego będzie weryfikacja złożonych propozycji.
Dokonywać jej będzie specjalny
zespół, który oceniać będzie
wnioski pod względem merytorycznym, prawnym i finansowym.
Wyłonione podczas weryfikacji
propozycje we wrześniu poddane
zostaną pod głosowanie, w którym to mieszkańcy poszczególnych okręgów zdecydują, które
z inwestycji będą ostatecznie realizowane w 2014 r.
Po wysłuchaniu opinii mieszkańców, kolejnym krokiem w pracach nad budżetem obywatelskim
będzie podjęcie przez radnych
projektu uchwały w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych.
TK

O kanalizacji
na Sobieskiego
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Miejskiego

Przedszkola nr 8 przy ul.
Sobieskiego 49 odbędzie
się spotkanie dotyczące
podłączenia do kanalizacji budynków położonych
przy tej ulicy. W spotkaniu weźmie udział Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic oraz przedstawiciele
Przedsiębiorstwa
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DZIEŃ DZIECKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Miasto dzieciom

In-nY Dzień Dziecka

Zaczęło się od Gry Miejskiej. Potem
przyszedł czas na wyprawę do Smerfnej Wioski i poszukiwanie skarbu, a to
tylko niektóre z atrakcji jakie w tym roku dla dzieci przygotowało miasto.
W sobotę miejski rynek wypełnił się
najmłodszymi mieszkańcami.
– Córka występowała tu z zespołem.
Przyszłam ją zobaczyć i zrobić jej przyjemność. Bardzo fajnie, że miasto organizuje takie atrakcje. Dzieci bardzo się
cieszą i podoba im się to, a my jesteśmy
zadowoleni, jak dzieci są zadowolone
– mówi pani Monika jedna z mam, która wraz ze swoim dzieckiem odwiedziła w sobotę rynek.
Ten dzień przepełniony był zabawami. Wieczorem dla dzieci przygotowano koncert Majki Jeżowskiej.
– Bardzo dobrze bawię się dziś na
rynku. Czekam na różne tańce i koncert

Dzieci bawiły się wspaniale.
Wniosek nasuwa się jeden – Dzień
Dziecka powinien być częściej niż
raz w roku.
Agnieszka Pach

Z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka In-nY Dom Kultury
zaprosił w sobotnie popołudnie rodziców wraz z dziećmi na konkursy
i zabawy. Z powodu deszczowej
aury cała impreza odbyła się w pomieszczeniach In-nego Domu Kultury.
Konkurencje były zaliczane rodzinnie. Wiele z nich było przeznaczonych tylko dla dorosłych.
– Rodzice musieli m.in. na czas
wiązać buty, żeby uzmysłowić sobie, jak często dla dzieci jest to też
trudna sprawa, pisać na czas zdanie „Bardzo kocham moje dzieci”,
żeby przypomnieć sobie jak pisali
w szkole „Nie będę rozmawiać z koleżanką na lekcji”. Nie mogło zabraknąć typowego i codziennego
sprzątania, i tu właśnie rodzice mu-

prezentują się soliści Teatru Bezpańskiego, którzy zaśpiewają piosenki znane z disneyowskich bajek. Później swój
program zaprezentują dzieci z Domów
Dziecka. Na koniec wystąpi teatr z Krakowa. Dodatkowo dzieci mogą liczyć na
poczęstunek. Jest wata cukrowa i dmuchany zamek. Dziękuję wszystkim darczyńcom, bo gdyby nie oni, nie udałoby
się tego zorganizować – podkreślała.
Sandra Hajduk

Wata cukrowa to jedna z wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci tego dnia.
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Mimo złej pogody, uśmiech nie znikał z dziecięcych twarzy. 

Majki Jeżowskiej. Bardzo dużo o niej
słyszałam i chociaż nie znam jej piosenek, to bardzo ją lubię – relacjonuje
Marta, która uczestniczyła w atrakcjach
na rynku miejskim.

Foto:AP

Zabawa i radość w Dniu Dziecka.

Foto: MHS

sieli jak najszybciej posegregować
kredki, flamastry i ołówki. Jak się
okazało, nie dla każdego rodzica
była to łatwa sprawa. Oczywiście
najważniejsze w tym dniu były dzieci – mówi Eżbieta Frank z In-nego
Domu Kultury w Kochłowicach.
Całe przedsięwzięcie dofinansował Urząd Miasta Ruda Śląska.
Monika Herman-Sopniewska

Impreza na kołach
W niedzielę dworzec w Chebziu
został opanowany przez dzieci. Tam
bowiem odbyła się specjalna impreza z okazji Dnia Dziecka, którą dla
podopiecznych Rodzinnych Domów
Dziecka zorganizowali miłośnicy
szybkiej jazdy na dwóch kółkach.
– Jest to już druga edycja akcji
„Dzień Dziecka na kołach”. Stanowi
ona pewnego rodzaju kontynuację akcji
„Mikołaje na kołach”, którą zapocząt-

kowaliśmy w 2008 roku. Gościmy dzisiaj dzieci z 11 placówek, przy czym
dziesięć z nich mieści się na terenie Rudy Śląskiej, a jedna to Dom Dziecka ze
Świętochłowic. To jest święto dzieci,
także te maluchy, które nie są w żadnym
ośrodku, a chciały skorzystać z naszej
gościnności, także są mile widziane –
mówiła Stanisława Mieczkowska, organizatorka akcji. – Czeka nas dzisiaj szereg występów. Najpierw na scenie za-

Dni Dziecka w Aquadromie

Festyn ratowników górniczych

Ratownicy z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Zabrzu. 

W rudzkim Aquadromie bawiły się całe rodziny.

1 czerwca to dzień, na który z utęsknieniem czekały wszystkie dzieci. Aquadrom wychodząc naprzeciw oczekiwaniom małych poszukiwaczy przygód, zaprasza wszystkich aquadromowiczów do skorzystania ze specjalnej oferty także
w kolejnym tygodniu.
1 czerwca Aquadrom był miejscem, do którego Klienci przyjeżdżali z całymi rodzinami. Ponad 2
tysiące odwiedzających, dwóch
animatorów i niezliczona ilość
uśmiechniętych twarzy – tak wy-

glądał Dzień Dziecka w rudzkim
parku wodnym.
Jednak sobota była tylko przedsmakiem hucznej celebracji tego
wyjątkowego dnia. Od 3 do 7
czerwca w Aquadromie wciąż rządzą dzieci. Co prawda, w każdym
z nas drzemie dziecko, jednak
oferta skierowana jest do osób do
18. roku życia. W tych dniach,
wszystkie dzieci mogą zakupić bilety do parku wodnego w atrakcyjnych cenach – 10 zł za dwie godziny w Strefie Rekreacji i Sportu (do

Foto: arch

godz.14.00) oraz 13 zł za dwie godziny od 14.00.
Jeśli natomiast dwie godziny dla
Ciebie lub Twojego dziecka to za
mało, warto zakupić trzygodzinny
bilet do Strefy Rekreacji i Sportu
w cenie 20 zł do 14.00 i 26 zł po
14.00.
Wszystkim dużym i małym czas
umilą animatorzy, którzy zadbają
o to, by zjazdy Rudą Śliską nabrały
elementu rywalizacji, a nurkowanie
w basenie z ruchomym dnem stało
się pasjonującą przygodą. 
AP

W bielszowickim parku Strzelnica odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem
imprezy były ZZRG przy KWK
Pokój i ZZRG przy KWK Bielszowice.Całość odbyła się pod patronatem prezydent miasta Grażyny
Dziedzic.
– Nie ukrywam, że jesteśmy dużą
organizacją związkową, która liczy
sobie ponad 600 członków – i spodziewamy się wielu uczestników
dzisiejszej zabawy. Chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego, abyśmy wszyscy mogli się spotkać i miło spędzić
czas. Przygotowaliśmy różnorodne
konkursy, a popołudniu zagrają

Foto: MHS

nam zespoły – mówił Marek Kowalkowski, przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy KWK Bielszowice.
– Cieszymy się, że pomimo pogody dopisała frekwencja. Mamy tutaj
m.in. wóz bojowy z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Zabrzu i Bytomiu, to bardzo interesuje
najmłodszych. Mamy też pokaz
pierwszej pomocy, więc bawimy się
i uczymy – opowiadał Roman Czapla, przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy KWK Pokój.
Monika Herman-Sopniewska
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Jubileuszowa szansa na sukces

Rodzina wiarygodna

„Bo wszystkie dzieci nasze są” –
śpiewali w środę w MCK-u uczniowie
rudzkich podstawówek. A okazją do
śpiewu była jubileuszowa, dziesiąta
edycja „Szansy na sukces. Dzieci –
dzieciom”, dzięki której po raz kolejny
połączono dobrą zabawę ze szczytnym
celem.
W repertuarze znalazły się utwory
Majki Jeżowskiej, która swoją obecnością uświetniła imprezę.
Laureatkami tegorocznej edycji
„Szansy” zostały uczennice SP nr 8,
które wystąpiły w składzie: Oliwia
Kurkowska, Paulina Tomkiewicz,
Wiktoria Nowak, Anna Kowalska,
Agnieszka Jagielska. Do występu
przygotowywały się pod okiem Jacka
Mileja.
– Śpiewałyśmy piosenkę pod tytułem
„Kolorowe dzieci”. Przebrałyśmy się

podobało. Najlepiej świadczy o tym
fakt, że dzieci wysiedziały na widowni
trzy godziny i rewelacyjnie się przy tym
bawiły – mówiła Maria Lorens, pomysłodawczyni konkursu. – W moich
oczach pojawia się łezka wzruszenia.
Wierzyć mi się nie chce, że ta inicjatywa miała swój początek aż dziesięć lat
temu – dodała.
Sandra Hajduk

W środowe popołudnie (29 maja)
w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty odbył się Festyn
Rodzin Zastępczych w ramach VI Metropolitalnego Święta Rodziny „Rodzina
wiarygodna”. Honorowy patronat nad
imprezą objął Urząd Miasta Ruda Śląska
oraz Prezydent Grażyna Dziedzic. Organizatorami byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia „Pomocni” oraz „Razem dla Rudy Śląskiej”.
– Na festyn zaprosiliśmy przede
wszystkim wszystkie rodziny zastępcze –
a jest ich 209 – z terenu naszego miasta,
zaprosiliśmy placówki opiekuńczo-wychowacze typu rodzinnego i placówkę
opiekuńczo-wychowawczą socjalizacyjną oraz caritasowską, gości mamy zatem
sporo. Chcemy integrować środowiska
rodzin zastępczych, które podczas festynu wymieniają się doświadczeniami,

wspaniale, odnalazłem sens swojego życia.
Jeszcze kilka miesięcy temu
mieszkanie pana Tadeusza było
kompletną ruiną. Zapomniany
mieszkaniec Bielszowic nie skarżył się na swój los – nie wiadomo
jaki byłby ciąg dalszy jego życia,
gdyby nie przypadkowe spotkanie...
Monika Herman-Sopniewska

Pan Tadeusz cieszy się z nowego mieszkania.

Możliwość zaśpiewania z Majką Jeżowską była dla dzieci wielkim przeżyciem.

za przybyszy z różnych kontynentów, bo
w zwrotkach piosenki jest mowa o dzieciach z różnych krajów – tłumaczyły
dziewczyny. – Bardzo nas cieszy ta wygrana. Nadal nie możemy w to uwierzyć! – opowiadały chórem.
Na twarzach dzieci będących tego
dnia w MCK-u widać było ogromne
uśmiechy.
– Myślę, że wszystkim się tu dzisiaj
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Zabawy i atrakcje dla najmłodszych.

Foto: MHS

mówią o małych sukcesach jakich doświadczają w trudach rodzicielstwa –
mówi Izabela Koziarczyk-Paździor,
kierownik Działu Pieczy Zastępczej
MOPS-u w Rudzie Śląskiej.
Na scenie wystąpił m.in. Grzegorz
Poloczek, Big Sunny Band ze szkoły
muzycznej w Rudzie Śląskiej, zespół
„OD SERCA” z Ośrodka Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa.
Przygotowano również szereg atrakcji
dla najmłodszych. 
MHS

Chce mi się żyć...
O tej historii już pisaliśmy –
dziś do niej wracamy, bo ma ona
szczęśliwy finał. Pan Tadeusz
z Bielszowic, któremu mieszkańcy miasta postanowili pomóc, ma
już odnowione mieszkanie, w którym wiedzie spokojne życie. Pomogli ludzie dobrego serca, którzy do dziś chcą pozostać anonimowi. Pomogły również firmy
i instytucje nieobojętne na ludzką

krzywdę. Spółdzielnia Perspektywa zdobyła nowy piec, pracownicy MOPS-u zorganizowali posiłki
i pomogli w remoncie.
– Co tu dużo mówić – chce mi
się żyć – mówi pan Tadeusz
z Bielszowic i dodaje:
– Teraz chcę wszystkim podziękować – wielu, którzy mi pomogli,
nawet nie znam. Przynieśli meble,
zrobili remont. Teraz żyje mi się

Foto: MHS

Rady dzielnic?
Wzorem niektórych miejscowości, rudzki Sojusz Lewicy Demokratycznej nakreślił w swoich planach pracy działania na rzecz powołania w Rudzie Śląskiej rad
dzielnic.
– Typowym przykładem takiego
rozwiązania, gdzie rady dzielnic
działają od pewnego już czasu, może być Zabrze. Ostatnie wybory do
rad dzielnic odbyły się tam w kwietniu – mówi Józef Osmenda, radny
klubu SLD.
– Uważamy, że mieszkańcówspołeczników, którzy chcą pomagać
i działać jest w Rudzie Śląskiej wielu. Realizowanie się w społecznej
działalności poprzez pracę w radach dzielnic, sygnalizowanie na
bieżąco różnych problemów i oczekiwań mieszkańców, bezpośredni

Złóż życzenia z okazji Dnia OJCA
na łamach Wiadomości Rudzkich!
19 czerwca, na łamach naszej gazety będzie można złożyć życzenia z okazji Dnia OJCA.
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa rodzaje ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach:
10 złotych za moduł 95 mm x 40 mm (bez zdjęcia) oraz
15 złotych za moduł 95 mm x 40 mm ze zdjęciem.
Na propozycje życzeń czekamy do poniedziałku (17 czerwca) do godz. 12.00.
Życzenia można przesyłać mailowo (ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl) lub przynieść osobiście
do redakcji (Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00-15.00).

kontakt z Urzędem Miasta czy radnymi, jak również przedłożenie wytycznych do budżetu obywatelskiego, to niewątpliwie podstawowy
aspekt takiego rozwiązania – tłumaczy radny.
Spotkania konsultacyjne dla
mieszkańców odbędą się – 12
czerwca br. (środa) o godz. 17.00
w dzielnicy Nowy Bytom, w świetlicy ROD ,,Ziemia Bytomska”
przy ul. Objazdowej/Hallera, oraz
13 czerwca br. (czwartek) o godz.
17.00 w dzielnicy Bykowina,
w świetlicy ROD ,,Sielanka” przy
ul. Plebiscytowej.
Spotkania odbędą się we wszystkich dzielnicach naszego miasta
a terminy i miejsca spotkań opublikujemy w kolejnych numerach ,,WR”.
MHS
REKLAMA
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Ogłoszenia

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Weteranów z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA III PRZETARGI USTNY
NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
Powierzchnia Powierzchnia Udział
Cena
Dzielnica 
użytkowa
przynależnej w nieruch.
Wywoł. opis	
lokalu (m2)
piwnicy (m2) wspólnej (%) (zł)			

1. ul. Piotra Niedurnego 45b/8
47,48
8,97
1,60
51.000,00
				
				
				
2. ul. Kędzierzyńska 18/5
		
37,60
12,50
9,91
44.000,00
				
				
				
3. ul. Czarnoleśna 13/12 			
38,09
5,07
7,83
27.000,00
				
				
				
4. ul. Kolista 2a/8			
40,30
6,30
4,47
51.000,00
				
				
				

wysokość
wadium
(zł)

Nowy Bytom  3.000,00 zł
III piętro, 2 pok.+ kuch., łaz.
z wc, działka nr 673/88
o pow. 1558 m2,
KW nr GL1S/00007342/6
Ruda
2.200,00 zł
I piętro, 1 pok.+ kuch., łaz.,
piec działka nr 1321/43
o pow. 775 m2,
KW nr GL1S/00012951/6
Nowy Bytom  1.400,00 zł
II piętro, 1 pok.+ kuch., piec;
działki 3396/103 i 3397/103
o łącznej pow. 823 m2,
KW nr GL1S/00007857/9
Nowy Bytom  2.600,00 zł
II piętro, 2 pok.+ kuch., łaz.,
działka nr 3115/218
o pow. 935 m2,
KW nr GL1S/00017815/6

Działy IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów. W dziale III KW nr GL1S/00007857/9
wpisane jest prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Czarny Las
wykaz 98, 100, 101, 102, 103. Działy III pozostałych 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 13.12.2012 r. dla lokali poz. 1, 2, 3, w dniu 10.12.2012 r. – dla lokalu poz.
4.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2013 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 4.07.2013 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
i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pokoju 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.
Wylicytowana cena nieruchomości (w przypadku poz.1, 3 cena lokalu i I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego z VAT) jest płatna przed zawarciem umowy
notarialnej.
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, pokój 217, tel. (32) 244-90-56.
Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 17.06.2013 r. – lokalu poz. 1
– w dniu 18.06.2013 r. – lokali poz. 2
– w dniu 19.06.2013 r. – lokalu poz. 3
– w dniu 20.06.2013 r. – lokalu poz. 4

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
są trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Weteranów, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 3910/125 o powierzchni 870 m2,
– 3911/125 i 3916/98 o łącznej powierzchni 965 m2, stanowiące całość gospodarczą,
– 3912/125 i 3917/98 o łącznej powierzchni 1062 m2, stanowiące całość gospodarczą,
obręb Kochłowice, zapisane na karcie mapy 2.
Działki nr 3910/125 , 3911/125 oraz 3912/125 zapisane są w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00001516/5 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
natomiast działki nr 3916/98 oraz 3917/98 pod nr KW GL1S/00007514/3 (w dziale III jest wpisane ograniczone
prawo rzeczowe i inne ciężary, IV – wolny jest od wpisów).
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 3913/125 o powierzchni 428 m2, obręb Kochłowice, k.m. 2, nr KW
GL1S/00001516/5.
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 3910/125 stanowi teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz fragmentarycznie teren ulic lokalnych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 15 m (symbol planu KL1/2) i teren ulic wewnętrznych o liniach
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW), działki nr 3911/125 i 3916/98 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), działka nr 3912/125 stanowi teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbole planu MN1 i MN2) oraz teren ulic wewnętrznych o liniach
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW), działka nr 3917/98 teren oznaczony
symbolami MN2 i KDW, natomiast działka 3913/125 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW) i fragmentarycznie teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol planu MN2).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN1, MN2,
KL1/2 i KDW.
Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej; grunt jest porośnięty trawą, krzewami
i drzewami; znajdują się na nim pozostałości po ogródkach rekreacyjnych.
Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową posiadają dojazd z drogi publicznej ul. Weteranów przez działkę nr 3913/125. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowe grunty należy wystąpić odrębnym
tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 260 z 2013 r.), obiekty budowlane
powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Weteranów.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część działki nr 3913/125 wynoszą:
•
dla działki nr 3910/125 – 92.000,00 zł
•
dla działek nr 3911/125 i 3916/98 – 102.000,00 zł
•
dla działek nr 3912/125 i 3917/98 – 112.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 8.07.2013 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 1.07.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach:
•
dla działki nr 3910/125 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część działki nr 3913/125 – 4.600,00 zł
•
dla działek nr 3911/125 i 3916/98 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część działki nr 3913/125 – 5.100,00
zł
•
dla działek nr 3912/125 i 3917/98 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część działki nr 3913/125 – 5.600,00
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. Weteranów” 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. 32 244-9056.
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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 Potrzebujesz gotówki? KREDYTY
Sprawdź nas! Wystarczy dowód osobisty.
Tel. 731-35-35-35.
R REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
dotyczącego wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie wieczyste w udziale 392/10000 części
działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 2943/69 2945/68
położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Grodzkiej 7b.

R Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32
252-97-79.
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.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

ogłasza rokowania

 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego
prawa do garażu murowanego nr 322 położonego
w zespole garaży przy ul. Szyb Zofii.

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

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest spółdzielcze
własnościowe prawo do garażu murowanego nr 322 położonego
w zespole garaży przy ul. Szyb Zofii w Rudzie Śląskiej-Goduli na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska
w użytkowaniu wieczystym do dnia 14.05.2026 r. Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym
528/25 o powierzchni 18442 m2, obręb Orzegów, k.m.3, KW nr
GL1S/00006537/3.
Na sprzedaż ww. prawa odbyły się przetargi w dniach 26.11.2012 r.
oraz 28.04.2013 r.
Garaż o powierzchni użytkowej 16,50 m2 posiada konstrukcję
murowaną, stropodach żelbetowy, stalową bramę, betonową posadzkę,
nie posiada kanału naprawczego, wykazuje znaczne zużycie techniczne:
są widoczne pęknięcia tynku przy łączeniu stropodachu ze ścianami,
pęknięcia w posadzce, brama jest w złym stanie i posiada uszkodzone
zawiasy.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 3.400,00 zł.

 Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.

Rokowania odbędą się w dniu 10.07.2013 r. o godz. 12.00 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 nieruchomości) i w terminie do dnia 2.07.2013 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 wpłaconą
przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny
zakupu. Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po
rokowaniach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie
stawi się w miejscu i w terminie podanych w 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 nieruchomości.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 217), tel. (32) 244-90-56. Oględzin garażu
można dokonać w dniu 24.06.2013 r. od godz. 14.00 do 15.00.

R Cyklinowanie, układanie – KUŚMIERSKI. Tel. 32-243-30-24, 501-281-222.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
instalacje c.o., remonty. Tel. 32 244-40-90,
784-699-569.
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R Sprzedam mieszkanie 37 m2 w Kochłowicach po kompletnym remoncie. Cena 79
000 zł, tel. 600-363-375.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, panele,
kafelkowanie. Tel. 506-838-748.

R Do wynajęcia kawalerka – Ruda Śląska
1. Tel. 798-122-215.

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

R Do wynajęcia mieszkanie po remoncie,
dzielnica Godula, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o., na czas nieokreślony. Kontakt, tel.
691-377-573.

 Pożyczki z komornikiem. Tel. 605-848324, Ruda Śl. 1, ul. Piastowska 35, czynne od
11.00 do 14.00.
 Domofony, serwis RTV, tel. 500-540-743.
R Aż do 7.000 zł pożyczka bez BIK-u
dzwoń 512-996-794, 728-874-276, dojazd gratis.
R Gotówka dla odrzuconych przez Banki!
Tel. 507-385-478, 728-874-276.
R Szybka pożyczka bez BIK-u do 7.000 zł,
tel. 798-790-606, 728-874-276, dojazd.

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 Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2, 63
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 107 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 128 tys, www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Wirek, dwupokojowe, 30 m , 69 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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R Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 45 m2,
100 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 60 m2,
133 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
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.
R Kochłowice – PILNIE sprzedam czteropokojowe, 76 m2, 145 tys. GABRIEL, tel.
607-706-692.
R Ruda Płd. – PILNIE sprzedam dwupokojowe 43 m2, 105 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.

R Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 35
m2, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
R CODZIENNIE NOWE NOWE
OFERTY TANICH MIESZKAŃ na
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOŚCI.PL
R Do wynajęcia niedrogo stoisko piekarnicze – Halemba II, kiosk wyposażony pod
sprzedaż pieczywa – targowisko Nowy Bytom oraz ładny lokal ok. 100 m2 na działalność gospodarczą – Ruda I. Tel. 32 243-1144, 609-439-935.
R Odstąpię bar piwny z ogródkiem w Świętochłowicach. Tel. 502-670-830.
R Do wynajęcia od zaraz mieszkanie 45 m2
(2 pokoje, kuchnia, łazienka) – Nowy Bytom, wieżowiec. Odstępne 700 zł plus czynsz
i media. Tel. 603-576-374.
R Sprzedam mieszkanie 40 m2 w Wirku, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. Tel. 791-736241.
R Do wynajęcia 1-pokojowe w Wirku i w
Goduli umeblowane. Tel. 601-875-010.
R Sprzedam kiosk handlowy zamknięty w
centralnym miejscu targowiska Wirek. Tel.
502-670-830.
R Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe (52
m2) osiedle Awaryjne, Halemba. Tel. 502226-532.
R Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 52 m2,
ul. 1 Maja – Halemba. Tel. 605-250-485.
R
Do wynajęcia od zaraz umeblowane
M-4, Halemba II. Tel. 795-451-326.
R Godula – sprzedam 28 m2, 45 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.
R Pilnie sprzedam mieszkanie w Rudzie
Śląskiej z powodu wyjazdu, 56 m2, 65 tys.
Tel. 883-792-678.
R Sprzedam działkę pod zabudowę 3 tys. m2
cena 72 zł/m2, Mikołów Bujaków. Tel. 691242-235.
R Sprzedam M-3, Nowy Bytom, po remoncie. Tel. 695-399-891.
R Do wynajęcia garaż nr 16 przy ulicy Brodzińskiego 1, Halemba. Tel. 601-486-939.
R Kawalerkę na Goduli wynajmę. Tel. 504339-034.

Ogłoszenia

R Nowy Bytom sprzedam 110 m2. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Bielszowice sprzedam dom. DOMLUX,
tel. 660-251-346.

R Cukiernia Vertigo Ruda Śląska przyjmie do pracy cukiernika/pomoc cukiernika. Tel. 515-262-173, 515-081-174.

R Kochłowice, lokal do wynajęcia. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Firma Admar z Rudy Śląskiej zatrudni na
stanowisko magazyniera.Wymagania:aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
uprawnienia na wózki widłowe, doświadczenie, dyspozycyjność.CV składać na adres:
admarpraca@onet.pl. Pytania: 500-621-691
w godz. 9.00-12.00.

R Wirek, sprzedam dwupokojowe. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Fryzjerkę ze stażem na dobrych warunkach zatrudnię. Tel. 509-553-851.

R Bielszowice sprzedam kawalerkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Halemba Kłodnica sprzedam dom. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Wynajmę dwupokojowe, Ruda 1. DOMLUX, tel. 664-656-994.
R ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Tel. 601-934-091, 693-113-904.
R Sprzedam M-4, Ruda Śląska-Wirek, 54
m2. Tel. 32 726-44-17.

NAUKA
R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 203-27-01,
605-294-324, www.grom-ochrona.pl.

MOTORYZACJA
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę
i inne – stan obojętny. Tel. 503-345-968.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 503-345-968.
 Skup samochodów za gotówkę. Tel.
505-049-833.
R Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.
R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
R Sprzedam uszkodzonego Mercedesa Vaneo, cena do uzgodnienia, ważny przegląd i
OC. Tel. 502-307-026.

PRACA
R Przychodnia NZOZ PANACEUM w Rudzie Śląskiej-Halembie nawiąże współpracę

SPROSTOWANIE
W 22 wydaniu ,,Wiadomości Rudzkich” z dnia 29 maja br.
w artykule Dzień Samorządowca
wśród wymienionych osób błędnie podaliśmy nazwisko pani Ewy
Tomczyk. Za pomyłkę serdecznie
przepraszamy.
Redakcja

PUBLICZNE OGŁOSZENIE
WYNIKÓW ZBIÓRKI
PUBLICZNEJ
Komitet Organizacyjny „Dla Joli”,
z siedzibą w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. Piotra
Niedurnego 69 w Rudzie Śląskiej informuje, że na podstawie decyzji administracyjnej nr EML.5311.3.2013
z dnia 24.04.2013 r., wydanej przez
Urząd Miasta Ruda Śląska, przeprowadził w terminie od 1.05.2013 r. do
31.05.2013 r. zbiórkę publiczną, przeznaczoną na leczenie Pani Jolanty
Chlewickiej.
Kwota zebrana w trakcie zbiórki wynosi 3.734,58 zł. (trzy tysiące
siedemset trzydzieści cztery złote
i 58/100 ) według poniższych form
zbiórki: sprzedaż cegiełek wartościowych: 3.105,00 zł (trzy tysiące sto
pięć złotych i 00/100), wolne datki:
629,58 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i 58/100), koszt przeprowadzenia zbiórki wynosi 0,00 zł.
Dochód w całości został przeznaczony na realizację celu zbiórki.

RÓŻNE

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
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
2
98 zł/m2
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 749 m 	
2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m 	
98 zł/m2
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 801 m2 
98 zł/m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2 
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 956 m2 
98 zł/m2
40 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom 29 m2 
M-2 Ruda Śl. – Orzegów
33 m2 
29 tys. zł
45 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina
34 m2 
M-2 Ruda Śl. – Bykowina
35 m2 
25 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek
39 m2 
95 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom 43 m2 
69 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek
47 m2 
120 tys. zł
2
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Bykowina
48 m 
M-3 Ruda Śl. – Godula
49 m2 
149 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula
51 m2 
115 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula
55 m2 
125 tys. zł
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina
78 m2 
M-5 Ruda Śl. – Ruda
95 m2 
198 tys. zł
79 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów
113 m2
2
M-4 Ruda Ś. – Halemba
60 m
1700 zł/m-c
M-4 Ruda Ś. – Halemba
58 m2 
1500 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Godula
54 m2 
800 zł/m-c
199 tys. netto
Ruda Śl. – Nowy Bytom
106 m2 
Ruda Śl. – Nowy Bytom
106 m 2 
1200 zł/m-c

DOMY

R Trzypokojowe sprzedam Bykowina. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Fryzjerki/fryzjerów zatrudnię. Po
szkole, przynajmniej 2 lata praktyki
w zawodzie. Studio Fryzjerskie ,,Lucjan”, tel. 601-488-125.

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

DZIAŁKI

R Chudów, Mikołów sprzedam działkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.

ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

R Dwupokojowe sprzedam Ruda 1. DOMLUX, tel. 660-251-346.

w ramach świadczeń prywatnych z lekarzami specjalistami: neurologiem, kardiologiem, ginekologiem, endokrynologiem i innymi specj. Telefon kontaktowy: 502-788544.
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LOKAL WYNAJEM

R Kłodnica sprzedam działkę 890 m2. DOMLUX, tel. 660-251-346.

www.wiadomoscirudzkie.pl

R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912-559.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.

NOWOŚĆ:
ślub w plenerze!
www.pwsenator.cdx.pl

R Prawa do akcji spółek węglowych
kupię. Tel. 506-656-565, 694-392-863.
R Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851-852.
R Sprzedam kurki odchowane, 4-miesięczne
kolorowe oraz 12-miesięczne. Halemba, od
pon. do piątku w godz. 16.00-18.00. Tel.
601-081-517.

MATRYMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięćdziesiątką, pozna panią do 45 lat, szczupłą. Tel.
723-317-804.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu
część nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Modrzejewskiej 7
w Rudzie Śląskiej-Goduli, stanowiącej własność Miasta Ruda Śląska,
która przydzielona zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie
umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony na okres trzech lat na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. Elżbiety Kubik

długoletniej pracownicy ODK „Matecznik”
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rodzinie zmarłej
składają
Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na
podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których
wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Czereśniowa 9/5 		
2 p. + k., parter
ul. Modrzejewskiej 8c/7 		
2 p. + k., III piętro
ul. Modrzejewskiej 1b/4 		
2 p. + k., I piętro
ul. Modrzejewskiej 14/3 		
2 p. + k., parter
ul. K. Goduli 25b/5 		
3 p. + k., III piętro
ul. Latki 1a/15 			
2 p. + k., IV piętro
ul. Lipińska 4c/1 			
2 p. + k., parter
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Jankowskiego 16c/1 		
3 p. + k., parter

Ogłoszenia

www.wiadomoscirudzkie.pl

Rudzkie 5.06.2013

o pow. 36,30 m2 

90.730,- zł

o pow. 38,00 m2 

90.940,- zł

o pow. 38,00 m2 

90.650,- zł

o pow. 45,00 m2 

91.970,- zł

o pow. 47,00 m2 

103.480,- zł

o pow. 50,64 m2 

119.685,- zł

o pow. 50,45 m2 

115.960,- zł

o pow. 60,80 m2 

175.040,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca
wraz z podaniem ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 (pokój 121) we
wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni
przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę
wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że
pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie.
Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana
w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi
w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 3
m-cy od dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do
zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie
o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych
umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na
własny koszt łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy
Spółdzielni, tel. 32 248-24-11 wew. 209.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 fax 32 248-43-22
ogłasza
przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia
umowy na ustanowienie odrębnej własności do niżej wymienionych mieszkań
I Przetarg
kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Kr. Jadwigi 6a/2, 1 p. + k, parter		
ul. Bytomska 5c/4, 2 p. + k., I piętro		

o pow. 38,00 m2 
o pow. 50,49 m2 

84.560,- zł
129.470,- zł

w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Niedurnego 38b/20, 2 p. + k., II piętro
ul. Smolenia 2a/2, 2 p. + k., parter		

o pow. 37,80 m2 
o pow. 35,80 m2 

88.140,- zł
77.994,- zł

w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro		
ul. Norwida 18b/12, 2 p. + k., III piętro

o pow. 47,00 m2 
o pow. 43,10 m2 

120.913,- zł
98.850,- zł

w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Chroboka 26/3, 2 p. + k., parter		

o pow. 66,00 m2 

111.663,- zł

w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Czereśniowa 16b/19, 1 p. + k., IV piętro
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro		
ul. K.Goduli 25a/7, 1 p. + k., poddasze

o pow. 27,90 m2 
o pow. 37,00 m2 
o pow. 22,00 m2 

68.810,- zł
92.035,- zł
42.490,- zł

w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Ks. Szymały 4c/4, 2 p. + k., parter		
ul. Niedurnego 38c/92, 2 p. + k., IX piętro
ul. J.S. Dworaka 9a/21, 2 p. + k., IV piętro

o pow. 44,30 m2 
o pow. 37,50 m2 
o pow. 32,87 m2 

107.560,- zł
94.360,- zł
72.480,- zł

w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. F. Wilka 5/5, 2 p. + k., II piętro		
ul. Kanarków 5/3, 3 p. + k., parter 		

o pow. 48,65 m2 
o pow. 63,50 m2 

104.470- zł
140.510,- zł

II Przetarg

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielczego
własnościowego prawa w zasobach RSM.
2. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .................................” do
dnia 25.06.2013 r. do godz. 13.30. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku
dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM.
3. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VAT tytułem opłaty przetargowej na
każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków oczekujących) przelewem do dnia
25.06.2013 r. do godz. 13.30 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego:
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06.2013 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem
dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa.
Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad
kwotę wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną
wymianą okien (do 5 lat) Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania
przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.
W przypadku nie wygrania przetargu, wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowego, nie
później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny
w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne
informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż
te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.
Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami mają
członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą. Członek
oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie, bez względu na ilość złożonych ofert.
Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent, który posiada
najniższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 24.06.2013 r. w godz. od 14.00 do 16.00.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia wyniku przetargu w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209,
290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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Piłka nożna – IV liga – grupa I

Komplet punktów
Dwa zwycięstwa odniósł Grunwald
Ruda Śląska w rozegranych w ciągu
minionego tygodnia dwóch kolejkach.
W czwartek zieloni przed własną publicznością pokonali Górnika Piaski
3:0. W niedzielę natomiast wyższość
Grunwaldu musiała uznać Kamienica
Polska, która przegrała u siebie 0:3.
W czwartek od początku obie strony starały się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. W 35 minucie
spotkania bardzo dobrą okazję miał
Grunwald. Wówczas po uderzeniu

Ciołka z wolnego, piłka odbiła się od
słupka. Objąć prowadzenie zielonym
udało się w 45 minucie. Po rzucie
z autu piłka znalazła się przed polem
karnym tuż obok Maciongowskiego,
który płaskim strzałem umieścił ją w siatce.
W drugiej połowie spotkania to gospodarze częściej dochodzili do groźniejszych sytuacji. Zwiększyć przewagę udało im się jednak dopiero
w końcówce spotkania. W 84 minucie
po uderzeniu Kota z dystansu piłka

przeleciała tuż obok bramkarza, po
czym wpadła do siatki. W 88 minucie
zieloni wyszli z kontrą – Ciołek podał
do Kota, a ten okiwał dwóch obrońców, po czym załadował piłkę tuż pod
poprzeczkę.
W niedzielę zieloni dość szybko
objęli prowadzenie. Już w trzeciej minucie w sytuacji sam na sam z bramkarzem gospodarzy znalazł się Dreszer, ale dobrze zachował się golkiper
Kamienicy. Jednak dwie minuty później na listę strzelców wpisał się Brzozowski, a 14 minut później prowadzenie Grunwaldu zdołał podwyższyć
Dreszer. W 38 minucie do groźnej sy-

tuacji doszli gospodarze, ale Lamlih
zdołał wybronić nie tylko strzał zza
szesnastki, ale także dobitkę.
W drugiej połowie spotkania trochę
więcej do powiedzenia miała Kamienica. W 69 minucie Dreszer wyprowadził kontrę. Znalazł się w sytuacji sam
na sam z bramkarzem, ale znów czujny był golkiper Kamienicy. W 87 minucie bliski zdobycia gola był zawodnik gospodarzy, ale uderzając głową,
trafił prosto w Lamliha. W 93 minucie
Brzozowski wykorzystał nieporozumienie bramkarza i obrońcy i umieścił
piłkę w siatce, ustalając wynik meczu
na 0:3 dla Grunwaldu.

1. Szombierki Bytom
2. Górnik Piaski
3. Zagłębiak Dąbrowa
4. Pilica Koniecpol
5. Grunwald Ruda Śląska
6. Slavia Ruda Śląska
7. Zieloni Żarki
8. Sarmacja Będzin
9. Wyzwolenie Chorzów
10. LKS Kamienica
11. Gwarek Tarn. Góry
12. Przyszłość Cioch.
13. Lot Konopiska
14. Victoria Częstochowa
15. Unia Ząbkowice
16. Górnik 09 Mysłowice

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

55
44
43
42
41
39
38
35
32
31
31
27
27
21
21
18

55-20
41-26
42-36
37-25
35-24
44-32
34-43
40-41
36-33
34-47
42-40
26-33
36-36
33-60
34-46
32-59

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Zwycięstwo i remis
Slavia Ruda Śląska zdobyła
w ostatnich dwóch kolejkach cztery punkty. Najpierw, w środę, ekipa z Rudy Śląskiej zremisowała na
wyjeździe z Gwarkiem Tarnowskie Góry 1:1. W niedzielę natomiast rudzianie podejmowali
przed własną publicznością Przyszłość Ciochowice, z którą wygrali 2:0.
Obie bramki w spotkaniu
z Gwarkiem Tarnowskie Góry padły z rzutów karnych. Najpierw
w 40 minucie czerwoną kartką został ukarany bramkarz gospodarzy,
a rzut karny na bramkę dla Slavii
zamienił Met. Minutę po gwizdku
rozpoczynającym drugą część gry,
czerwoną kartką został ukarany
Pawlak. W 72 minucie sędzia podyktował kolejny rzut karny z tym,

że na korzyść gospodarzy. Zawodnik Gwarka go wykorzystał i doprowadził do remisu. Obie strony
w trakcie całego spotkania stwarzały sobie okazje do strzelenia
bramki. Po stronie Slavii mieli je
między innymi Zalewski i Rejmanowski, ale zabrakło im celności.
Kilka ładnych okazji wypracowali
sobie także gospodarze, jednak
dobrze spisujący się między słupkami Franke nie dał się zaskoczyć.
Ostatecznie mecz zakończył się
podziałem punktów.
W niedzielę natomiast Slavia
zmierzyła się z Przyszłością Ciochowice. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem. Ekipa z Rudy Śląskiej miała kilka dobrych okazji,
ale nie udało się ich wykorzystać.

W 12 minucie Rejmanowski oddał bardzo ładny strzał z dystansu,
ale futbolówka przeleciała minimalnie nad poprzeczką. Kilka minut później bliski wykorzystania
wrzutki Moritza był Zalewski, ale
nim się obrócił w polu karnym,
skutecznie zablokowali go obrońcy. W 33 minucie ten sam zawodnik urwał się obrońcom, ale z kąta
strzelił w boczną siatkę bramki.
Wynik spotkania otworzył się
w drugiej części meczu. Obie
bramki padły ze stałych fragmentów gry. Dwie minuty po gwizdku
rozpoczynającym drugą połowę
spotkania sędzia podyktował rzut
wolny dla Slavii. Strzał oddał
Met. Bramkarz gości chciał sparować piłkę, ale zrobił to tak, że sam
wbił ją do bramki. Tym samym
Slavia objęła prowadzenie. W 71
minucie dobrą wrzutką z rzutu
rożnego popisał się Moritz, a futbolówkę głową umieścił w bram-

Obie bramki w meczu z Przyszłością Ciochowice padły ze stałych fragmentów gry.

ce tuż przy słupku Zalewski,
zwiększając tym samym prowadzenie swojego zespołu do dwóch
bramek. W końcówce obie strony
miały kilka bardzo dobrych sytuacji. Po rzucie wolnym wykona-

nym przez Moritza piłka leciała
tuż pod poprzeczkę, jednak zdołał
ją przenieść nad nią golkiper Przyszłości. W końcówce nic się nie
zmieniło i to Slavia odniosła zwycięstwo.

Turniej Piłki Nożnej 11-latków

Młodzi o puchar
Szesnaście piłkarskich drużyn
złożonych z jedenastolatków i tylko jeden Puchar Prezydenta Miasta
Ruda Śląska. W piątek na obiekcie
MOSiR-u na Nowym Bytomiu
przy ulicy Czarnoleśnej rozgrywki
o to trofeum trwały prawie cały
dzień.
– Warunki do gry dzisiaj mieliśmy naprawdę fajne. Jeśli chodzi
o poziom sportowy, to drużyny, które brylują w swoich podokręgach,
tutaj potwierdziły swoją klasę – tłumaczy Arkadiusz Grzywaczewski,
prezes Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Gwiazda.
Najlepszy w tym roku okazał się
RKP ROW Rybnik, który w finale
wygrał z drużyną Stadionu Śląskiego Chorzów. Z rudzkich drużyn
najwyższe, czwarte miejsce, zdobył
zespól Gwiazdy I Rudy Śląskiej.
– Jesteśmy zadowoleni, bo na
szesnaście drużyn zdobyliśmy ósme
miejsce. Sport to jednak rywalizacja, więc my zawsze patrzymy do

da Śląska, 5. MKS Zaborze, 6.
Ruch Radzionków, 7. Raków
Częstochowa, 8. Pogoń Ruda Śląska, 9. Orlik Ruda Śląska, 10.
Grunwald Ruda Śląska, 11. Tar-

nowiczanka, 12. Slavia Ruda Śląska, 13. AP Bielik Ruda Śląska,
14. Wawel Ruda Śląska, 15.
Gwiazda II Ruda Śląska, 16. Orlik Blachownia

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY

11-latkowie walczyli w piątek o Puchar Prezydent Miasta Ruda Śląska.

góry i lekki niedosyt też się pojawił.
W zawodach brała udział cała klasa sportowa z SP nr 1 – podsumowuje zawody Mariusz Kalisz, trener MKS-u Pogoń Ruda Śląska.

Turniej został dofinansowany przez
Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej.
Wyniki: 1.RKP ROW Rybnik,
2. Stadion Śląski Chorzów, 3.
APN Knurów, 4. Gwiazda I Ru-

Piłka nożna – IV liga – grupa I
8 czerwca, sobota, godz. 11.00 Grunwald Ruda Śląska – Unia Ząbkowice
8 czerwca, sobota, godz. 17.00 Zagłębiak Dąbrowa Górnicza – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
8 czerwca, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – Podlesianka
Katowice
8 czerwca, sobota, godz. 11.00 Wawel Wirek – Orzeł Biały Piekary
Śląskie
8 czerwca, sobota, godz. 17.00 Kolejarz 24 Katowice – Jastrząb
Bielszowice
Rowery
9 czerwca, niedziela, godz. 10.00 – spod Spodka w Katowicach ruszy Śląska Świąteczna Masa Krytyczna, czyli Śląski Spęd Rowerowy.
Rowerzyści pokonają w sumie dystans 58 km. Do peletonu można
dołączyć się w Rudzie Śląskiej. Na placu Jana Pawła II powinien się
on znaleźć o godzinie 11.40. Serdecznie zapraszamy!

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
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Lekki niedosyt
W meczu kończącym sezon
2012/2013 Lechia Gdańsk musiała uznać wyższość Górnika
Zabrze, który wygrał 0:2.
Pierwsza bramka dla trójkolorowych padła w 37 minucie
spotkania. Mączyński wypatrzył stojącego w polu karnym
Mosznikowa. Ten obrócił się
z piłką w kierunku bramki
i ładnym strzałem pod poprzeczkę pokonał Buchalika.
Druga bramka miała miejsce
w 89 minucie. Gancarczyk podał do Bonina – ten tylko dołożył nogę. Za pierwszym razem
trafił w poprzeczkę, ale dobitka
była już skuteczna. Górnik Zabrze zakończył sezon na piątym miejscu w tabeli T-Mobile
Ekstraklasy.
Adam Nawałka (trener
Górnika): – Z optymizmem patrzę w przyszłość, bo tylko pozytywne myślenie ma sens. Dzisiejszy mecz pokazał, że ta drużyna jest w stanie grać dobry
futbol, który w przyszłości będzie mógł zadowolić nasze ambicje. Oczywiście bez euforii,
bo na długo zapamiętamy, jak
potoczył się dla nas ten sezon.
Cieszymy się z tego zwycięstwa.
Długi powrót będzie bardzo
szybki i to nie tylko ze względu
na samolot. Również z uwagi na
korzystny wynik. W najbliższych
dniach dokonamy głębokiej
analizy, również personalnej.
Ja także podjąłem decyzję co do
swojej przyszłości. Szczegóły są
już uzgodnione i została tylko
kwestia podpisów.
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze 0:2 (0:1)
0:1 – Mosznikow 37’
0:2 – Bonin 89’
Górnik Zabrze: Skorupski
– Olkowski, Danch, Szeweluchin, Gancarczyk – Nakoulma, Przybylski, Mączyński
(74’ Iwan), Kwiek (67’ Bonin),
Mosznikow (76’ Jeleń) – Zachara.
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Dwubramkowym zwycięstwem
Wawelu Wirek zakończył się jego
mecz z MKS-em Siemianowice
Śląskie. Spotkanie odbyło się we
wtorek na boisku przy ulicy Katowickiej. W niedzielę natomiast Wawel zremisował z AKS-em Niwką
Sosnowiec 1:1.
We wtorek Wawel objął prowadzenie w 33 minucie spotkania, po
kontrze. Bardzo ładną dwójkową ak-

cję przeprowadzili Grzegorz Kałużny i Dawid Majnusz. Ten drugi ściągnął w swoją stronę bramkarza gości,
a pierwszy w tym czasie załadował
piłkę do pustej bramki. W 88 minucie będący z prawej strony pola karnego Jaromin okiwał dwóch obrońców, po czym wrzucił piłkę, a do
bramki skierował ją stojący na środku pola karnego Bujałkowski, ustalając wynik meczu na 2:0.
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Sześć punktów dla Uranii
W czwartek Urania Ruda Śląska
pokonała na własnym boisku znajdującego się w dole tabeli Kolejarza Katowice 3:1. W niedzielę natomiast wyższość kochłowiczan musieli uznać piłkarze Ciężkowianki
Jaworzno, którzy przegrali 2:3.
W czwartek pierwszą bramkę
strzelili goście. W dziesiątej minucie meczu zawodnik Kolejarza dostał długie podanie i uderzeniem na
dłuższy słupek pokonał Pardelę.
Gospodarze zdołali doprowadzić

do wyrównania 20 minut później.
Najpierw po rzucie rożnym uderzyćł jeden z zawodników Uranii,
ale zdołali wybić obrońcy gości,
jednak futbolówka znalazła się pod
nogami Barana, który wbił piłkę do
bramki.
W 58 minucie pięknym strzałem z dystansu przelobował bramkarza Grzesik, dając tym samym
swojej drużynie prowadzenie.
W 80 minucie w sytuacji sam na
sam znalazł się Miszka. Bramkarz
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Niespodziewane zwycięstwo
W czwartek Jastrząb uległ na
wyjeździe ŁKS-owi Łagiewniki.
W niedzielę natomiast sprawił
swoim kibicom niezwykłą niespodziankę, wygrywając ze znajdującą się w czubie tabeli Przemszą
Siewierz.
ŁKS Łagiewniki objął prowadzenie jeszcze w pierwszej połowie spotkania. Sędzia podyktował
rzut karny na korzyść gospodarzy,
a ci go wykorzystali. W 60 minucie meczu czerwoną kartką został
ukarany Morawiec, co jeszcze bardziej pogorszyło sytuację bielszowiczan. Drugiego gola gospodarze

strzelili w 93 minucie – zawodnik
ŁKS-u dobił po strzale z wolnego
i podwyższył tym samym prowadzenie swojego zespołu. Jastrząb
także miał swoje okazje w tym meczu, ale zabrakło szczęścia. Po
strzałach Gierczaka i Mikuły futbolówka odbiła się bowiem od
słupka.
W niedzielnym meczu z Przemszą, Jastrząb objął prowadzenie
już w dziesiątej minucie. Długie
podanie dostał wybiegający zza
pleców obrońców Henisz. Znalazł
się on w sytuacji sam na sam z golkiperem Przemszy i go pokonał. 30

W niedzielnym meczu z Niwką wynik otworzył się w drugiej połowie spotkania. Pierwszą bramkę zdobył Wawel –
rzut karny wykorzystał Jaromin, dając swojej drużynie
prowadzenie. Ekipa z Rudy
Śląskiej może czuć niedosyt,
bo gospodarze zdołali doprowadzić do remisu w 93 minucie
– po wrzutce był rykoszet, futbolówka poszybowała do góry,
skoczyło do niej dwóch zawodników – jeden z nich spadł na
ziemię, a piłka odbiła się od jego pleców i wpadła do bramki.

Kolejarza musiał uznać jego wyższość i po raz trzeci w tym spotkaniu wyciągnąć piłkę z własnej
siatki.
W niedzielę pierwsza część gry
przebiegała pod dyktando Uranii.
Potwierdził to umieszczając piłkę
w siatce Miszka. Mimo tego, że
druga część gry wyglądała podobnie, to doszło do wyrównania –
Jańczak przelobował Pardelę i było 1:1. Gospodarze po chwili objęli prowadzenie. Z czasem jednak
asystę Kamieńskiego wykorzystał
Baron, doprowadzając do wyrównania. Później po odbiciu piłki od
słupka do bramki skierował ją
Kornas, dając swojej drużynie
zwycięstwo.

minut później Henisz znów otrzymał długie podanie, okiwał obrońcę gości, po czym ponownie umieścił piłkę w siatce, podwyższając
prowadzenie Jastrzębia na 2:0.
W drugiej połowie meczu to goście byli stroną dominującą. Jastrząb starał się przeprowadzać
akcje z kontry. W 55 minucie sędzia podyktował rzut karny dla
gości. Przemsza go wykorzystała
i strzeliła gola kontaktowego.
W 85 minucie wychodzący
z kontrą Dembiński został sfaulowany w polu karnym i znów podyktowany został rzut karny. Na
bramkę zamienił go Janiak. W 90
minucie, wykorzystując rzut karny, goście doprowadzili do wyniku 3:2, jednak nie mieli już czasu
na to, aby doprowadzić chociażby
do remisu.

STARE!!!!

W skrócie

Masowy przejazd
Piątkowe, słoneczne popołudnie zachęciło amatorów
dwóch kółek do wzięcia udziału w Rudzkiej Rowerowej Masie Krytycznej. Rowerzyści
tradycyjnie już ruszyli z placu
Jana Pawła II by pokazać, że
ich środek lokomocji wcale nie
musi stwarzać zagrożenia na
drodze.
– W tym roku jest to już trzecia Masa Krytyczna. Dziś pojedziemy trasą przez Godulę,
Orzegów i Karmańskie. Chcemy po raz kolejny pokazać kierowcom i rowerzystom, że razem możemy poruszać się po
jednej drodze – tłumaczył Tadeusz Domżalski, współorganizator Rudzkiej Rowerowej
Masy Krytycznej.
Chętnych do tego, by wspólnym przejazdem propagować
tę ideę, nie brakowało.
– Jeżdżę na rowerze dla
zdrowia, relaksu i aktywnego
spędzania czasu. Według mnie
ta akcja jest bardzo potrzebna,
bo propaguje bezpieczeństwo
rowerzystów na drogach – mówił Szymon Sikora, uczestnik
rowerowego przejazdu.
Podczas przejazdu organizatorzy zachęcali do wzięcia
udziału w Śląskiej Świątecznej
Masie Krytycznej, która odbędzie się 9 czerwca.

Zapasy w Dniu Dziecka
1 czerwca w Rudzie Śląskiej
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Zapasach
w Stylu Wolnym. Gospodarzem była ZKS Slavia. W turnieju wystąpili klasycy z rudzkiej Pogoni. Złote medale wywalczyli: Marcin Cylok, Mateusz Nadulski oraz Kamil Zakrzewski. Srebrny medal zdobył Szymon Brzeziński, który
w finale uległ klubowemu koledze Mateuszowi Nadulskiemu. W kategorii wiekowej
dzieci nie ma podziału na wagi,
walczą w tzw. pulach.
Robert Połzoń
REKLAMA
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Karate

Mistrzostwa w karate
Po raz kolejny młodzi adepci karate zjechali do Rudy Śląskiej, by
sprawdzić swoje umiejętności. Okazją ku temu były Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w karate dzieci i
młodzieży. Organizatorem zawodów był Rudzki Klub Kyokushin
Karate.
– Te zawody organizujemy od
wielu lat, jednak niejednokrotnie
odbywały się one pod różnymi nazwami. W tym roku są to Otwarte
Mistrzostwa Rudy Śląskiej. Formuła
jest dostępna dla wszystkich klubów
z Polski. Na nasze zaproszenie odpowiedziały kluby z Warszawy, Nysy,
Lądka Zdroju, Olesna, a także z
miast ościennych. Zawody stoją na
bardzo wysokim poziomie, stąd taka
duża frekwencja – tłumaczył Roman
Dymek, prezes Rudzkiego Klubu
Kyokushin Karate. – W zawodach
bierze udział 180 zawodników. Aby
zdobyć miejsce medalowe, naprawdę trzeba mieć umiejętności na bardzo wysokim poziomie. W najmłodszej kategorii wiekowej w konkurencji kata rywalizuje ze sobą 80 zawodników. Do drugiej tury awansuje
ośmiu zawodników, a tylko trzech z
nich zdobywa wyróżnienia. Także
konkurencja jest bardzo silna – wyjaśniał.
Dla dzieci mistrzostwa były
przede wszystkim okazją do tego,
by dobrze się bawić.
– Dobrze mi dzisiaj poszło. Zrobiłem wszystko tak jak chciałem. Już
kiedyś startowałem w zawodach.
Mam aż dziesięć pucharów! – mówił 7,5-letni Kacper, uczestnik zawodów. – W karate fajne jest wszystko. Można się nauczyć dyscypliny –
dodał.
W klasyfikacji drużynowej Rudzki Klub był bezkonkurencyjny i zajął pierwsze miejsce. Złożyły się na
to bardzo dobre wyniki indywidualne: KUMITE JUNIORZY (19971996) +65: 1. Mateusz Zając, 3. Ja-

kub Groń; KUMITE MŁODZICY
(1999-1998) -65: 2. Piotr Lewandowski, 3. Damian Krzykawski;
KUMITE MŁODZICY (19991998) +65: 2. Konrad Szydło; KUMITE KADECI (2001-2000) -50:
1. Bogdan Sztajerski, 3. Kamil Kasprzyk, KUMITE KADECI (20012000) +50: 3. Cezary Ksiądz, 3.
Bartłomiej Kowalczyk; KUMITE
SKRZATY (2003-2002) -35: 1. Łukasz Dymek; KUMITE SKRZATY
(2003-2002) +35: 1. Dawid Szymański, 2. Bartosz Kunikowski;
KUMITE MŁODZICZKI (19991998) +50: 3. Elwira Kozłowska, 3.
Sandra Ślusarek; KUMITE KADETKI (2001-2000) +45: 2. Marta
Smagacz, 3. Weronika Młyńska, 3.
Emilia
Hrncirik;
KUMITE
SKRZATKI (2003-2002) +35: 2.
Martyna Ziemecka, 3. Sylwia Pieter; KATA DZIECI (2005-2004): 2.
Roksana Matusiak; KATA SKRZATY (2003-2002): 1. Łukasz Dymek,
3. Dawid Szymański; KATA KADECI (2001-2000): 3. Klaudia Józefiok, 3. Kamil Kasprzyk; KATA
MŁODZICY (1999-1998): 4. Konrad Szydło; KATA JUNIORZY
(1997-1996): 1. Mateusz Zając

Wiadomości Rudzkie 5.06.2013 

23

Koszykówka

Puchar Prezydent został w Rudzie!

Turniej był miłym sposobem na spędzenie Dnia Dziecka.

Przez trzy dni, od piątku do niedzieli,
osiem drużyn złożonych z 11-letnich koszykarzy walczyło w I Ogólnopolskim
Turnieju Minikoszykówki o Puchar Prezydenta Rudy Śląskiej. Po emocjonującym
finale puchar pozostał w Rudzie Śląskiej
– najlepszą drużyną okazała się bowiem
Pogoń Ruda Śląska!
– Pomysł na zorganizowanie tego turnieju to efekt zamiłowania mojego, działaczy i rodziców do koszykówki. Wszyscy
włożyli dużo pracy w to, aby ten turniej
mógł się odbyć – mówił Mikołaj Maślanka, prezes Pogoni. – Szkolenie młodzieży
jest najważniejszym elementem pracy klubu, a taki turniej jak ten jest jego uzupełnieniem – dodał.
Pogoń Ruda Śląska przeszła przez
turniej niczym burza. Najpierw w fazie

grupowej rudzianie zmierzyli się z MOSM-em Bytom, z którym wygrali 41:32.
Później odnieśli jeszcze dwa zwycięstwa – z UKS-em Piątka Nowy Targ
(50:32) oraz Śląskiem Wrocław (34:28).
W półfinałach Pogoń wygrała z MKKSem Rybnik 58:51.
W finale Pogoni przyszło ponownie
zmierzyć się ze Śląskiem Wrocław. Ten
pojedynek był naprawdę emocjonujący.
Po pierwszej kwarcie Pogoń wygrywała
9:5. Później jednak Wrocław zdołał
wyjść na prowadzenie. W ostatniej
kwarcie Pogoń zdołała doprowadzić do
remisu, by ostatecznie wygrać różnicą
jednego punktu.
– Chłopcy w pełni zrealizowali założenia i pokazali swój charakter – podkreślała Natalia Szabatowska, trenerka

– Są bardzo zadowoleni ze zwycięstwa,
ale także bardzo zmęczeni – dodała.
Tytuł MVP turnieju otrzymał Tomasz
Pustelnik. Do najlepszej piątki turnieju
zostali wybrani: Nikodem Żandarek,
Michał Wachowiak (obaj Śląsk Wrocław), Kacper Kłaczek, Adrian Pacześny (obaj Pogoń Nowy Bytom) oraz
Daniel Sekuła (Żory).
Dodatkowo w każdej drużynie wybrano najlepszego gracza. Zostali nimi:
Sebastian Kaczmarczyk – Piątka Nowy
Targ, Szymon Szeremeta – MOSM Bytom, Marcin Kowalczyk – Trójka Sieradz, Piotr Wojciechowski – Regis Wieliczka, Dawid Pachowicz – MKKS
Rybnik, Mateusz Krukowski – HK Żory, Michał Mindowicz – Śląsk Wrocław,
Kevin Rzadkowski – Pogoń Ruda Śl.

Szachy

Szachowe Mistrzostwa

Turniej sprawił dzieciom wiele radości.

W ostatni majowy wtorek uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 23 i Szkoły Podstawowej nr 2 z Bykowiny wzięli udział
w Szachowych Mistrzostwach tych właśnie placówek. Turniej z okazji Dnia
Dziecka zorganizował Rudzki Klub Sportowy „MAT”.
– Wśród dzieci biorących udział w tym
turnieju są takie, które mają czwartą czy
piątą kategorię szachową. Ich umiejętności są wysokie. Staramy się dobrze przygotować najmłodszych, aby mieć na czym

bazować w przyszłości – tłumaczył Adam
Wrocławczyk, prezes klubu.
Niektórzy z uczniów bakcyla połknęli
w bardzo młodym wieku i już mają na
koncie osiągnięcia oraz wielkie plany.
– Gdy miałem trzy lata, poszedłem do
przedszkola. Koledzy szli na zajęcia szachowe. Poszedłem z nimi. Nie powiedziałem nic
o tym rodzicom. Spodobało mi się. Mój tata
też lubi grać w szachy, więc bez problemu
namówiłem go na kupno szachów. Zdobyłem już czwartą kategorię szachową. Teraz

próbuję zdobyć trzecią. Jest to ciężkie zadanie, ale ja mógłbym grać w szachy ciągle.
Chciałbym zdobyć tytuł mistrza świata, jednak muszę jeszcze poćwiczyć – opowiadał
dziesięcioletni Denis Matla, faworyt turnieju. – Ten turniej jest fajny, jest dużo początkujących zawodników, ale ja lubię grać
z silniejszymi – dodał.
Wyniki: SP nr 23: 1. Denis Matla, 2.
Michał Aleksa, 3. Roy Sznajder; SP nr
2: 1. Adam Kryczyński, 2. Tymoteusz
Łukaszczyk, 3. Bartłomiej Grzywocz.

REKLAMA

?

Ju-Jitsu

Brązowy medal w Ju-Jitsu

?

25 maja w Katowicach odbyły
się Mistrzostwa Polski w Ju-Jitsu
Juniorów. Trzecie miejsce w konkurencji fighting w kategorii do 55
kg zajął Alan Baron, który trenuje
tę sztukę walki w sekcji dziecięcej
klubu JU-JITSU Ruda Śląska, prowadzącego zajęcia w ODK RSM
,,Matecznik”.
W zawodach wzięły udział 23
kluby z całej Polski. W sumie rywalizowało ze sobą 192 zawodników.
W każdej kategorii wiekowej
startowało od 12 do 15 osób. Natomiast w kategorii junior młodszy,
w której startował Alan, konkurencja była największa. Startowało
w niej bowiem 21 zawodników.
– Ranga zawodów była bardzo
wysoka. W końcu były to mistrzo-

stwa Polski. Alan to bardzo rokujący zawodnik. Trenuje dopiero trzeci
rok, a już odnosi sukcesy – mówi
Zdzisław Mikoda, trener chłopca.

Alan Baron zdobył brązowy medal w Mistrzostwach
Polski w Ju-Jitsu Juniorów.
Foto: arch.
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