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Kto chce odwołać
prezydent?

Takich Dni Rudy Śląskiej jeszcze nie było. Gwiazdą imprezy niewątpliwie był Ray Wilson – ostatni wokalista grupy Genesis,
który wystąpił w niedzielny wieczór. Ale już w piątek na scenie pojawiły się najlepsze polskie kabarety, w sobotę natomiast zabrzmiały mocne rockowe dźwięki. W tym roku mieszkańcy miasta bawili się na wireckim targowisku przez trzy dni.
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Dni Rudy Śląskiej 2013

Ray Wilson zaśpiewał największe przeboje grupy Genesis. 

– Nieprawdopodobne przeżycie –
być tutaj i słuchać największych utworów Genesis w doskonałym wykonaniu. Przyjechałem specjalnie na Raya
Wilsona, choć doskonale pamiętam

Foto: MHS

Genesis z Peterem Gabrielem i Philem
Collinsem – dzielił się swymi wrażeniami Michał Makselon z Bykowiny.
Jednych na Dni Rudy Śląskiej
sprowadził Ray Wilson, innych pol-

skie kabarety. Przez kilka godzin
w piątkowy wieczór można było bawić się w doborowym towarzystwie
Marcina Dańca, czy Kabaretu Młodych Panów.
– Świetna publiczność – chwalił po
koncercie Marcin Daniec. Istotnie –
zabawa była przednia również dzięki
rudzkiej publiczności.
– Sympatii widzów nie da się kupić
za żadne pieniądze świata. Ja szanuję
moich widzów do obłędu. Znam cały
Śląsk bardzo dobrze i występuję tu od
tylu lat. Od początku twierdziłem, że
ludzie na Śląsku bardzo ciężko pracują, ale kiedy już siądą na widowni, to
bawią się na maksa – podkreślał Marcin Daniec.
Kabareton zakończył Grzegorz Poloczek, który swoje skecze i piosenki
ze złotej płyty „z... mojego placu” zaprezentował w towarzystwie zespołu
Bartos Band.
– W imieniu wszystkich rudzian
chciałam Panu podziękować, że pozostaje Pan człowiekiem otwartym i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym
naszego miasta. Nigdy nie odmawia
Pan udziału w akcjach promocyjnych,
czy charytatywnych i zawsze podkreśla, że Ruda Śląska jest dla Pana najważniejszym miastem. Jesteśmy z Pana dumni – mówiła wiceprezydent
Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko, gra-

tulując Grzegorzowi Poloczkowi
otrzymania złotej płyty.
W sobotę zabrzmiały mocne, rockowe dźwięki. Na koncert zespołu
Oberschlesien przyszły tłumy. Mocne
heavymetalowe brzmienie i śląska
gwara spodobały się bardzo.
– Na Śląsku gramy często i nie pamiętam, który to już raz w Rudzie Śląskiej. Jesteśmy bardzo zadowoleni,
dzisiaj grało się fenomenalnie. Cieszy
to, że jest dla kogo grać. Gramy po
śląsku i to nasz atut i nigdy nie będziemy grać w żadnym innym języku – zapewniał Michał Stawiński, wokalista
grupy Oberschlesien.
Na koniec dnia wystąpiły zespoły
Golden Life i Ira. Publiczność szalała.
– Bardzo dobrze nam się gra tutaj,
bo publiczność śląska jest specyficzna,
„czuje”naszą muzykę i odwzajemnia
nasze emocje ze sceny – mówił Adam
„Wola” Wolski, wokalista grupy Golden Life.
– Za rok na pewno powtórzymy tegoroczną koncepcję Dni Rudy Śląskiej
– znów będą kabarety, mocny rock
i dzień rodzinny, podczas którego wystąpi gwiazda dużego formatu. Ta konwencja się sprawdziła i bardzo nas
cieszy – podsumowuje Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej UM w Rudzie Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska
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Obchodom Dni Rudy Śląskiej towarzyszyła parada motocykli, zabytkowych samochodów i pojazdów militarnych.
Foto: Krzysztof Kucharczyk

Członkowie grupy IRA w świetnej formie.

Marcin Daniec na scenie rozbawił publiczność do łez.

Foto: MHS

Foto: MHS

Ray Wilson spotkał się ze swoimi fanami po koncercie.

Foto: MHS

Kabaret Młodych Panów – po śląsku nie tylko o Śląsku.

Foto: MHS

Koń Polski, czyli niezapomniana rodzina Badziewiaków.

Foto: MHS

Zespół Oberschlesien, czyli śląski Rammstein.

Foto: MHS

Alvon Johnson zszedł ze sceny do publiczności.

Rzesza widzów potwierdza, że rudzianie lubią polskie kabarety.

Grzegorz Poloczek w piosenkach z podwórka.

Foto: MHS

Foto: MHS

Foto: MHS

Golden Life kocha śląską publiczność. 

Foto: MHS
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ZBLIŻENIA
Zdominowana przez radnych PO, PiS i Ruchu Autonomii Śląska Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Miasta nieudzielenie absolutorium prezydent Grażynie
Dziedzic z wykonania budżetu za rok 2012. Rada Miasta sprawą zajmie się dopiero za tydzień, ale wynik głosowania wydaje się już być przesądzony. Jak wiadomo, koalicja PO, PiS i RAŚ ma większość głosów w radzie.

Mimo wszystko chcą odwołać prezydent Grażynę Dziedzic!
Wydaje się, że nieudzielenie absolutorium prezydent Dziedzic z wykonania budżetu w 2012 roku to jeszcze
jeden pomysł opozycji na doprowadzenie do referendum. Radni najwyraźniej liczą na to, że tym razem już
bez udziału mieszkańców – będą
mogli przegłosować uchwałę o przeprowadzeniu w Rudzie Śląskiej referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydent miasta.
Prezydent Grażyna Dziedzic nie
wydaje się być zaskoczona realizowanym na naszych oczach scenariuszem. – To kolejny dowód na realizowanie partyjnych interesów kosztem
interesu mieszkańców i miasta – podkreśla prezydent.
W krytycznym tonie wypowiada się
również członek Komisji Rewizyjnej
radny Dariusz Potyrała. – Dla mnie
przedstawione zarzuty przez część
radnych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej są oderwane od meritum oceny wykonania budżetu miasta za 2012
rok. Trudno jednak dyskutować z kimś,
kto nie przyjmuje wyjaśnień. Większość zgłoszonych na Komisji uwag
wyjaśniła skarbnik miasta i mimo precyzyjnych, rzeczowych wyjaśnień obrazujących mechanizmy jakimi rządzi
się wykonanie budżetu, zastrzeżenia te
i tak znalazły się we wniosku o nieudzielenie absolutorium.
– Mam wrażenie, że niektórzy
członkowie Komisji Rewizyjnej pogubili się w trakcie obrad. Czy celem
takiego zachowania jest doprowadzenie do kolejnej inicjatywy referendalnej? Trudno wyrokować. Mnie
bardzo martwi, że kolejny raz zamiast merytorycznej dyskusji i wytężonej pracy dla rozwoju miasta
i mieszkańców górę biorą ukryte animozje i rozgrywki – stwierdza Dariusz Potyrała.
– Dla mnie sprawa jest prosta.
Skoro nie udało się przekonać miesz-

kańców Rudy Śląskiej do poparcia
inicjatywy referendalnej, to dążące
do odwołania prezydent Dziedzic
partie polityczne uznały, że (za wszelką cenę, pomimo braku uzasadnionych zastrzeżeń do wykonania budżetu) i tak przeforsują pomysł referendum, ponad głowami mieszkańców Rudy Śląskiej – mówi radna
Anna Łukaszczyk. Razem z radnym
Dariuszem Potyrałą i Janem Muchą
radna Łukaszczyk została w Komisji
przegłosowana przez większość POPiS-RAŚ.
O komentarz poprosiliśmy Barbarę Wystyrk-Benigier z RAŚ, która
podczas posiedzenia Komisji głosowała za nieudzieleniem absolutorium
Grażynie Dziedzic. Radna odmówiła
komentowania wydanej przez Komisję opinii, odsyłając nas do jej przewodniczącego Jana Wyżgoła (PO).
Problem w tym, że do wtorku do
godz. 10.00 (kiedy zamykaliśmy gazetę) nie odbierał naszych telefonów.
Bezskutecznie próbowaliśmy się
również skontaktować z Markiem
Wesołym (PiS), który także opiniował wniosek o nieudzielenie absolutorium prezydent miasta.
– Jak długo jestem samorządowcem nie obserwowałem tak zaciętej
walki o władzę w Rudzie Śląskiej.
Moim zdaniem w tym wszystkim nie
chodzi o dobro miasta. Tu chodzi po
prostu o zajęcie fotela prezydenta
zajmowanego przez osobę bezpartyjną, która dobro mieszkańców przedkłada ponad układy partyjne – mówi
oburzony wnioskiem Komisji Rewizyjnej radny Józef Osmenda.
Wszystko wskazuje na to, że koalicja radnych PO-PiS-RAŚ otrząsnęła się po porażce, jaką było odrzucenie przez komisarza wyborczego wniosku o przeprowadzenie
w Rudzie Śląskiej referendum
w sprawie odwołania prezydent mia-

sta. I przystąpiła do ataku. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która spotkała się w minionym tygodniu, by
wydać opinię w sprawie udzielenia
prezydent Grażynie Dziedzic absolutorium, było kolejną bitwą, i to dość
zawziętą.
Tak burzliwych obrad komisji już
dawno nie było. Kilkugodzinne posiedzenie zakończyło się przyjęciem
opinii, w której czytamy m.in.: „...
budżet Miasta Ruda Śląska za rok
2012 został wykonany w części nieprawidłowo pod względem gospodarności i celowości wydatków”. Jak
wiadomo, diabeł przeważnie tkwi
w szczegółach, dlatego warto się im
przyjrzeć.
Ale najpierw kilka istotnych faktów. Ubiegłoroczne dochody miasta
wyniosły ponad 544 mln złotych.
Wydatki zamknęły się w kwocie ponad 517 mln zł. Nadwyżka wyniosła
ponad 26 mln złotych. Warto podkreślić, że ten wynik daje Rudzie Śląskiej IV miejsce wśród 19 śląskich
miast na prawach powiatu. Jak już
informowaliśmy, sprawująca nadzór
nad finansami samorządów Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła sprawozdanie prezydent
Grażyny Dziedzic z wykonania ubiegłorocznego budżetu.
I tak radni PO-PiS-RAŚ krytykują
prezydent Dziedzic m.in. za zbyt niski poziom wydatków majątkowych
(88,3 proc.). Ich zdaniem winna temu jest zbyt niska realizacja dochodów z działu 700. O co chodzi? W dużej mierze o dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne oraz zbyt
niskie dochody z tytułu sprzedaży
lokali mieszkalnych oraz użytkowych w drodze przetargowej.
W przypadku dochodów z czynszów,
władze miasta zakładały przychody
na poziomie 6,7 mln złotych, tymczasem w 2012 roku do kasy miasta

wpłynęło nieco ponad 5,9 mln złotych. Smaczku sprawie dodaje fakt,
że miasto osiągnęło zakładane przychody, tylko część z nich została zaksięgowana nie w grudniu, lecz
w pierwszych dniach stycznia. Jednak radni nie uznali za stosowne
przyjąć tych wyjaśnień.
Ale skoro już taki zarzut pada, to
warto przyjrzeć się wykonaniu dochodów majątkowych w ostatnich
latach. W 2009 roku były one na poziomie nieco ponad 73 %, w 2010 –
60,2 %, a w 2011 – 71,95 %. Tymczasem w roku ubiegłym osiągnęły
poziom ponad 88 %. Wyraźnie widać
poprawę w tym zakresie, ale najwyraźniej dla radnych to nie ma znaczenia.
O tym, że opinia Komisji Rewizyjnej może realizować napisany
wcześniej scenariusz, świadczy inny
zarzut. „W 2012 roku – czytamy
w opinii – skutki udzielonych przez
organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – (…) za
okres sprawozdawczy stanowią kwotę 234 tys. zł. Zdaniem Komisji Rewizyjnej kwota ta jest zbyt duża.
W związku z utrzymaniem przez Radę
Miasta stawek podatków z roku
2011”. Otóż fakty wyglądają zupełnie inaczej. W listopadzie 2011 roku
Rada Miasta podjęła uchwałę określającą wysokość stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących od 1
stycznia 2012 roku, w której stawki
różnego rodzaju podatków podniosła
od 3 do nawet 85 groszy za metr
kwadratowy. Z kolei w kwietniu
2012 roku Rada Miasta podjęła
uchwałę w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości budynków objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont
całej elewacji frontowej. Czyżby
radni nie pamiętali, co uchwalają?
Trudno w to uwierzyć…

Lista zarzutów podniesionych
przez Komisję Rewizyjną, przypomnijmy – zdominowaną przez radnych PO-PiS-RAŚ – jest długa.
Wśród nich jest również sprawa
przekazania miejskiej spółce Śląskie
Media (wydawcy „Wiadomości
Rudzkich”), dopłat z budżetu miasta
na kwotę 160 tys. złotych. Zdaniem
Komisji jest to przykład nieefektywnego i niewłaściwego wydatkowania
środków. Tymczasem prawo zezwala
prezydentowi na dokonywanie takich
dopłat.
– Czy były one nieefektywne? Sami Państwo, nasi Czytelnicy, możecie ocenić. Wszak trudno być sędzią
we własnej sprawie. Gdyby nie
wsparcie władz miasta, to dziś nie
byłoby „Wiadomości Rudzkich”.
Spółka, którą przejęłam pod koniec
2011 roku miała ogromne długi. Po
poprzednich zarządach zastałam
niezapłacone faktury i niewypłacone pensje jeszcze z roku 2010,
a w wyniku szeregu nieprawidłowości księgowych powstały zobowiązania wobec ZUS, czy jak się
w ostatnich dniach okazało, również wobec Urzędu Skarbowego.
Niespłacone długi były tak duże, że
sami nie dalibyśmy rady ich uregulować – podkreśla prezes Śląskich
Mediów Anna Piątek-Niewęgłowska.
– Radni wytykają tę kwotę, chociaż
w dużej mierze przeznaczona była na
spłatę długów powstałych jeszcze w roku 2010, czyli za rządów Platformy
Obywatelskiej. Jednocześnie zapominają już, ile miasto zlecało „WR”
w latach poprzednich. Tylko w 2009
roku do spółki trafiło ponad 600 tys.
złotych, a w 2010 prawie 500 tys. zł,
w tym ponad 180 tys. zł zostało wydane na „Kurier Rudzki” – dodaje
prezes.
MHS

Ruszyły spotkania konsultacyjne dla mieszkańców w temacie powołania w Rudzie Śląskiej rad dzielnic. Wzorem niektórych miejscowości, rudzki Sojusz Lewicy
Demokratycznej chce powołać je również na terenie miasta.

Rady dzielnic

Pierwsze ze spotkań odbyło się w ROD „Szarotka” na Nowym Bytomiu.

Foto: MHS

– Chcemy, żeby mieszkańcy miasta sami się wypowiedzieli, czy chcą
rad dzielnic, czy nie. W takiej radzie
dzielnicy są osoby niepartyjne, obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze. Kto dostanie największą
ilość głosów, ten zasiada w radzie.
To funkcja społeczna, bez wynagrodzenia, z dużą ilością obowiązków –
mówi Józef Osmenda, radny SLD
w Rudzie Śląskiej.
– To spotkanie ma służyć rozpropagowaniu idei powstania w dzielnicach Rudy Śląskiej rad dzielnic. Taki
punkt zapisaliśmy sobie w programie
i chcemy go realizować. I to będzie
pierwszy punkt naszego programu
wyborczego do wyborów samorządowych. Uważamy, że życie społeczne

i samorządowe potrzebuje w mieście
nowego bodźca. Obserwując cały
kraj mogę powiedzieć, że tych rad
dzielnic powstaje coraz więcej. Na
spotkania zapraszamy wszystkich
mieszkańców, którzy chcą włączyć się
w nasze działania. Ludzie obecnie
stoją z boku. Powstanie rad w dzielnicach pozwoli nam odpolitycznić
samorząd. Nie można go odpartyjnić,
bo taką mamy ordynację wyborczą.
Bardzo wielu ludzi pewnie włączyłoby się w to życie społeczne, ale nie
chcą się wiązać z partiami politycznymi. Ale w wyborach do rad dzielnicy wygrywa ten, kto ma więcej głosów i tam nie ma układu proporcjonalnego, procentowego. Po drugie,
jeżeli zostaną wybrane rady w dziel-

nicach – to będą prawdziwi gospodarze tych dzielnic – tłumaczy Jerzy
Krótki, przewodniczący SLD w Rudzie Śląskiej.
MHS
Kolejne spotkania w sprawie rad
dzielnic odbędą się:
24 czerwca, godz. 17.00 Orzegów
w lokalu Metaxa, ul. kard. A. Hlonda 10
25 czerwca, godz. 17.00 Chebzie
w Miejskim Przedszkolu nr 14, ul.
Węglowa 8
26 czerwca, godz. 17.00 Bielszowice w salce przy hali sportowej KS
Zgoda, ul. Sportowców 10
27 czerwca, godz. 17.00 Kochłowice w Karczmie Śląskiej, ul. Radoszowska 140

4

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 19.06.2013

WOKÓŁ NAS

Mali rudzianie pomagali zwierzętom

Misiakowo żegna

Przedszkolaki z Miejskiego
Przedszkola nr 4 na Nowym Bytomiu zakończyli akcję ,,Ekozbiórka
dla Burka”.
– Efekt akcji jest taki, jak mniej
więcej przewidywaliśmy. Nie liczyliśmy na wiele, ale i tak jest lepiej
niż sądziłam. W akcję zaangażowały się nie tylko dzieci z przedszkola
i ich rodzice, ale też pracownicy
tych instytucji, w których znajdowały się pojemniki – mówi Natalia
Kąckowska organizatorka akcji
w przedszkolu.
– Włączyłem się w akcję dla
zwierząt. Przyniosłem dwie duże
karmy. Takie akcje pomagające
zwierzętom są potrzebne, bo te
zwierzaki są biedne, a dzięki temu
może im się lepiej żyć – tłumaczy
Igor, jeden z przedszkolaków.

szkolu zakończyła się, do schroniska
wciąż można zanosić karmę i akcesoria potrzebne jego podopiecznym.
Agnieszka Pach

W DK w Bielszowicach pożegnano „absolwentów” żłobka miejskiego „Misiakowo”.
– Moja Milenka ma już prawie 3
lata i rozstajemy się ze żłobkiem –
teraz czas na kolejne wyzwanie jakim jest przedszkole. Byłam przeciwna żłobkom, dopóki nie poznałam rudzkiego żłobka „Misiakowo”.
Miła atmosfera sprawiła, że spokojnie zostawiałam tu dziecko – mówi
pani Ania z Wirku.
Na deskach bielszowickiego Domu Kultury wystąpili rodzice maluchów.
– Rodzice na moment stali się aktorami w spektaklu „Jaś i Małgosia
– trochę inna historia”. Choć mieli
tremę, ze swojego zadania wywiązali się znakomicie. Bardzo dużo
czasu poświęcali na próby, dla wie-

Błachno, mam 2-letniego Franka,
który na świat przyszedł w 28. tygodniu ciąży.
W Rudzie Śląskiej grupa wsparcia rodziców wcześniaków działa
od stycznia br. Dzięki temu mogą
oni skorzystać ze wsparcia tych,
którzy już przeszli przez trudny
czas po przedwczesnych narodzinach dziecka. Co dziesiąte dziecko
rodzące się w rudzkim szpitalu
przychodzi na świat przed 36. tygodniem ciąży.
Monika Herman-Sopniewska

Na wystawie wcześniaki z Rudy Śląskiej. 

Dzieci z uwagą słuchały zaproszonego pracownika zoo.

Na spotkaniu jednym z gości specjalnych był pracownik zoo, który
opowiadał dzieciom o przyrodzie
i zwierzętach. Mimo, że akcja w przed-

Wcześniak wczoraj i dziś
Julka, Franek, Szymon są z Rudy
Śląskiej. To, co ich łączy, to wcześniactwo. To właśnie między innymi ich zdjęcia można znaleźć na
drugim piętrze rudzkiego magistratu. Ekspozycja została przygotowana przez działającą na terenie miasta grupę wsparcia rodziców wcześniaków oraz Fundację „Wcześniak. Rodzice – rodzicom”. Na
ekspozycję składają się zdjęcia

podopiecznych fundacji – kilkuletnich już dzisiaj dzieciaków, które
na świat przyszły jako wcześniaki.
– Tą wystawą chcemy zwrócić
uwagę na problem wcześniactwa,
które nie kończy się w momencie
gdy dziecko opuszcza szpital. To
dopiero początek drogi w dochodzeniu do normalności. Wystawa
ma na celu rozpropagowanie problemu wcześniactwa – mówi Anna

Foto: AP

Spektakl „Jaś i Małgosia” na deskach
bielszowickiego Domu Kultury.

Foto: MHS

lu było to pierwsze spotkanie ze sceną – mówi Monika Czoik, reżyserka
i scenarzystka przedstawienia.
Na koniec wszystkie maluchy
otrzymały medale „Misiak 2013”.
Teraz przed nimi kolejne wyzwanie
– przedszkole.
Monika Herman-Sopniewska

Foto: MHS

Olimpiada niepełnosprawnych

Kącik adopcyjny
Kulek to około 4-letni malutki psiak przypominający mix jamnika ze
sznaucerem. Kulek jest niezwykle sympatyczny, kocha ludzi. To wesoły
psiak, który zasługuje na kochającą rodzinę. Widać, że mieszkał kiedyś
w domu, jest dobrze wychowany. Kulek został znaleziony na ulicy, niestety nikt go nie szukał.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA

Zawodnicy uczestniczyli w różnych konkurencjach – przegranych nie było.

Nie liczył się wiek i płeć, każdy
był zwycięzcą. Już po raz trzynasty
w Rudzie Śląskiej odbyła się Miejska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Wzięło w niej udział
250 uczestników z 12 rudzkich
szkół podstawowych, przedszkoli
oraz stowarzyszeń osób niepełnosprawnych.
–To bardzo ważne wydarzenie
w życiu uczestników. Tutaj wszyscy są równi, nie ma żadnych barier – tłumaczy Aleksandra Poloczek z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Foto: UM

Zawodnicy przygotowywali się
do olimpiady cały rok. Podczas imprezy mierzyli się w różnych konkurencjach sportowych, takich jak
na przykład bieg, rzut kulą czy skok
w dal.
– To już moja piąta olimpiada
i jak co roku bardzo mi się podoba.
Nie mogę się doczekać, żeby wziąć
udział w kolejnej edycji – o swoich
wrażeniach mówi Beata, jedna
z uczestniczek olimpiady ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
„Nadzieja”.
Agnieszka Pach
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Z KULTURĄ NA TY
Co to jest i jak wygląda prawdziwy krump? O tym dzięki współpracy Teatru Bezpańskiego i śląskiej tanecznej formacji krumpowej Badd.Heroes Inc. mógł się przekonać każdy, kto odwiedził w sobotę budynek dworca w Chebziu. Tam odbyła się bowiem
największa z dotychczasowych międzynarodowych tanecznych sesji krumpowych na terenie Polski: EAST BLOCK CLASH 2013.

Biwak po harcersku

Krumpowe kroki
– W marcu nawiązaliśmy współpracę z Teatrem Bezpańskim. Szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy potańczyć. Tu głośno było o tym, żeby
ten dworzec jakoś ożywić, dlatego
weszliśmy do niego z krumpem. Jest
to dość energiczny i agresywny taniec. Opiera się na kilku podstawowych ruchach klatką piersiową, mocnych tupnięciach i charakterystycznych ruchach rękami. Dodatkowo
można w nim zastosować triki z czapką bądź wykorzystać elementy ubrań
– tłumaczył C-dope aka Tiny 7thirty
z Badd.Heroes Inc., który wraz
z Marleną Hermanowicz zorganizował imprezę. – Slam, który prowadzi
warsztaty, to bardzo dobry krumper.
Jest także świetnym nauczycielem.
Ludzie, którzy dopiero zaczynają
swoją przygodę z tą odmianą tańca,
mogli nauczyć się podstaw, czyli tego, jak wyglądają podstawowe ruchy,
co charakteryzuje krump i jak

to wygląda. Bardziej zaawansowani
szlifowali swoje umiejętności – dodał.
Sama impreza składała się nie tylko z warsztatów, które przeprowadziła ikona europejskiego krumpu – tancerz Anton TwinBdash Pashulya aka
„Slam”. Nie zabrakło na niej także
tzw. callout battles, czyli niesamowicie widowiskowych krumpowych
pojedynków, mających charakter wyzwań, na które konkretni krumperzy
umawiają się z wyprzedzeniem czasowym. Chcący zmierzyć się ze sobą
tancerze przyjeżdżali nie tylko z różnych zakątków Polski, ale także
z różnych zakątków świata. Nie zabrakło bowiem takich, którzy specjalnie na warsztaty przyjechali
z Czech czy z Rosji. A wszystkim
przyświecał jeden cel – zgłębić tajniki krumpu.
– Tańczę krump od około dwóch
lat, więc gdy usłyszałem, że pojawi

Miejskie Centrum Kultury organizuje biwak harcerski, czyli wycieczkę do
jedynego w Europie Muzeum Produkcji
Zapałek w Częstochowie oraz do ośrodka obozowo-biwakowego w Kuźnicy
Brzeźnickiej. Na miejscu gry i zabawy
zespołowe, zapoznanie się z harcerskim
życiem obozowym, wspólny grill, zabawy w terenie, a w razie niepogody zajęcia świetlicowe i dyskoteka. Wyjazd
odbędzie się 8 lipca, a koszt wynosi 50
zł. Czas trwania wycieczki: godz. 8.0018.00. Zapisy trwają do 2 lipca.

Noc Świętojańska
Na zawody zjechali tancerze z Polski, Rosji i Czech.

się tu gość ze światowej półki, to
zdecydowałem się przyjechać. Miałem dość blisko, bo jestem z Krakowa. W dodatku znamy się z chłopakami z Katowic. Zawsze wspieramy
się nawzajem. Gdy my coś organizujemy, to oni przyjeżdżają i odwrotnie
– mówił Łukasz Ochał z grupy Royal Skillz Familia. – Bardzo lubię

Foto: SH

warsztaty, na których nie tylko uczy
się ruchów, ale też dużo się rozmawia o tańcu. Wtedy przekazywane są
informacje, których nie zobaczymy
na filmikach. Wiadomo, obejrzeć filmik z czyimś występem w Internecie
to nie jest sztuka, ale sztuką jest dowiedzieć się, jak on na to patrzy –
podsumował.
Sandra Hajduk

Pojedynki wczesnośredniowiecznych wojaków, pokazy rzemiosła, obrządków i tego jak gotowano, co jedzono i jak się ubierano w dawnych czasach – to tylko niektóre z atrakcji czekających na tych, którzy w ten weekend wybrali się na zamek w Chudowie, gdzie odbywa się impreza „Słowianie i Wikingowie”.

Słowianie i Wikingowie
– Warto wziąć udział w takiej
imprezie, by mniej więcej zobaczyć jak wyglądały czasy naszych
pradziadów. W szkołach mało
mówi się na temat wczesnego
średniowiecza i początków państwowości. Ten okres jest w dużej
mierze pomijany, a tutaj można
w przystępny sposób zobaczyć
jak to życie codzienne niegdyś
wyglądało – tłumaczył Mateusz
Weber, wódz drużyny i prezes
Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej Białe Kruki

z Rudy Śląskiej, które w tym roku od strony historycznej odpowiadało za obóz.
– W trakcie takich imprez pokazujemy walki, tańce, przedmioty użytku codziennego i ciekawsze aspekty życia. Sami
chcemy dowiedzieć się jak ludzie
kiedyś żyli i aby jak najwierniej
to pokazać, czytamy o znaleziskach archeologicznych oraz
książki opisujące tamte czasy –
dodała Marta Kajzer, należąca
do stowarzyszenia.

CO, GDZIE,
KIEDY

Chętnych do tego, by przekonać się na własnej skórze
o tym, jak wyglądało życie
w X wieku, nie brakowało.
– Chciałam dziecku pokazać
coś innego. Coś, co kiedyś istniało, a my nie mieliśmy szansy tego poznać. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się tutaj
dzisiaj przyjechać – mówiła
Justyna Pordzik, która na imprezę przyszła z synem Patrykiem.
Sandra Hajduk

Przypominamy o Nocy Świętojańskiej, która obchodzona będzie 22
czerwca w bielszowickim parku „Strzelnica”. W ramach imprezy wiele atrakcji,
m.in.: koncert Orkiestry Dętej KWK
„Bielszowice”, pokaz Tancerzy Ognia
z elementami pirotechnicznymi, występ
zespołu Rubens Band, biesiada z „Listą
Przebojów TV Sfera” czy występ DJ
Szweda. Imprezie towarzyszyć będzie
bogata oferta handlowo-gastronomiczna
oraz ciekawy program gier i zabaw dla
dzieci, a osoby, które przyjdą w wianku,
będą mogły wziąć udział w konkursie.
Start – godzina 18.00.

„Zemsta”
Coś dla teatromanów. Dom Kultury
w Bielszowicach organizuje wyjazd do
krakowskiego Teatru Stu na spektakl
„Zemsta”. Wyjazd odbędzie się 23
czerwca o godzinie 12.00. Widowisko
rozpoczyna się o 18.00, a powrót planowany jest o 23.00. Koszt dla jednej osoby to 140 zł (w tym przejazd, ubezpieczenie, bilet do teatru, opłaty parkingowe, opieka organizatora).

Malowanki w CiS-ie

W trakcie imprezy można było zwiedzić
wczesnośredniowieczny obóz.
Foto: SH

28 czerwca o godz. 17.00 w Centrum
Inicjatyw Społecznych „Stara Bykowina” odbędzie się wernisaż wystawy
„Mikromykomalowanki i portrety” autorstwa Renaty Krzewińskiej-Kozłowskiej. Wystawa będzie czynna do 31
lipca, od poniedziałku do piątku w godz.
11.00-18.00, a w soboty od 11.00 do
15.00.
REKLAMA
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12 czerwca br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się wydarzenie pod nazwą ICT & Multimedia Event Innowacyjne rozwiązania w usługach publicznych zorganizowane przez Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o i Śląski Klaster
Multimedialny HUB CLUB przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

KLASTER HUB CLUB – Z INNOWACJĄ DO KLIENTA!
Wydarzenie zgromadziło ponad 120
osób, w tym prezydentów, burmistrzów,
sekretarzy gmin i powiatów województwa śląskiego oraz prezesów i dyrektorów jednostek świadczących usługi publiczne. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, który mówił m.in. o wysokim
potencjale naszego regionu i szansach
rozwoju innowacyjnej gospodarki. Rafał Biegański z Wydziału Rozwoju Regionalnego przedstawił informacje na
temat przyszłego okresu programowania, priorytetów i celów, na które będą
przeznaczone środki unijne. W przyszłej perspektywie 2014-2020 wg Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na
badania i rozwój ma przypaść aż 8 mld
euro, a na rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw w regionach niemal 5
mld euro.

Dwudziestu czterech członków Klastra Hub Club w trzech panelach tematycznych zaprezentowało innowacyjne
rozwiązania ICT i multimedialne dla
sektora publicznego z zakresu zarządzania, komunikacji, edukacji oraz promocji. Ilość gości potwierdziła zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Uczestnicy mogli
po obejrzeniu prelekcji zapoznać się
z nimi praktycznie na stoiskach wystawienniczych firm. Innowacyjność
i bogata oferta przedsiębiorstw spotkała się z dużym zainteresowaniem sektora publicznego i nieukrywaną nutką
podziwu.
– Na Śląsku działa ponad jedenaście
tysięcy firm w sektorze IT i multimedialnym a na wyższych uczelniach
kształci się ponad siedem tysięcy studentów – wyjaśnia prezes Inkubatora,
Joanna Sochacka. – Jest to ogromny potencjał do współpracy i wzrostu. Dlatego też poprzez swoją aktywność klaster
tworzy warunki do budowy projektów
komercjalizacji nowoczesnych technologii, jest ośrodkiem talentów IT i miejscem spotkania nauki i biznesu – deklaruje.
Nowatorskie podejście do biznesu
HUB CLUB Silesian Multimedia
Cluster to nowatorska inicjatywa Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Pierwszy na Śląsku klaster tego typu
zrzesza jednostki nauki oraz firmy
z branży ICT i multimediów, wspólnie
pracujące nad wytworzeniem nowej
wartości śląskiego rynku innowacji.
Współtworząc projekt innowacyjnej
usługi oraz produktu tzw. aktorzy klastra, budują silną gospodarczo markę
regionu oraz rozwijają własne kompetencje i możliwości rozwoju na globalnym rynku usług związanych z technologią informacji. Powołanie klastra ma
na celu ułatwienie transferu wiedzy

między środowiskiem akademickim
i biznesowym oraz propagowanie rozwoju przedsiębiorstw w globalnej branży IT, opartego na konstruktywnej konkurencji.
– Budując markę przedsiębiorców
ICT Śląski Klaster Multimedialny Hub
Club ma szansę stać się jednym z największych klastrów ICT w Polsce –
podkreśla Joanna Sochacka z Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

HUB CLUB dla najlepszych
Nazwa klastra nawiązuje do jego misji. Hub, czyli rozdzielnik USB, jest
narzędziem umożliwiającym niezależne działanie wielu urządzeń/obiektów
jednocześnie. Zapewniając przepływ
informacji oraz wspólną platformę, pozwala na przyspieszenie lub ułatwienie
procesów. Podobnie klaster zapewnia
przestrzeń do pracy oraz przestrzeń porozumienia zarówno między samymi
jego aktorami, jak i przedsiębiorcami
z branży z całego świata. Propagując
nawiązywanie kontaktów biznesowych
oraz wymianę doświadczeń i idei podczas spotkań i konferencji, Śląski Klaster Multimedialny jest więc podobną
do huba platformą współpracy. Słowo
club definiuje elitarny charakter instytucji, w której członkostwo jest synonimem innowacyjności i przedsiębiorczości firmy. Misja klastra zawiera się
więc w świeżym podejściu do biznesu
opartym na konstruktywnej konkurencji i propagowaniu innowacji.
Dlaczego warto?
Bo HUB CLUB jest „bramą na
świat” i otwiera nowe rynki zbytu. Potencjalni kontrahenci szybciej dotrą do
oferty firmy partnerskiej, ponieważ klaster działa na podobnej zasadzie jak
„galeria handlowa”, skupiająca najlepsze i różnorodne marki. Szukając roz-

wiązania klient łatwiej znajdzie najbardziej korzystny dla niego produkt
w klastrze, aniżeli wśród rozproszonych w regionie lub kraju firm czy
uczelni. Duża liczba skupionych przedsiębiorstw ICT i multimedialnych
umożliwia również przygotowanie
wspólnie kompleksowej i optymalnej
dla klienta usługi lub produktu, łączącej
kompetencje zarówno firm jak i uczelni. Wspólna promocja oferowanych
usług w ramach klastra jest dużo tańsza
i przynosi szybsze efekty, na rynku krajowym jak i międzynarodowym.
Nowe rynki zbytu
Klaster współtworzą przedstawiciele
sektora nauki, jak renomowany Uniwersytet Śląski w Katowicach, sektora
otoczenia biznesu – w tym Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
oraz biznesu, w szczególności firmy
z branży IT i szeroko rozumianych
multimediów. HUB CLUB jest inicjatywą otwartą na nowych członków. Aktywnie wspiera innowacyjną aktywność
przedsiębiorstw. Zorganizował wizyty
studyjne wraz z seminariami w Danii
i Szwecji. Współpracuje z największym
klastrem ICT w Europie „Cluster 55”
z siedzibą w Szwecji. Członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego wzięli
udział w targach innowacyjnych technologii w Hanowerze CeBIT 2013, najważniejszej ogólnoświatowej imprezie
wystawienniczej branży ICT. Klaster

umożliwił również promocję ich oferty
na targach IT Japan Week w Japonii
oraz międzynarodowej konferencji
w Kopenhadze poświęconej rynkowi
elektronicznej komunikacji.
Jakie masz korzyści jako HUB
CLUBOWICZ?
Przede wszystkim jesteś bardziej widoczny i korzystniej postrzegany zarówno na rynku krajowym jak
i międzynarodowym, ponieważ prezentujesz się przez pryzmat potencjału
wszystkich firm i uczelni działających
w klastrze.
Możesz uczestniczyć w organizowanych eventach i spotkaniach biznesowych w konwencji „Pitch & Match”,
podczas których masz możliwość zaprezentowania produktów i usług przed
klientami sektora publicznego i prywatnego.
Możesz brać udział w organizowanych przynajmniej raz w miesiącu śniadaniach biznesowych klastra, podczas
których przedstawisz swoją firmę, nawiążesz nowe kontakty, wymienisz rekomendacje, powiesz czego potrzebujesz w aktualnym czasie.
Możesz uczestniczyć w szkoleniach
prowadzonych przez wykwalifikowanych i renomowanych trenerów.
Możesz brać udział w międzynarodowych imprezach typu „match making” jak np.: Brokerage Event
w Szwecji i zaprezentować swój pro-

dukt przed światowymi liderami IT
i multimediów
Masz zapewnione bezpłatne doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy
UE na rozwój i na bieżąco będziesz informowany o ogłaszanych konkursach
i programach na przyszłość.
Masz dostęp do kadry naukowej
Uniwersytetu Śląskiego oraz innych renomowanych uczelni z województwa
Śląskiego, z którymi możesz budować
innowacyjne projekty.
Masz dostęp do kontaktów międzynarodowych w branży w ramach współpracy z klastrami z branży ICT w Europie, w tym do największego klastra ICT
w Europie: Cluster 55 ze Szwecji, który
jest naszym partnerem i patronem.
Otrzymujesz bieżące informacje
o atrakcyjnych wydarzeniach w branży.
Możesz brać udział we wspólnych
projektach promocyjnych takich jak:
targi w kraju i za granicą, konferencje, wystawy oraz inne wydarzenia
branżowe.
Możesz uczestniczyć w organizowanych wyjazdach szkoleniowo-integracyjnych członków klastra.
Żeby dołączyć do HUB CLUB i korzystać z możliwości rozwoju w inspirującym środowisku, wystarczy podpisać Deklarację przystąpienia do klastra, znajdującą się na naszej stronie
internetowej www.hubclub.pl.
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WOKÓŁ NAS

Terapia przez sztukę
Były podskoki, stanie na jednej nodze, zabawy z chustami i piłeczkami.
W czwartek (13.06.) najmłodsi wzięli
udział w zajęciach arteterapeutycznych
odbywających się pod hasłem „Nie
zmarnuj swojego życia – bądź odpowiedzialny i twórczy”. Wkrótce zakończą się one spektaklem dla rodziców.
– Przy organizacji imprez bardzo
często posiłkujemy się kontaktami
z naszymi Czytelnikami. Jednym z nich
jest właśnie pani Ania Nowak, która już
kiedyś prowadziła u nas warsztaty. Zatem gdy tylko pojawił się pomysł, aby
zorganizować coś w ramach Tygodnia
Profilaktyki, to pomyślałam o niej – tłumaczy Bożena Jasnowska, zajmująca
się organizacją imprez w filii nr 18
MBP.
Co w ramach warsztatów robiły
dzieci?

Najmłodsi chętnie biorą udział w warsztatach.
Foto: SH

– Dzieci przede wszystkim się bawią.
Wykorzystujemy elementy arteterapii,
czyli terapii przez sztukę – opowiada
Anna Nowak, prowadząca warsztaty.
– Są to ćwiczenia z rytmem, muzyką,
elementami pantomimy – dodaje.
– Jest dużo zabawy i tańców. Bawimy się w chowanego i w pociąg. Jest
bardzo fajnie – mówili z uśmiechami
na ustach – będącymi najlepszą oceną
warsztatów – najmłodsi.
SH

Sześciolatki, do widzenia!
Chyba nie ma lepszego sposobu na pożegnanie sześciolatków, kończących przedszkolny etap swojego życia. Było kolorowo, wesoło i przyjaźnie – a to wszystko
podczas festynu w Miejskim Przedszkolu
nr 12 na Goduli, który odbył się w ubiegły
piątek (14.06.).
– Festyny rodzinne są już naszą tradycją, a ten jest szesnasty – tłumaczyła dyrek-

tor placówki Irena Danch. W organizację
festynu zaangażowali się rodzice: – To jest
wyjątkowa rzecz, która nie jest często spotykana w przedszkolach – rodzice bardzo
angażują się w życie placówki – dodała.
A co na temat pożegnalnego festynu mówili ci najmłodsi?
– Bardzo się cieszymy z naszego festynu.
Zatańczymy dzisiaj poloneza – opowiadali

Charytatywny festyn
Wystarczyło kupić cegiełkę, by zrealizować dziecięce marzenia o wakacjach. Każdy, kto przyszedł w niedzielę
na festyn charytatywny odbywający się
przy kościele pod wezwaniem św.
Wawrzyńca i Antoniego na Wirku,
mógł połączyć dobrą zabawę z pomocą
innym.
– Część artystyczna powinna zadowolić każdego. Festyn prowadzą
Grzegorz Stasiak oraz Marcin Janota.
Wystąpi dziecięcy zespół taneczny
ODK ,,Pulsar” a także zespół Janiny
Libera, Iroxana i Duet Karo. Dla
dzieci są skakanki, samochodziki.
Każdy znajdzie tu dzisiaj coś dla siebie – podkreślał Marian Duda, Wielki
Rycerz Rycerzy Kolumba przy parafii
pod wezwaniem św. Wawrzyńca i Antoniego, będący organizatorem imprezy.

Dochód z cegiełek przeznaczony zostanie na rzecz Ośrodka Bł. Jana Pawła
II na Wirku zajmującego się dziećmi
i młodzieżą.
– Wakacje są szczególnym czasem.
Tym dzieciom bez rodzin trudno jest
gdzieś wyjechać – mówił ksiądz Andrzej Nowara, proboszcz parafii. –

Michał i Michalina z „zerówki”. – Już jak
pierwszy raz zatańczyliśmy na próbie, to
nam się wszystko udało – relacjonował Michał.
– Jest nam smutno, że kończymy przedszkole. Tutaj są fajne zabawki i pani dyrektorka jest fajna – mówił sześcioletni Mateusz.
– Dzieciaki rosną na naszych oczach,
dlatego rozstania z nimi i rodzicami są trudne. Myślę, że taki festyn załagodzi to rozstanie – podsumowała Irena Danch.
MS

Podczas festynu dzieciaki zaprezentowały swoje zdolności taneczne i wokalne. Foto: MS

Festyn cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

,,NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA...”
W dniach 20-25 maja w Rudzie Śląskiej odbył się Tydzień Profilaktyki pod nazwą „Nie zmarnuj swojego życia…” zorganizowany przez
Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażynę Dziedzic oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tydzień ten był okazją nie
tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do dialogu na temat profilaktyki uzależnień.
Anna Krzysteczko
Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska

– Jestem niezmiernie zadowolona z tego, że Ruda Śląska
podjęła się wyzwania, jakim z pewnością była organizacja
tak dużego przedsięwzięcia, którym był Tydzień Profilaktyki. Optymizmem napawa fakt, iż imprezy pod hasłem „Nie zmarnuj swojego życia…” cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale jako Zastępca
Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. społecznych, jestem przede wszystkim dumna z tego, że do organizacji tego Tygodnia z wielkim zaangażowaniem włączyły się placówki oświatowe. Należy pamiętać, że promowanie profilaktyki w mieście to nie tylko działania zmierzające do
uświadomienia mieszkańców o szkodliwości substancji uzależniających,
promowania postaw prozdrowotnych, ale również pielęgnowanie
i umacnianie więzi rodzinnych i niwelowanie różnic międzypokoleniowych. I właśnie te wszystkie aspekty profilaktyki zostały ujęte w imprezach towarzyszących Tygodniowi Profilaktyki, a realizowanych w rudzkich szkołach i przedszkolach.

Beata Lutomska-Kołodziejska
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

– Minęło niewiele czasu od zakończenia Tygodnia Profilaktyki, a już możemy pochwalić się kolejnymi wspólnymi
inicjatywami. Najbliższa to Ogólnopolska Noc Profilaktyki przypadająca 22 czerwca br., a zainicjowana przez Komendę Główną Policji. Celem tego projektu jest uświadomienie, jak
ważna jest współpraca dzieci, młodzieży oraz dorosłych w przeciwdziałaniu patologiom społecznym jakimi są narkotyki, alkohol oraz przemoc. Żeby jednak przejść do kolejnych działań, trzeba najpierw podziękować wszystkim tym, którzy włączyli się w przygotowanie Tygodnia
Profilaktyki. I teraz właśnie pragnę raz jeszcze podziękować wszystkim,
którzy wzięli udział w organizacji tego wydarzenia. Dziękuję za okazane
serce, włożony trud, poświęcony czas i bezinteresowne zaangażowanie.

Krzysztof Piekarz
Komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej

– Zakończony w naszym mieście Tydzień Profilaktyki,
dał wspaniałą okazję do otwartej rozmowy międzypokoleniowej na temat profilaktyki, jej słabych i mocnych stron,
planów i oczekiwań społecznych. Był to czas przeznaczony
na prezentację spektakli, koncertów muzycznych, filmów i wydarzeń
edukacyjno-profilaktycznych będących inspiracją do przemyśleń i wyrażenia swoich postaw względem profilaktyki. Organizując Tydzień Profilaktyki, chcieliśmy promować modę na życie wolne od uzależnień oraz
zdrowy i sportowy styl życia. Hasło przewodnie „Nie zmarnuj swojego
życia...” inspirowało natomiast do zastanowienia się nad przyszłością
zawodową, dla której alternatywę wskazano podczas prezentacji wszystkich służb mundurowych naszego miasta. Była to bezprecedensowa sytuacja, kiedy w jednym miejscu, na placu Jana Pawła II, miały okazję
zaprezentować się wszystkie formacje mundurowe mające siedziby na
terenie Rudy Śląskiej. Przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej nie tylko
zaprezentowali swoje umiejętności, ale także przygotowali pokazy i konkursy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że wielu z tych młodych ludzi znajdzie w przyszłości pracę w ich szeregach.

Foto: SH

Przyszło dużo osób, więc mamy nadzieję, że podopieczni ośrodka będą mogli
pojechać na fajne wakacje – dodał.
Dzieci, które już w zeszłym roku
dzięki festynowi mogły wyjechać,
w tym roku postanowiły odwdzięczyć
się za pomoc i własnoręcznie udekorowały scenę.
Sandra Hajduk

W sposób szczególny
trzeba wyróżnić:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Adrian Tomas
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

– W ostatnich dniach maja mieliśmy okazję uczestniczyć
w wydarzeniu pod nazwą „Nie zmarnuj swojego życia…”
Inicjatywa ta, to nie była tylko możliwość wspólnej, zdrowej
i trzeźwej zabawy w gronie najbliższych, ale także czas dialogu, w którym udział wzięły służby mundurowe, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe oraz instytucje miejskie. Mam nadzieję, że dialog,
wymiana poglądów oraz konsekwentne podejmowanie wspólnych działań
w jednym, określonym kierunku, przyniosą oczekiwane przez nas efekty,
a Tydzień Profilaktyki stanie się imprezą cykliczną w naszym mieście.

•
•

•
•
•
•
•

Pana Krzysztofa Kasprzyka
Pana Augusta Jakubika
Straż Miejską
Straż Graniczną
Państwową Straż Pożarną
Ochotniczą Straż Pożarną
Policję
Wydział Zarządzania
Kryzysowego
Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
SANEPID
Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 4
MP nr 34
Zespół „Blask”
z Gimnazjum nr 7
Zespół Szkół Muzycznych
Zespół „Ścigani”
Zespół „Sillium”
Ośrodek dla
Niepełnosprawnych
„Najświętsze Serce Jezusa”
Osiedlowy Dom Kultury RSM
„Pulsar”
Osiedlowy Dom Kultury RSM
„Muza”
Klub Karate „Kyokushin”
Stowarzyszenie Inicjatyw
Niebanalnych „In-nI”
Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i Młodzieży
„Przystanek”
Stowarzyszenie św. Filipa
Nereusza
Związek Harcerstwa
Polskiego, Hufiec Ruda
Śląska, oraz sponsorów:
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Aquadrom
Fitness Studio „Maximus”
Sala Zabaw „Maxymek”
Grzegorz Guziel
„Elektroinstal”
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ZŁOTE GODY

Nasi
Jubilaci
7 czerwca w Ośrodku Świętej Elżbiety w Rudzie odbyła się uroczystość złotych godów. Dziś prezentujemy kolejną część par.
Serdecznie gratulujemy Jubilatom.

Wanda i Bronisław Kobeszkowie.

Barbara i Walerian Kokosińscy.

Emilia i Tadeusz Ligęzowie.

Dorota Nieradzik w towarzystwie Prezydent Miasta
Ruda Śląska Grażyny Dziedzic.

Irena i Ludwik Ochlakowie.

Halina i Jarosław Ryfowie.

Elżbieta i Tadeusz Strzeleccy.

Maria i Edward Wilczkowie.

Anna i Maksymilian Wilkoszyńscy.

Wanda i Henryk Ziemeccy.
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• 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
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Charytatywny maraton
W Rudzie Śląskiej wyciskano
z siebie dosłownie siódme poty, by
pomóc w spełnieniu marzenia chorującego na nowotwór Maćka.
Okazją do połączenia wysiłku fizycznego z pomocą choremu chłopcu był charytatywny maraton fitness, który odbył się w sobotę
w Gimnazjum nr 6 na Bykowinie.
– Gimnazjum nr 6 wraz z Fundacją
Mam Marzenie połączyły siły, by spełnić marzenie naszego ucznia, Maćka.
Chłopiec od trzech lat zmaga się z chorobą nowotworową i marzy o tym, by
zobaczyć stadion piłkarski z prawdziwego zdarzenia. Aby zebrać pieniądze
na spełnienie tego marzenia, zorganizowaliśmy maraton fitness. Taka forma
ruchu daje bardzo dużo energii i powoduje wytwarzanie dających szczęście endorfin – tłumaczyła Jadwiga
Ciękuszewska, organizatorka imprezy,

nauczyciel wychowania fizycznego
w Gimnazjum nr 6.
– Wszyscy mamy marzenia i chcielibyśmy je spełnić. Jednak w przypadku
Maćka spełnienie marzenia może dodać mu sił w walce z chorobą – dodała
Sabina Czarnota, wicedyrektor Gimnazjum nr 6.
Tak więc o dziesiątej rano uczestnicy maratonu stawili się w sali gimnastycznej, by wspólnie ćwicząc przybliżyć Maćka do wyjazdu na wymarzony
stadion piłkarski.
– Zdecydowałam się wziąć udział
w maratonie ze względu na szczytny
cel. Czynnie biorę udział w zajęciach
fitness, więc spodobała mi się myśl, że
mogę połączyć miłe chwile i aktywność
fizyczną z czymś pożytecznym, to jest
z pomocą innym – podkreślała Iwona
Merczyk, uczestniczka maratonu.
Sandra Hajduk

Liderzy poszukiwani!

W połowie lipca rozpocznie się nabór wolontariuszy „Szlachetnej Paczki”. Foto: Arch.

Po raz trzynasty w całej Polsce potrzebującym rodzinom wręczone zostaną „Szlachetne Paczki”. To ostatni
moment, by zgłosić się do udziału w akcji i zostać liderem wolontariuszy. Mimo, że w Rudzie Śląskiej na chwilę
obecną liderzy nie są poszukiwani, to
jak wyjaśnia Anna Maria Mucha,
lider rejonowy „Szlachetnej Paczki”
z Rudy Śląskiej, chętni do pomocy rudzianie mogą zgłaszać swoją kandydaturę w innych miastach, np. w Chorzowie, Katowicach czy Siemianowi-

cach Śląskich. – Kandydat na lidera
musi mieć dużo chęci, by zaangażować się w akcję. Poszukiwane są osoby odpowiedzialne i zorganizowane.
Lider powinien zarażać energią swoich wolontariuszy, a także musi pamiętać, że jego działanie ograniczają
zasady „Paczki”, których trzeba przestrzegać – tłumaczy Anna Mucha. –
Do 30 czerwca jest czas na nadesłanie
zgłoszenia – dodaje. Na stronie www.
superw.pl można znaleźć formularz.
Magdalena Szewczyk

STARE!!!!

W skrócie

Projekt „EUrope”
Uczniowie Gimnazjum nr
14 im. prof. Jana Karskiego
w Rudzie Śląskiej zajęli drugie miejsce w kategorii gimnazja w ogólnopolskim konkursie „Nasz projekt eTwinning 2013”. Komisja konkursowa doceniła projekt „EUrope”, który „czternastka” realizowała we współpracy ze
szkołami w Czechach, Hiszpanii, Finlandii, Norwegii
i Portugalii. Projekt został także zaprezentowany w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim na
zaproszenie Śląskiego Kuratora Oświaty.

Zdolni rudzianie
Biorąc udział w charytatywnym maratonie, można było przyczynić się do zrealizowania
marzenia Maćka.
Foto: SH

Bieg po serducho
Nie liczy się ani liczba kilometrów jaką zdołamy przebiec, ani to, w jakim czasie pokonamy trasę. W niedzielę 23
czerwca rynek na Nowym Bytomiu znów
zapełni się tymi, którzy wystartują
w barwnym peletonie, by pomóc. Pobiegną, by uratować życie Kacpra zmagającego się z wadą serca.
– Warto wziąć udział w tym biegu, by
pokazać Kacprowi i jego rodzinie, że nie
są sami. To być może pomoże im poczuć
się silniejszymi. Najważniejszym celem
jest oczywiście zbiórka pieniędzy. By
wziąć udział w biegu trzeba zapłacić wpisowe. Tylko operacja może uratować życie chłopca – tłumaczy Aleksandra Poloczek, organizatorka „Biegu po serducho
dla Kacpra”.
Przed biegiem profesjonalni trenerzy
przeprowadzą rozgrzewkę. O 14.30 odbędzie się bieg i pokaz karateków z Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate. Później
wystartują zarówno amatorzy jak i profesjonaliści, którzy będą chcieli pomóc małemu Kacprowi. Dystans 1,5 km przeznaczony jest dla tych mniej zaprawionych

Rudzcy uczniowie wśród
najlepszych w województwie! 9 rudzian zostało laureatami tegorocznych wojewódzkich olimpiad przedmiotowych z matematyki,
biologii, przyrody, historii, fizyki i geografii. W nagrodę za
osiągnięcia, na początku nowego roku szkolnego laureaci
pojadą na wycieczkę, ufundowaną przez władze miasta.
Najzdolniejsi uczniowie rudzkich szkół spotkali się z wiceprezydent Anną Krzysteczko
oraz przewodniczącym Komisji Oświaty Rady Miasta
Kazimierzem Myszurem.

Kronika sportowa
Kacper urodził się z wrodzoną wadą serca.

Foto: Arch.

w bieganiu. Wielkość wpisowego jest dowolna. Ci bardziej wytrwali będą mogli
się sprawdzić na dystansie 5 km. Uczestnicy tego biegu będą mieli numery startowe. Zmierzony zostanie także czas w jakim pokonają trasę. Najszybsi mogą liczyć na drobny upominek. Wpisowe
w tym biegu to minimum 20 złotych. Zachęcamy do udziału!
Sandra Hajduk

W Muzeum Miejskim odbyło się wyjątkowe spotkanie
promocyjne książki „Kronika
klubów sportowych K.S. Poniatowski, G.Z.K.S. Sęp, K.S.
Górnik”, opracowanej w całości przez pana Józefa Szeję.
Publikacja powstała na podstawie kserokopii oryginału
Kroniki godulskiego Klubu,
która zaginęła i przedstawia
dzieje Klubu od 1945 r. do
1971 r. Książka została wzbogacona o bogaty materiał ikonograficzny.
REKLAMA
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PORADY
PORADY zus
Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Oddziału ZUS
w Chorzowie

Czy zakład pracy może kontrolować pracownika na zwolnieniu
chorobowym?

Aldona M. z Halemby

Kontrola na zwolnieniu
Przez pierwsze 33 dni niezdolności
do pracy z powodu choroby, pracownik
otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby, wypłacane przez pracodawcę.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia
chorobowego przysługuje od 34 dnia
niezdolności. Jeśli płatnik zgłasza do

ubezpieczenia chorobowego do 20
osób, to zasiłek chorobowy wypłaca
ZUS. W przypadku płatników zatrudniających ponad 20 ubezpieczonych –
zasiłek wypłaca zakład pracy.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-

niężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa, płatnik świadczeń jest uprawniony do przeprowadzania kontroli wykorzystania
zwolnień od pracy zgodnie z ich celem.
Pracodawca zatrudniający ponad 20
pracowników ma zatem prawo sprawdzić, czy pracownik w trakcie zwolnienia lekarskiego nie wykonuje działalności zarobkowej, czy zaświadczenie
spełnia wymogi formalne, czy też nie
zostało ono sfałszowane. W toku kontroli pracodawca powinien sporządzić
protokół, który może stanowić podstawę do odmowy przyznania prawa do
zasiłku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przeprowadza takie kontrole wśród
osób, którym sam wypłaca świadczenia chorobowe.
Jeśli w toku kontroli okaże się, że
ubezpieczony wykorzystywał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem, grozi mu utrata prawa do
świadczenia za cały okres niezdolności
do pracy, orzeczonej tym zwolnieniem.
Drugi rodzaj kontroli to kontrola
prawidłowości orzekania o czasowej
niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Kontrolę taką przeprowadzają lekarze orzecznicy ZUS. Pracodawcy,
którzy podejrzewają, że zwolnienie
lekarskie zostało wystawione bezpodstawnie, mogą występować do
Zakładu o przeprowadzenie takiej
kontroli. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości, ubezpieczony traci zasiłek od następnego dnia po badaniu kontrolnym. Wobec lekarzy,
którzy wystawili zaświadczenie niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ZUS może stosować środki dyscyplinujące, np. czasowe cofnięcie
uprawnień do wystawiania zaświadczeń.
REKLAMA

porady wesołej łapki
Barbara Klasik
– trener „Wesołej Łapki”
w Rudzie Śląskiej
e-mail: barbaraklasik@wesolalapka.pl,
tel. 792-272-662

Pani Barbaro, często korzystam z Pani rad i zawsze nagradzam swojego psa za wykonane zadanie. Mogę się pochwalić, że potrafi już siadać, warować i czekać. Denerwuje mnie jedna rzecz, mianowicie nie
zawsze pies chce wykonać komendy. Dopiero kiedy wyciągnę kawałek
kiełbaski zwraca na mnie uwagę i wykonuje to, o co go prosiłam. Co
robię nie tak? 
Katarzyna Mak

Nieposłuszny pies
Dlaczego pies czegoś nie wykonuje?
Powodów może być wiele – począwszy
od braku zasad domowych po brak kon-

sekwencji oraz egzekwowania danych
poleceń. Przysmaki świetnie się sprawdzają przy ćwiczeniu nowej komendy,

PORADY dietetyka
mgr Monika Macioszek –
dietetyk, Centrum
Poradnictwa i Edukacji
Zdrowotnej Medietic

Jak uniknąć zatruć pokarmowych na wakacjach?

Alicja 34 l., Ruda

Zatrucia pokarmowe
Okres wakacyjny sprzyja zatruciom
pokarmowym. Główną ich przyczyną są
wysokie temperatury otoczenia, które
sprzyjają psuciu się żywności i namnażaniu bakterii. Produkty skażone bakteriami chorobotwórczymi nie zawsze
mają zmieniony wygląd, smak czy zapach. Dlatego podstawą bezpiecznych
wakacji jest profilaktyka. Unikajmy spożywania potraw przygotowanych ze

świeżych warzyw i owoców w punktach
gastronomicznych, ponieważ nie mamy
pewności, czy były one dobrze umyte
oraz w jakich warunkach zostały przygotowane. Zrezygnujmy również ze
spożywania potraw z surowych ryb bądź
mięsa. Nie kupujmy lodów pochodzących od nieznanych wytwórców i przygodnych sprzedawców. Chcąc ugasić
pragnienie, wybierajmy wodę butelko-

jednak gdy została ona już dobrze opanowana, psu w większości powinna wystarczyć entuzjastyczna pochwała. Gdy
czworonóg nauczy się wykonywać polecenie, możesz ograniczyć nagradzanie
przysmakami. Za właściwe wykonanie
ćwiczenia nagradzaj tylko czasami.
Przypomina to trochę grę w lotto –
wszyscy grają, bo może wygrają. Pies
tak samo, będzie chętnie robić to, co
chcesz, bo nigdy nie będzie wiedział,
kiedy czeka go upragniona nagroda. Pamiętaj również o tym, że pies potrzebuje trochę czasu, żeby przypomnieć sobie, co dana komenda oznacza, dlatego
nie wyciągaj od razu kawałka kiełbaski,
bo wykonanie zadania staje się łapówkarstwem, a przecież nie o to chodzi.
Najpierw praca – później płaca.

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

waną, zawsze sprawdzając, czy jest
szczelnie zamknięta. Starajmy się również unikać takich dodatków do wody
jak kostki lodu, ponieważ nie mamy
pewności z jakiej wody zostały przygotowane. Jeżeli sami przygotowujemy
posiłki, pamiętajmy, aby zawsze wcześniej umyć ręce. Powinniśmy również
dokładnie myć produkty, z których posiłek jest przyrządzany. Dotyczy to szczególnie surowych owoców, warzyw
i mięsa. W lodówce pokarmy przechowujmy w stanie ostudzonym, najlepiej
w specjalnych pojemnikach. Równie
ważna dla zdrowia jest właściwa obróbka termiczna, kilkukrotne podgrzewanie
gotowych potraw jak również odmrażanie i powtórne mrożenie sprzyja namnażaniu się chorobotwórczych bakterii.
REKLAMA

ZAPRASZA NA PROMOCYJNE
BADANIA PROFILAKTYCZNE
W CZERWCU 2013 ROKU

NZOZ OSRODEK PIELEGNIARSTWA
„Pomoc w zdrowiu i w chorobie” sp. z o. o.
ul. 1 Maja 288 Ruda Śląska - Wirek
(naprzeciw Kościoła Ewangelickiego)

Tel. 32 242-05-06, 32 242-17-00

www.eopieka.pl
Punkt pobrań czynny od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 10.00
ODBIÓR WYNIKÓW – W NASTĘPNYM DNIU od 8.00 do 16.00
      Możliwość wysłania wyników drogą elektroniczną!

Przyjazne warunki dla dzieci!!!!
Badania bez skierowania lekarskiego!!!!
BADANIA BEZ KOLEJEK!!!!

•
•

ROFILAKTYKA RAKA PROSTATY – PSA 
PROFILAKTYKA CHORÓB WĄTROBY 

25 zł
20 zł

•

DIAGNOSTYKA CHORÓB KRWI I INFEKCJI 

30 zł

•

PROFILAKTYKA MIAŻDŻYCY

20 zł

Aspat,Alat,bilirubina,GGTP

Morfologia, OB., CRP

Cholesterol, HDL, LDL, trójglicerydy

•

DIAGNOSTYKA ZAKAŻENIA BORELIOZĄ

•

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY  30 zł

•

PROFILAKTYKA CHOROBY WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA  30 zł

ozn.przeciwciał IgG,IgM

60 zł

FT3, FT4, TSH

helicobact.Pylorii

Ogłoszenie

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Rudzki Informator Samorządowy
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – to nowy kierunek nauczania, który we współpracy z Politechniką Śląską od września uruchomiony zostanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej. – Trzeba dużej odwagi i wyobraźni, by na Śląsku
uruchomić taki kierunek – komentuje Tomasz Podgajniak, były minister środowiska, a obecnie wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energii
Odnawialnej (PIGEO).

Energetyczny zawód z przyszłością
– Specjaliści francuscy już kilka lat
temu zwracali uwagę, że największym
problemem naszego kraju przy przechodzeniu na nowe źródła energii jest
brak specjalistów z tej dziedziny, dlatego uruchomienie nowego kierunku
kształcenia w Rudzie Śląskiej jest bardzo dobrą decyzją – uważa prof. Wojciech Stanek z Politechniki Śląskiej.
Decyzję o uruchomieniu nowego
kierunku kształcenia w rudzkiej placówce chwali również były minister
środowiska, Tomasz Podgajniak.
– Epoka kamienia łupanego nie
skończyła się, bo zabrakło kamienia,
tak samo epoka węgla nie zakończy
się, bo zabraknie tego surowca, tylko
pojawią się nowe metody pozyskiwania energii. Taką prawdziwą rewolucją jest energetyka konsumencka,
gdzie użytkownik jest jednocześnie
wytwórcą i odbiorcą energii – to jest
właśnie wyzwanie dla przyszłych inżynierów i dla absolwentów takich
szkół jak ta w Rudzie Śląskiej –
mówi.
Obaj eksperci byli gośćmi konferencji naukowej „Odnawialna energia – odnawialne planety”, która połączona była z otwarciem
pracowni energetyki odnawialnej
oraz prezentacją nowego kierunku
nauczania – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej –

Uczniowie, którzy zdecydują się na kształcenie na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, będą mogli korzystać z nowoczesnej pracowni do nauki
zawodu.

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.
Nowy kierunek, który od przyszłego roku szkolnego ruszy w rudzkiej
placówce, uruchomiony został we
współpracy z Politechniką Śląską.
Uczelnia oprócz patronatu i opieki
merytorycznej umożliwi uczniom korzystanie z pracowni i laboratorium
na Wydziale Inżynierii Środowiska
i Energetyki. – Absolwenci tego kie-

runku będą mieli dzięki temu łatwiejszy start podczas kontynuowania nauki na naszej uczelni – zapewnia prof.
Wojciech Stanek.
Uczniowie, którzy od przyszłego
roku szkolnego zdecydują się na
kształcenie na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, będą mogli także korzystać
z nowoczesnej pracowni do nauki zawodu, która otwarta została w szkole.

Wyposażona została w panele fotowoltaiczne, solary, wiatraki, odwracalne ogniwo paliwowe. – Zależy nam
na dobrym przygotowaniu ucznia do
pracy z najnowocześniejszymi systemami energetyki odnawialnej. Polska
niestety jest jednym z krajów europejskich, w którym te zasoby są minimalnie wykorzystane, dlatego zawód ten
ma ogromną przyszłość. Jak wyliczają eksperci, do 2020 r. w Polsce
w branży tej powstanie nawet 200 tys.
miejsc pracy – podkreśla Jolanta
Szcześniak, dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 6.
Ponadto podczas czterech lat nauki
w szkole uczniowie będą mogli uzyskać dodatkowe specjalistyczne certyfikaty w czasie szkoleń i kursów
organizowanych głównie przez SaintGobain, korporację zrzeszającą producentów i monterów urządzeń energetyki odnawialnej.
Unijny pakiet klimatyczno-energetyczny zakłada, iż do 2020 roku 15
proc. energii w naszym kraju musi
pochodzić ze źródeł odnawialnych,
a o 20 proc. musi zostać zmniejszona
krajowa emisja tlenku węgla.
Nowy kierunek uruchamiany w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 6
nie jest jedynym, który ruszy od września w Rudzie Śląskiej. W Technikum
nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 4 uczniowie będą mogli
kształcić się w dwóch nowych zawodach: technik eksploatacji portów
i terminali oraz technik realizacji nagrań i nagłośnień. Natomiast w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 młodzież będzie
mogła się kształcić na kierunku technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. – Na obecnym rynku pracy
potrzeba fachowców, dlatego coraz
więcej młodych ludzi decyduje się na
naukę w technikum lub szkole zawodowej. W Rudzie Śląskiej stwarzamy ku
temu warunki. Od tego roku szkolnego
w mieście funkcjonuje nowa szkoła
górnicza,a już od września w trzech
szkołach uruchomione zostaną cztery
nowe kierunki kształcenia – podkreśla
wiceprezydent Anna Krzysteczko.
W tym roku blisko 1300 absolwentów rudzkich gimnazjów może
wybierać spośród bogatej oferty
przygotowanej przez szkoły ponadgimnazjalne w mieście. 425 miejsc
przygotowały dla tegorocznych absolwentów gimnazjów cztery rudzkie zespoły szkół ogólnokształcących,
pozostałymi
dysponują
technika i zawodówki. Nabór do
wszystkich szkół potrwa do 25
czerwca do godz. 12.00. Jego zasady określa decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty.
TK

20 czerwca w budynku dawnego ratusza w Rudzie Śląskiej-Orzegowie zostanie otwarta wystawa zatytułowana „Ratusz orzegowski w czasach swojej świetności”. Wystawa będzie towarzyszyła prelekcjom,
grze terenowej i zwiedzaniu, nie tylko ratusza.

Orzegowski ratusz odzyskuje blask
Organizatorzy
wystawy
„Ratusz orzegowski w czasach swojej świetności” zaplanowali atrakcje na cztery dni.
Wystawie będą towarzyszyć
prelekcje dotyczące m.in. początków samorządności lokalnej w XIX i XX w., historii
Orzegowa na tle historii Górnego Śląska, czy struktur organizacyjnych oraz sposobu
funkcjonowania ratusza. WyRatusz w Orzegowie w 1938 r.
kłady uświetni inscenizacja
„Wrzesień 1939 w Orzegowie” oraz projekcja zdjęć w pleneNajwiększe emocje wśród obserrze. Organizatorzy zapewniają watorów, jak również osób bezporównież możliwość zwiedzenia ra- średnio zaangażowanych w to nietusza i starego cmentarza orzegow- codzienne przedsięwzięcie, budzi
skiego.
rekonstrukcja dawnej sali obrad,
– Orzegów to piękna dzielnica wykonywana na podstawie zachoRudy Śląskiej, której historię datuje wanej fotografii z lat trzydziestych
się od początków XIV wieku. Orze- ubiegłego stulecia. W sali, która
gowski ratusz jest perełką architek- dzięki prowadzonym pracom retoniczną, której wartość postanowi- montowym powoli odzyskuje swój
liśmy przypomnieć i uwydatnić dawny wizerunek, odbędzie się cykl
– mówi Bogusław Poważa, jeden prelekcji nawiązujących do okresu
z pomysłodawców wydarzenia. – międzywojennego, początków saOd kilku miesięcy wraz z członkami morządności lokalnej i miejsca raTowarzystwa Miłośników Orzego- tusza w życiu codziennym Orzegowa prowadzimy prace adaptacyjne wa. Odnowiona zostanie również
w kilku pomieszczeniach budynku. klatka schodowa od strony główneBędzie tam zorganizowana tema- go wejścia z zachowanym w barwtyczna ekspozycja zdjęć i obrazów nej oprawie plastycznej witrażem
przedstawiającym wagę – sym– mówi.

bol praworządności, sprawiedliwości i bezstronności.
– Mam nadzieję, że wystawa przywróci należną rangę
budynkowi dawnego ratusza,
który w świadomości mieszkańców funkcjonuje jako
dawny szpital, a nie symbol
początków samorządności
w naszym mieście – mówi
Krystian Gałuszka, dyrektor
biblioteki miejskiej. – Bardzo cenię sobie wszystkie inicjatywy, które zmierzają do
rewitalizacji Orzegowa, bo to zadanie jest jednym z głównych celów
mojej prezydentury – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic. –
Cieszę się, że rudzcy radni podjęli
w zeszłym miesiącu uchwałę, dotyczącą sprzedaży nieruchomości byłego ratusza Wyższej Szkole Nauk
Stosowanych w Rudzie Śląskiej, bo
dzięki temu jest szansa na uratowanie tak ważnego nie tylko dla orzegowian obiektu przed powolnym
niszczeniem, czy dewastacją – dodaje.
Wszystkich
zainteresowanych
udziałem w przedsięwzięciu zapraszamy do budynku dawnego ratusza
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie, przy
ulicy kardynała A. Hlonda 27.
AS

„Stara Bykowina” (w godz. od 11.00
do 18.00). „Tworzymy swoją książkę” – pod takim hasłem zajęcia dla
dzieci z wykorzystaniem różnych
technik plastycznych proponuje filia
nr 4 w Nowym Bytomiu, w godz. od
13.00 do 15.00. „Środy w bibliotece”
to propozycja spotkań dla dzieci
z Kochłowic, organizowanych w lipcowe środy w godz. od 11.00 do
18.00 w filii nr 15.
W filii nr 18 w dzielnicy Halemba
Stowarzyszenie Przyjazna Ruda Śląska organizuje zajęcia rytmiczne
oraz tańca hip hop, w dniach 3, 10,
17, 24, 31 lipca w godz. 16.00-17.00
(I grupa), godz. 17.00-18.00 (II grupa). W Halembie odbędą się również
„Wakacyjne poranki w bibliotece”,
w dniach 9, 11, 16, 19, 23, 26, 30 lipca, w godz. 10.00-12.00. Na „Zabawne spotkania czwartkowe” zaprasza filia Biblioteki Miejskiej nr 13
w Goduli, w godz. 10.00-13.00,
w dniach 4, 11, 18 oraz 25 lipca.
„Wakacyjne wtorki i czwartki”
i „Wielki Rajd”– to propozycja zajęć
wakacyjnych dla mieszkańców Wirku. Na „Wakacyjne wtorki i czwartki” zaprasza Biblioteka Centralna
w godz. 10.00-11.30, w dniach 9, 11,
16, 19, 23, 26, 30 lipca. „Wielki

Rajd” odbędzie się w filii nr 17, w tych
samych dniach, w godz. 11.0013.00.
Przygodę z Muzeum Miejskim
dzieci mogą przeżyć w pierwszym tygodniu lipca i tuż przed nowym rokiem
szkolnym. Obok zajęć na miejscu nie
tylko związanych z historią i tradycją
miasta, zaplanowano wycieczki wyjazdowe.
Tradycyjnie już w okresie wakacyjnym obowiązywać będą „wakacyjne”
ceny biletów na miejskich basenach
krytych w dzielnicach Ruda, Kochłowice i Nowy Bytom. Bilet ulgowy (dzieci
i młodzież szkolna do godziny 15.00) –
3,50 zł, bilet grupowy (dzieci i młodzież
szkolna) – 2,50 zł.
Na słoneczną pogodę czeka odkryty
basen w Nowym Bytomiu, który zostanie otwarty 28 czerwca o godz. 10.00.
W dniu otwarcia wstęp na basen będzie bezpłatny, w pozostałe dni:
dzieci do lat 5 – wstęp wolny, dzieci
i młodzież szkolna – 4,0 zł/dzień.
Specjalnej oferty wakacyjnej nie
zabraknie również w rudzkim Aquadromie. Szczegółe informacje dotyczące promocji ,,Lato w Aquadromie” zostaną opublikowane na
stronie www.aquadrom.pl oraz na
Facebooku.
IM

Dzieci wypoczywające w Rudzie Śląskiej podczas tegorocznych wakacji na pewno nie będą się nudzić. Zadbały o to miejskie placówki
kulturalne i oświatowe, organizacje, kluby sportowe i stowarzyszenia, a także władze miasta, które zarezerwowały prawie 500 tys. zł na
dofinansowanie letniego wypoczynku.

Z atrakcyjną Rudą wakacje nie będą nudą
– O tym, że tegoroczna oferta spędzenia wakacji w mieście jest bardzo
atrakcyjna, świadczy ogromne zainteresowanie nią ze strony dzieci
i młodzieży – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta. – Niektóre
placówki mają już komplet uczestników letnich półkolonii i wyjazdów –
dodaje. Z letniej oferty organizacji,
klubów sportowych i stowarzyszeń
skorzysta w tym roku ponad 3200
dzieci i młodzieży. Na półkoloniach
i wyjazdach organizowanych przez
placówki oświatowe i kulturalne
przygotowano około 1500 miejsc.
Organizacje, kluby sportowe i stowarzyszenia obok zajęć stacjonarnych, takich jak wyjścia do kina, na
basen, konkursy i zabawy, przygotowały również ofertę wyjazdową.
Zorganizowane wyjazdy proponuje
dzieciom m.in. parafia w Orzegowie,
GKS „Urania”, Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw”, parafia
Matki Boskiej Różańcowej w Halembie, Towarzystwo Lekkoatletycz-

ne „Pogoń” Ruda Śląska, KPKS
„Halemba” oraz SRS „Gwiazda”.
Jak co roku Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci organizuje pobyt w Ciechocinku. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza przygotowało „Nereuszową
receptę na nudę”, czyli zabawy podwórkowe dla wszystkich chętnych
dzieci w dzielnicach Bykowina,
Ruda i Halemba.
Szereg atrakcji oferują miejskie
placówki kulturalne i oświatowe, organizując półkolonie w mieście i turnusy wyjazdowe. Dom Kultury
w Bielszowicach organizuje półkolonie w pierwszym tygodniu lipca
i przedostatnim sierpnia. W myśl hasła „Lepiej zwiedzać świat na żywo,
niż przed kompem siedzieć krzywo”
placówka zaprasza dzieci na zajęcia
świetlicowe. Uczestnicy półkolonii
pojadą na wycieczkę do Ogrodnika
Morawskiego, gdzie obejrzą pasieki
i ule, wysłuchają opowieści z życia
pszczół i skosztują prawdziwego
miodu. W Proboszczowicach zjedzą

wiejskie śniadanie i specjalnie przygotowanym dyliżansem ruszą na
spotkanie z naturą. Przewodnik – gospodarz opowie m.in. o gatunkach
zbóż, o tym co się robi z danego zboża, jakie zwierzęta można spotkać
w naszych lasach i jak należy zachować się w lesie. Dzieci obejrzą paśnik, czyli leśną stołówkę zwierząt,
dowiedzą się co jedzą zwierzęta, jak
są dokarmiane w okresie zimowym.
Jaka jest naprawdę historia Smoka Wawelskiego? Co skrywają zakamarki Smoczej Jamy i kto oprócz
krakowian żyje nad rzeką? Na te
wszystkie pytania dzieci znajdą odpowiedź podczas wycieczki do Krakowa i rejsu statkiem po Wiśle.
Uczestników półkolonii z Domem
Kultury w Bielszowicach czeka także zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, spotkanie z człowiekiem pierwotnym Neolitosem oraz wycieczka
do Centrum Dydaktyki i Symulacji
Medycznej przy Uniwersytecie Śląskim.

Dom Kultury Stowarzyszenia „InnI” w Kochłowicach organizuje akcję
letnią „Wakacje z piratami” w czterech turnusach – turnus I: 1-5.07, turnus II: 8-12.07, turnus III: 15-19.07
i turnus IV: 22-26.07. W programie
m.in. ceremonia pasowania na pirata,
bal piratów, gry terenowe „Czerwony
Korsarz” i „Zdobywamy skarb Czarnobrodego”. Ponadto od 29 lipca do 2
sierpnia Stowarzyszenie „In-nI” zaprasza na turnus wyjazdowy pod namioty do ośrodka w Kuźnicy Brzeźnickiej. W ofercie Domu Kultury
w Kochłowicach znalazły się również
jednodniowe wycieczki: do Ogrodu
Doświadczeń w Krakowie, do Parku
Dinozaurów w Krasiejowie i Parku
Miniatur w Ogrodzieńcu.
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej zaprasza dzieci i młodzież na letnisko w pierwszych
dwóch tygodniach lipca. W programie zaplanowano kino, basen, wycieczkę do Chudowa, Paprocan
i ogrodu botanicznego w Zabrzu, wi-

Na dofinansowanie letniego wypoczynku w budżecie miasta zarezerwowano prawie 500 tys. zł.

zytę w Muzeum Miejskim oraz zajęcia świetlicowe: gry planszowe, zabawy, konkursy, zajęcia artystyczne
i sportowe. W drugiej połowie lipca
Młodzieżowy Dom Kultury organizuje kolonie wyjazdowe do Istebnej.
Wakacje w bibliotece wcale nie
muszą być nudne, a na pewno nie te
spędzone w filiach Miejskiej Biblio-

Rudzki Informator Samorządowy

teki Publicznej w Rudzie Śląskiej.
„Wakacyjne spotkania” proponuje
dzieciom w lipcu filia nr 1 w dzielnicy Ruda, codziennie w godz. od
11.00 do 18.00. Również w lipcu zajęcia świetlicowe dla dzieci organizuje filia nr 21 w dzielnicy Bykowina, w godz. od 11.00 do 17.00 oraz
Centrum Inicjatyw Społecznych

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

Ponad 2,2 mln zł władze Rudy Śląskiej przeznaczyły na budowę
szkolnych kompleksów sportowych w ubiegłym roku. Ostatni z nich
uroczyście oddano w czerwcu przy SP nr 24. Dowodem na konsekwencję władz miasta w realizacji modernizacji szkolnej infrastruktury sportowej, jest rozstrzygnięcie w maju kolejnych przetargów.
Do końca września tego roku kolejne nowe boiska powstaną przy
dwóch ogólniakach.

Zabawa na sportowo

Budowa nowego kompleksu sportowego przy SP nr 24 kosztowała 615 tys. zł.

Nowy kompleks sportowy przy
SP nr 24 to ostatni z czterech wybudowanych w ubiegłym roku. Ze
względu na poszerzony zakres robót, związany z wymianą infrastruktury podziemnej oraz niesprzyjającą
aurę, budowę zakończono w kwietniu br. Od początku maja służy
uczniom i okolicznym mieszkańcom, ale oficjalne otwarcie połączono z festynem szkolnym, odbywającym się zawsze z początkiem
czerwca. – Boisko było już czynne
dla wszystkich przez oba długie
weekendy. Od godziny 16.00 do
21.30 w tygodniu oraz od 9.00 do
21.30 w weekendy i święta z boisk
korzystają dzieci, rodziny, młodzież
i dorośli – mówi Maria Lorens, dyrektor SP nr 24.
Za kwotę 615 tys. zł przy Szkole
Podstawowej nr 24 wybudowano
boisko do minipiłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko
wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, boisko do badmintona o nawierzchni poliuretanowej oraz
wykonano rozbieg z piaskownicą do
skoku w dal. – Widzę, że ta inwestycja sprawiła wam ogromną radość,
a wasze szczęście, szczęście dzieci
jest najważniejsze – mówiła do zebranych prezydent miasta Grażyna
Dziedzic. – Każda inwestycja
w dzieci i młodzież, a taką jest również modernizacja szkolnych obiektów sportowych, jest dla nas bardzo
ważna – dodała.
W szkole funkcjonują klasy sportowe dla dziewcząt o profilu piłka
siatkowa oraz klasy sportowe dla
chłopców o profilu piłka nożna. Korzystanie z boisk możliwe jest do
późnych godzin wieczornych dzięki
zamontowaniu czterech masztów

oświetleniowych. Szkoła doczekała
się również nowego ogrodzenia
z piłkochwytami. Nie zapomniano
też o najmłodszych okolicznych
mieszkańcach, którzy na terenie
szkoły mają do dyspozycji kolorowy i bezpieczny plac zabaw, również z nawierzchnią poliuretanową.
– Moja czteroletnia siostra bardzo
lubi place zabaw i chętnie tutaj
przychodzi się bawić – opowiadał
Oskar Fabiański, uczeń SP nr 24. –
Uczniowie cieszą się ogromnie i są
bardzo dumni. Zupełnie inaczej wyglądają teraz lekcje wychowania fizycznego i treningi – potwierdziła
Maria Lorens.
W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej przy placówkach oświatowych
wybudowano cztery kompleksy
sportowe. W dzielnicy Halemba
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i Szkole Podstawowej
nr 24 oraz w Orzegowie przy Szkole
Podstawowej nr 36 i Gimnazjum
nr 5.
Nowoczesne kompleksy boisk
sportowych powstaną do końca
września przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rudze i przy
Zespole szkół Ogólnokształcących
nr 2 w dzielnicy Wirek. W tym roku
władze Rudy Śląskiej chcą jeszcze
wybudować ścieżkę zdrowia w Halembie, skatepark w Nowym Bytomiu oraz rozpocząć rewitalizację
ośrodka sportowego w Orzegowie.
W tym roku na zlecenie miasta
opracowana została dokumentacja
budowy boiska przy Gimnazjum
nr 9. Podobna dokumentacja przygotowana zostanie jeszcze dla planowanego boiska przy Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie.
Inwestycje te będą realizowane
w kolejnych latach.
IM
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Walne Zgromadzenie Członków Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej zakończone
W dniu 29 maja 2013 r. zakończyło się Walne Zgromadzenie
Członków Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, które odbyło się
w siedmiu częściach począwszy
od 20 maja 2013 r.
Porządek obrad liczący 16
punktów, przygotowany przez Zarząd, został rozesłany członkom
RSM w terminie 21 dni przed
pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Do realizacji został
przedłożony porządek obrad liczący 23 punkty, zgodnie bowiem
ze statutem, został rozszerzony

o kilka punktów zgłoszonych
przez grupę członków, którzy
zgłosili takie żądanie do Zarządu.
Uzupełniony porządek obrad
oraz przygotowane do niego materiały zostały w statutowym terminie tj. 14 dni przed pierwszą
częścią Walnego Zgromadzenia,
udostępnione członkom RSM do
wglądu w Dyrekcji RSM, w Administracjach oraz w Internecie.
Informację o tym podaliśmy w zawiadomieniu o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Następnie, dwóch członków
Spółdzielni, zgodnie ze statutem,
na trzy dni przed pierwszą częścią
Walnego Zgromadzenia, zgłosiło
poprawki do przygotowanych projektów uchwał. Poprawki zostały
uwzględnione, przygotowane pod
względem formalnym i przedstawione na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
Poddane pod głosowanie zostały w sumie 23 projekty uchwał do
poszczególnych punktów porządku obrad oraz dziesięć projektów
uchwał uwzględniających po-

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych

Adres
lokalu

Pow.
m2

Stawka ekspl.
wywoł. zł/m2
netto

Ruda Śl. 5
ul. Pośpiecha 2c

31,00

15,84

Ruda Śl. 5
ul. Szramka 3a

205,00

15,84

Ruda Śl.
ul. Norwida 26

55,00

Ruda Śl.
ul. Norwida 26

16,00

Wysokość
wadium
+koszty
przetargu
1.425,00
+ 123,00

Termin
składania ofert

Uwagi

8.07.2013 r.

parter w bud. mieszkalnym
z c.o.

7.988,00
+ 123,00

8.07.2013 r.

parter w bud. mieszkalnym
bez c.o.

17,46

3.171,00
+ 123,00

8.07.2013 r.

parter w pawilonie
wolnostojącym z c.o.

11,82

613,00
+ 123,00

8.07.2013 r.

I piętro w pawilonie
wolnostojącym z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej powyżej wysokości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu , które wyznacza się na dzień
5.07.2013 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu
i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020
2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość
2-miesięcznej opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na
ww. konto w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się
do Działu Księgowości (pokój 318) w celu odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemną ofertę w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”
ul. Pośpiecha 2c o pow. 31,0 m2
ul. Szramka 3a o pow. 205,00 m2
ul. Norwida 26 o pow. 55,00 m2
ul. Norwida 26 o pow. 16,00 m2
w terminie do dnia 8.07.2013 r. do godz.9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.07.2013 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia
przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet należności czynszowych za
ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego
czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia
umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118), tel. 32 248-24-11 wew. 311.

prawki członków RSM. Biorąc
pod uwagę, że członkowie RSM
na co dzień nie mają do czynienia
z merytorycznymi sprawami dotyczącymi zarządzania Spółdzielnią, czy tematami leżącymi tylko
i wyłącznie w ich kompetencji
jako najwyższego organu władzy
RSM (czyli Walnego Zgromadzenia), należy podkreślić naprawdę
pełną znajomość rzeczy, nasi
członkowie wykazali się rzeczowością i zrozumieniem spraw
spółdzielczych. Wyniki głosowań
i w ich wyniku podjęte uchwały

„Wszystkie rodzaje sztuk
służą największej ze sztuk
– sztuce życia na ziemi.”
Bertold Brecht
zapewniają Spółdzielni stabilizację i rozwój, dają jej możliwości
dalszego, sprawnego funkcjonowania. Wyniki wszystkich głosowań świadczą o poparciu dla dotychczasowego
zarządzania
Spółdzielnią, a udzielone Zarządowi absolutorium za 2012 r. mobilizuje do dalszej efektywnej pracy i pozwala optymistycznie
patrzeć w przyszłość.
Za spokojne i rzeczowe dyskusje, przyjmowane wyjaśnienia
i opinie serdecznie dziękujemy.
Zapewniamy wszystkich Spółdzielców, że dołożymy wszelkich
starań, aby nasza Spółdzielnia
w dalszym ciągu rozwijała się dla
dobra jej Mieszkańców.
Z poważaniem
Zarząd RSM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza
Pierwszy przetarg ofertowy na zapewnienie pierwszeństwa do
zawarcia umowy na najem boksu garażowego przy ul. Norwida 26
w Rudzie Śląskiej na dzień 10.07.2013 r. godz. 13.30
Adres lokalu

Pow.
m2

Stawka ekspl.
wywoł. zł/m2
netto

Boks garażowy
Nr 39 przy
ul. Norwida 26

16,53

8,00

Wysokość
wadium
+ koszt
przetargu z VAT
500 zł
+123 zł
koszty
przetargu

Uwagi

Przedmiotem przetargu będzie stawka eksploatacyjna zaoferowana w oparciu
o stawkę wyjściową podaną w kolumnie nr 3 w powyższej tabeli.
Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem boksu garażowego przy ul. Norwida 26
nr....” w terminie do 9.07.2013 r. do godziny 13.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Magazynowej 12 w Rudzie Śląskiej 1 (pokój nr 317), dnia
10.07.2013 r. o godz. 13.30.
Wadium (500 zł) oraz koszty przetargu (100,- zł + VAT) należy wpłacić
przelewem na konto Rudzkiej Spóldzielni Mieszkaniowej (PKO – 43 1020
2401 0000 0302 0039 3751 do dnia 20.02.2012r., a wydruk dokumentujący
przelew dołączyć do oferty. Wysokość wadium i kosztów przetargu przedstawione są w rubryce nr 4
Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji
w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
Wadium oferenta, którego oferta została wybrana jako najwyższa, zostanie zaliczone na poczet kaucji.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do
siedmiu dni po zatwierdzeniu wyników przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty powiadomienia go
o wyniku przetargu.
3. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
Oferta winna zawierać:
a) dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy)
b) propozycję stawki eksploatacyjnej
Druk oferty przetargowej można pobrać w Dyrekcji Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój 100), Registraturze
(pokój 121) oraz na stronie internetowej www.rsm.com.pl – zakładka „Druki”
pozycja nr 29.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Oględzin boksu garażowego można dokonać w dniu 8.07.2013 r.
w godz.14.00-16.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój
100) tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290 lub 267.

Ogłoszenie
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Ogłoszenia

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 14.06.2013 r. do
dnia 04.07.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu nieruchomości
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie
Śląskiej-Halembie u zbiegu ulic Kochłowickiej/Ignacego Kaczmarka,
o powierzchni 1008 m2, obejmującej stanowiące całość gospodarczą
działki nr 2796/123 – KW nr GL1S/00020285/5, 2800/123 – KW nr
GL1S/00043631/3, 2799/122 – KW nr GL1S/00021410/8, obręb Stara
Kuźnia, karta mapy 2, która zostanie sprzedana w drodze przetargu –
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222)
wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu
Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Jerzego Ziętka
o powierzchni 1381 m2, obejmującej stanowiące całość gospodarczą
działki nr 944/48 i 1463/48, obręb Orzegów, karta mapy 2, KW nr
GL1S/00023533/0, która zostanie sprzedana w drodze przetargu
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż udziału
wynoszącego ½ części niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie
ul. Cegielnianej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest udział w prawie własności
wynoszący ½ części niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
w rejonie ul. Cegielnianej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 3761/201 o powierzchni 436 m2, obręb Kochłowice,
zapisaną na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00042806/4.
Nieruchomość wolna jest od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie
ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
działka nr 3761/201 stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1).
Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą i samosiejkami,
o nieregularnym kształcie, o zachwianych proporcjach boków.
Konfiguracja terenu jest płaska. Nieruchomość posiada dostęp do drogi
publicznej.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 25.400,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o
należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
Do udziału w przetargu ograniczonym uprawnione są osoby
będące właścicielami nieruchomości, dla których działka nr
3761/201 może stanowić drogę dojazdową, tj. działek: 3258/194
(KW nr GL1S/00010593/4), 3262/192 (KW nr 510 R) i 3762/201
(GL1S/00042805/7). 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 22.07.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 1.270,00 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 – rej. ul. Cegielnianej” oraz przed otwarciem przetargu
przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty
zakończenia przetargu. 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. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 215), tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Chebziu w rejonie ulicy
Dworcowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 9498 m2, zapisane na karcie mapy
4, obręb Orzegów, położone w Rudzie Śląskiej-Chebziu w rejonie ulicy Dworcowej, obejmujące stanowiące
całość gospodarczą: działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi 553/27
o powierzchni 6407 m2 KW nr GL1S/00007241/8 (dział III jest obciążony prawem użytkowania na rzecz Rudzkiej
Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Rudzie Śląskiej, dział IV wolny jest od wpisów), 554/27 o powierzchni 1731
m2 (KW nr GL1S/00020791/5) i 539/27 o powierzchni 244 m2 (KW nr GL1S/00020791/5) oraz prawo użytkowania
wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 555/27 o powierzchni 1116 m2 (KW nr GL1S/00035240/6)
ustanowione do dnia 5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomości własności Skarbu
Państwa. Działy III i IV pozostałych ksiąg KW nr GL1S/00020791/5 i KW nr GL1S/00035240/6 wolne są od
wpisów. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowe działki stanowią tereny obiektów produkcyjnych składów
i magazynów z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę produkcyjną w tym: zakłady górnicze,
obiekty magazynowo-składowe oraz związane z obsługą komunalną (symbol planu P1).
Nieruchomości położone są w sąsiedztwie torowiska linii tramwajowej, linii kolejowej na skarpie, bazy
przedsiębiorstwa budowlanego, ronda – węzła komunikacyjnego w Chebziu; posiadają nieregularny kształt;
grunt jest zatrawiony, porośnięty drzewami i krzewami; znajdują się na nim pozostałości po rozbiórce obiektu
budowlanego oraz podziemne komory żelbetowe.
Nabywca będzie zobowiązany do prawnego uregulowania dojazdu z drogi publicznej do zbywanych
nieruchomości we własnym zakresie.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 346.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2013 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 18.07.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 17.300,00 zł przelewem
na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta
Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – rej. ul.Dworcowej” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 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 60 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 215), tel. 32 244-9056.

Nekrologi
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Pani Prezydent Grażynie Dziedzic
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

męża
składają
Dyrektor i pracownicy Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydentowi Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje po śmierci

Męża

składają
Dyrekcja, pracownicy i mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej”
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Wszystkim, którzy w trudnych chwilach łączyli się z nami
w bólu i modlitwie
oraz uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu
mojego męża

śp. Janusza Dziedzica

Pani Grażynie Dziedzic

serdecznie dziękuję

Ruda Śląska

Grażyna Dziedzic
z rodziną

Jego Ekscelencji
Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi
Metropolicie Katowickiemu
oraz duszpasterzom
za modlitwę i wsparcie w trudnych chwilach po śmierci
mojego męża

Prezydent Miasta
wyrazy współczucia
i pokrzepienia
w trudnych chwilach
po śmierci

Męża Janusza
składają członkowie
Śląskiego Klastra
Multimedialnego

śp. Janusza Dziedzica

Pani Prezydent Grażynie Dziedzic
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża Janusza Dziedzic
składa Rada Nadzorcza
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska
Grażynie Dziedzic wraz z rodziną
wyrazy głębokiego współczucia po śmierci

MĘŻA

składa
Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej”

Prezydent Miasta Ruda Śląska
Pani Grażynie Dziedzic
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

męża

składa
Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składają
Radni Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
w Rudzie Śląskiej

„Życie nasze zmienia się, ale się nie kończy…”

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydent Rudy Śląskiej
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Męża Janusza
przekazują
Kluby Sportowe
i Rada Sportu Rudy Śląskiej

składam serdeczne Bóg zapłać
Grażyna Dziedzic
z rodziną

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska

Grażynie Dziedzic
wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

składa Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Rudzie Śląskiej

Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażynie Dziedzic
składamy wyrazy współczucia
z powodu śmierci

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

RODZINIE i BLISKIM
wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

JANUSZA DZIEDZICA
W imieniu członków
Stowarzyszenia
„Porozumienie
dla Rudy Śląskiej”
Przewodniczący
Zbigniew Domżalski

mężA Janusza Dziedzic
Zarząd oraz członkowie
Stowarzyszenia Przyjazna Ruda Śląska

„Pamiętamy o tych, którzy odchodzą
– ta pamięć daje im nieśmiertelność.”

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wyrazy współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

Męża Janusza
składa
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Rudzkiego
Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski
Joannie, Adamowi,
Marcie i Maćkowi Nowakom
składamy wyrazy głębokiego
współczucia i żalu
z powodu śmierci

Mamy,
Teściowej i Babci
Łączymy się z Wami
w bólu i modlitwie

koleżanki i koledzy
z Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta

Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska
Grażynie Dziedzic
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Męża

składają:
Kierownictwo i Pracownicy Przychodni
NZOZ panaceum Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Halembie

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

męża

Szanownej Pani Prezydent Miasta Grażynie Dziedzic
składa
Klub Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej

Panu
Adamowi Nowakowi
Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej
,,Śląskie Media” Sp. o.o.
serdeczne wyrazy
współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają
Zarząd i Pracownicy
,,Śląskie Media” Sp. z o.o.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika
Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu
26.02.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu
nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiąca działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 1300/1193 o powierzchni 921 m2,
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu
zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki
zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem
geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice,
k.m. 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV
ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu działka nr 1300/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193
stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie
o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki położone
są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od
nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomość
pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiada
dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę
nr 1304/1193.

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
248-75-41 po 18.00.

NIERUCHOMOŚCI

R Do wynajęcia 1-pokojowe w Wirku i w
Goduli, umeblowane. Tel. 601-875-010.

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

R Sprzedam kiosk handlowy zamknięty w
centralnym miejscu targowiska Wirek. Tel.
502-670-830.

R SERWIS AGD – naprawa pralek.
Tel. 530-412-007.

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

R Do wynajęcia od zaraz umeblowane
M-4, Halemba II. Tel. 795-451-326.

R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu.
Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32
240-83-20, 32 240-83-21.

R Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2,
64 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Godula – sprzedam 28 m2, 45 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 99 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Sprzedam M-3, Nowy Bytom, po remoncie. Tel. 695-399-891.

R Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 115 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Tel. 601-934-091, 693-113904.

R
Potrzebujesz gotówki?
KREDYTY Sprawdź nas! Wystarczy
dowód osobisty. Tel. 731-35-35-35.
R REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
R 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, 50183-55-81.
R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Instalacje c.o., wod.-kan. remonty,
długoletnie doświadczenie. Tel. 722-131143.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

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

Informacji na temat przetargu udziela Wydział
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 215), tel. 32 244-90-56.

R Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 24409-60.

R Sprzedam mieszkanie 40 m2 w Wirku, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. Tel. 791736-241.

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 85.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o należny podatek od towarów i usług.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 17.07.2013 r.
dokonają wpłaty wadium w kwocie 4.250,00 zł przelewem na konto:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul.
Ludwika Mierosławskiego” 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.

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

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.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 32
244-40-90, 784-699-569.

R Wirek, dwupokojowe, 30 m2, 69 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 41
m2, 85 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 60
m2, 123 tys. LOKATOR, tel. 793-396040.
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,
605-731-250.
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.
607-706-692.
R Sprzedam mieszkanie 37 m2 w Kochłowicach po kompletnym remoncie.
Cena 79 000 zł, tel. 600-363-375.
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 Wirek – sprzedam, 34 m2, 85 m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.
R Sprzedam M-4, Ruda Śląska-Wirek, 54
m2. Tel. 32 726-44-17.
R Czteropokojowe, c.o. miejskie, tanio,
68 m2, 126 tys. OKAZJA! LOKATOR, tel.
793-396-040.
R Wirek – PILNE sprzedam 39 m2, 88
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.
R
Wirek suterena 50 m2 do remontu
sprzedam. Tel. 601-426-929.
R Sprzedam Godula, trzypokojowe 63
m2, 160 tys. oraz garaż Stara Tylna 9 tys.
Tel. 32 248-15-68, 603-270-939.
R Do wynajęcia kawalerka. Kochłowice.
Tel. 727-910-460.
R Wynajmę M-3, 38 m2, Halemba. Tel.
600-445-053.
R Sprzedam M-4 w Rudzie Śląskiej, 64
m2. Tel. 513-974-709.
R Do wynajęcia kawalerka, Szombierki, 700 zł/mc. Tel. 606-717-534.
R 890 m2, Kłodnica, sprzedam działkę.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R
Wyremontowane dwupokojowe
sprzedam Ruda 1. DOMLUX, tel. 660251-346.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, panele, kafelkowanie. Tel. 506-838-748.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605-560-605.
 Pożyczki z komornikiem. Tel. 605-848324, Ruda Śl. 1, ul. Piastowska 35, czynne
od 11.00 do 14.00.
 Domofony, serwis RTV, tel. 500-540743.
 Transport, przeprowadzki. Tel. 692777-256.
R Aż do 7.000 zł pożyczka, 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 do 7.000 zł, tel. 798790-606, 728-874-276, dojazd.

Dla naszych Czytelników mamy bon podarunkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskiego VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o treści
wiad.vitgold25+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 24.06.2013 r. do godz. 14.00.

Ogłoszenia

R
Bielszowice sprzedam kawalerkę.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Kochłowice lokal do wynajęcia. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Godula sprzedam dwupokojowe wyremontowane. DOMLUX, tel. 660-251346.
R Halemba sprzedam dom. DOMLUX,
tel. 660-251-346.
R
Do wynajęcia dwupokojowe,
Orzegów, 700 zł/mc. Tel. 606-717534.
R Wynajmę na Halembie pokój kuchnia
łazienka C.O.+ czynsz 1000 zł + media.
Zwrotna kaucja 1800 zł. Tel. 515-102291.
R Halemba ulica Grodzka 5 do wynajęcia 16 m2 na sklep, biuro. Tel. 601-486939.

R Pracowników fizycznych, murarz-tynkarz z doświadczeniem, Ruda Śląska, tel.
32 242-24-11.
R Zatrudnię pracowników do biura w
Rudzie Śląskiej. Praca polega na telefonicznej obsłudze klienta. Oferujemy:
pracę od pn-pt 8.00-15.30, umowa zlecenie przez pierwsze 3 miesiące 1300 brutto. Wymagania: zaangażowanie w wykonywaną pracę, kreatywność, optymizm, pozytywne nastawienie. Kontakt:
792-355-677 biuro.adamo@interia.pl.
R WZP SP. Z O. O. zatrudni osoby do
ochrony obiektu handlowego w Rudzie
Śląskiej. Wymagana niekaralność. Kontakt, tel. 606-466-457.
R Zatrudnię emeryta z prawem jazdy kat.
B, C tel. 883-768-015, biuro@aotrans.pl.

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.

NAUKA

R Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 20327-01, 605-294-324, www.grom-ochrona.
pl.

R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912559.

MOTORYZACJA

R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.

R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 503-345968.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 503-345968.
 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.

PRACA
R Przychodnia NZOZ PANACEUM
w Rudzie Śląskiej-Halembie nawiąże
współpracę w ramach świadczeń prywatnych z lekarzami specjalistami: neurologiem, kardiologiem, ginekologiem, endokrynologiem i innymi specj. Telefon kontaktowy: 502-788-544.

R Prawa do akcji spółek węglowych
kupię. Tel. 506-656-565, 694-392863.
R Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851-852.
R
Sprzedam
kurki
odchowane,
4-miesięczne
kolorowe
oraz
12miesięczne. Halemba, od pon. do piątku w
godz. 16.00-18.00. Tel. 601-081-517.
R Umeblowany dom w Rajczy o pow. 135
m2 w Beskidzie Żywieckim na działce
około 1100 m2 wynajmę za 1400 zł miesięcznie. Możliwość negocjacji warunków.
Kontakt tel. 604-263-118.

DOMY

R
Zatrudnię pracownika do warsztatu
samochodowego. Auto Service TOBOŁA,
tel. 32 248-79-12, 508-281-989.

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
98 zł/m2
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 749 m2	
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m2 	
98 zł/m2
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 801 m2 
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2 
98 zł/m2
2
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 956 m 
98 zł/m2
2
40 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom
29 m 
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
95 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek
39 m2 
2
69 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
43 m 
M-3 Ruda Śl. – Wirek
47 m2 
120 tys. zł
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Bykowina
48 m2 
M-3 Ruda Śl. – Godula
49 m2 
149 tys. zł
115 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula
51 m2 
105 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula
55 m2 
M-5 Ruda Śl. – Bykowina
78 m2 
205 tys. zł
2
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Ruda
95 m 
M-5 Ruda Śl. – Orzegów
113 m2
79 tys. zł
180 tys. zł
M-5 Bytom Centrum
76 m2
M-4 Ruda Ś. – Halemba
60 m2 
1600 zł/m-c
M-4 Ruda Ś. – Halemba
58 m2 
1500 zł/m-c
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Godula
54 m2 
1000 zł/m-c
M-3 Ruda Ś. – Wirek
44 m2 
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
36 m2 
900 zł/m-c
199 tys. netto
Ruda Śl. – Nowy Bytom
106 m2 
Ruda Śl. – Nowy Bytom
106 m 2 
1200 zł/m-c
3000 zł/m-c
Ruda Śl. – Nowy Bytom
90 m 2 
55 tys.
Ruda Śl. – Bykowina
200 m 2 

DZIAŁKI

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

R Zatrudnię FREZERA TOKARZA WYTACZACZA z doświadczeniem. Informacje: tel. 501-593-810. www.bro-mar.pl.

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

Dziś Święto obchodzi
Nasz drogi Tata,
niech los mu z kwiatów
życie uplata,
niech nie da poznać
żadnych trosk
i rzuci pod nogi pieniędzy stos...
To i wiele więcej
Naszemu tacie WALDKOWI
życzą
kochający, zawsze
o Tobie pamiętający synowie
ADRIAN z żoną i córką
oraz MAREK z narzeczoną

Tak bardzo Cię kochamy...
Dziękujemy Ci za Twój uśmiech,
który ogrzewa nas w różnych
chwilach życia, a najbardziej

MATRYMONIALNE

dziękuję Ci za to, że jesteś...

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

Kochanemu Tatusiowi

R Przystojny, odpowiedzialny kawaler, lat
34, 170/70 pozna miłą pannę lub panią
z dzieckiem. E-mail: redkrzysztof@gmail.
com.

NIERUCHOMOŚCI

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

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

WYNAJEM

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

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

R
Bujaków sprzedam działkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.

www.wiadomoscirudzkie.pl

WŁODKOWI
z okazji Dnia Ojca, moc radości
spokoju na zasłużonej emeryturze
a przede wszystkim zdrówka
życzą
dzieci MICHAŁ i GOSIA
z mężem i córką

W podzięce za spełnianie marzeń
kochanemu Tacie
serdeczne życzenia radości, zdrowia
i samych słonecznych dni
życzy
córka Monika ,,Nika”
Kochany Tatusiu,
dziś życzenia chcemy Ci złożyć, mały bukiecik podarować
i miłość w naszym sercu do Ciebie zachować.
Życzymy Ci dużo wspaniałej radości,
byś żył dziś i zawsze w dobrej miłości.
Właśnie w tej chwili cieszymy się z tego,
że życzyć Ci możemy wszystkiego dobrego.
Twoje córeczki Ania i Paulina
Wiem jak ciężko pracujesz Tato!
Bardzo Cię kocham za to, a także za Twe szlachetne serce,
w którym rodzina pierwsze ma miejsce!
W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę
za wiarę, mądrość, ojcowską rękę.
Wysłuchaj życzeń co z serca płyną:
Niech wichury mroźne Ciebie ominą!
Kochanemu Tatusiowi ADRIANOWI w jego
I Dzień Ojca życzenia prosto z serduszka
śle córeczka OLIWKA
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Ogłoszenia
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Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”
z siedzibą w Zabrzu ul.Wolności 412
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. działek budowlanych
w pełni uzbrojonych, położonych w superatrakcyjnym miejscu.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 14.06.2013 r. do
dnia 4.07.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla,
o powierzchni 3850 m2, obejmującej stanowiące całość gospodarczą
działki nr 2127/120 i 2281/125, obręb Kochłowice, karta mapy 3, KW
nr GL1S/00014984/0, która zostanie sprzedana w drodze przetargu –
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy Górnośląskiej
z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Górnośląskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 1606/207 o powierzchni 195 m2, zapisana na karcie
mapy 4 obręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod Nr KW GL1S/00009451/7 (działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów). Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska jest wolna od długów, ciężarów
i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w
art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 23.05.2013 r.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcje usługową, w tym rzemiosła.
Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, obiekt handlowy, dalej osiedle domów wielorodzinnych,
tereny zielone. Nieruchomość o kształcie trapezu – jest w części ogrodzona. Teren porośnięty jest trawą. Przy południowej granicy działki
występuje skarpa. Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona. Miasto nie
zapewnia wskazania granic działki na gruncie. Nabywca nieruchomości
zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym,
bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
Do udziału w ustnym przetargu ograniczonym uprawnione są
osoby będące właścicielami nieruchomości przyległych, graniczących z przedmiotową działką gminną, tj. działek nr: 1388/207,
1607/207 i 1747/208.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 25.300,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości
(aktualna stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia, która została zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości – budownictwo mieszkaniowe). W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione
osoby, które w terminie do dnia 17.07.2013 r. dokonają wpłaty wadium
w kwocie 1.300,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu oraz złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomości (pokój nr 217) w godzinach pracy tut. Urzędu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. Osoby
zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia przed otwarciem przetargu wymaganych dokumentów i oświadczeń.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. nr 32 244-90-56.

L.p. nr działki KW
Położenie
				

pow.
m2

wartość rynkowa
prawa użytkowania
wieczystego

1.

3798/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul.Sportowców

648

86 851,00 zł

27 000,00 zł

2.

3800/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul.Sportowców

617

82 697,00 zł

27 000,00 zł

3.

3801/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul.Sportowców

600

80 418,00 zł

27 000,00 zł

4.

3802/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul.Sportowców

585

78 408,00 zł

27 000,00 zł

5.

3803/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul.Sportowców

569

76 263,00 zł

27 000,00 zł

6.

3804/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul.Sportowców

587

78 676,00 zł

27 000,00 zł

7.

3805/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul.Sportowców

620

83 099,00 zł

27 000,00 zł

8.

3806/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul.Sportowców

1001

134 164,00 zł

27 000,00 zł

Wadium

Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie GSM „Luiza” w Zabrzu przy ul.Wolności 412 II piętro.
Stopa postępu ceny wynosi 2,00 zł/m².
Licytanci zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 26.06.2013 r. na konto Spółdzielni Bank Śląski
O/Gliwice 89 1050 1588 1000 0002 0054 9590.
Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty przetargu:
•
wpłacić wylicytowaną wartość prawa użytkowania wieczystego działki,
•
podpisać umowę kupna-sprzedaży.						
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od podpisania umowy kupnasprzedaży.
Do przetargu mogą przystąpić osoby, które nie mają zobowiązań pieniężnych wobec Spółdzielni.
Przystępujący do przetargu składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze wskazanymi w ogłoszeniu
i regulaminie warunkami przetargu.
Regulamin przetargu jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni (Dział Członkowski pokój 115).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania przedmiotu przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o ww. przetargu udziela Dział Czynszów (pokój 102), Dział Członkowski (pokój 115) lub telefonicznie nr 32 278-67-12 wew. 32, 48.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku w rejonie ulicy Mostowej z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej jest niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca
własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku w rejonie ul. Mostowej, obejmująca
działkę nr 1605/128 o powierzchni 528 m2, obręb Nowa Wieś, k.m.1, zapisana w księdze wieczystej KW nr
GL1S/00027921/5. Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów. Nieruchomość wolna jest od
długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 13.12.2012 r.
I przetarg przeprowadzony w dniu 12.03.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
W ustaleniach planu ww. działka stanowi teren zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod zieleń wysoką (symbol planu ZI1).
Do udziału w przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące właścicielami oraz wieczysty użytkownik nieruchomości przyległych graniczących z przedmiotową działką gminną, tj.właściciele działek:
nr 2799/128 (KW nr GL1S/00006251/4) i nr 2442/95 (KW nr GL1S/00001054/8) oraz wieczysty użytkownik
działki nr 3234/126 (w KW nr 19554).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 8.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej
w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualna stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia,
która została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na stronie internetowej
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości).
W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które w terminie do dnia 11.07.2013 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości: 400,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu oraz złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 217) w godzinach pracy Urzędu zgłoszenie uczestnictwa w przetargu. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia przed otwarciem przetargu
wymaganych dokumentów i oświadczeń.
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.
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 24490-56.
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Remis w derbach, a w środę porażki

Mimo braku bramek kibice w derbach mogli zobaczyć kilka ciekawych akcji.

Bezbramkowym remisem zakończył się
sobotni, derbowy pojedynek, w którym
Grunwald Ruda Śląska zmierzył się ze Slavią Ruda Śląska.
Okazji z obu stron do tego, by zdobyć
bramkę, nie brakowało. W dziesiątej minucie spotkania Kot odegrał z pierwszej piłki
Dreszerowi, ten uderzył zza szesnastki, ale
zdołał sparować Franke. Trzy minuty później bramkarz Slavii przeniósł piłkę nad poprzeczkę po uderzeniu Brzozowskiego. W 34
minucie, po kontrze, Ciołek przerzucił piłkę
po przekątnej do Stawowego. Ten próbował
przelobować z narożnika bramkarza Slavii,
ale Franke był czujny i wybił na róg. Na
dwie minuty przed gwizdkiem kończącym
pierwszą połowę bardzo dobrą okazję miała
Slavia – po uderzeniu Moritza z wolnego
Lamlih wybił przed siebie, jednak dobijający z bliska Met trafił prosto w bramkarza
zielonych.
W drugiej połowie spotkania lepiej na boisku prezentowała się Slavia. W 47 minucie
Kowalik wrzucił w pole karne, tam minimalnie z futbolówką minął się Zalewski. W 63

minucie po ładnym strzale z dystansu Marcina Rejmanowskiego, Lamlih zdołał złapać
piłkę na raty. W 70 minucie Chmurczyk wypuścił Zalewskiego, a ten posłał piłkę tuż
obok Lamliha, jednak ta odbiła się od słupka. W końcówce dobrą okazję miał Kot, który jednak zbyt długo czekał ze strzałem
i obrońca Slavii ściągnął mu piłkę z nogi.
Grunwald Ruda Śląska – Slavia Ruda
Śląska 0:0
Grunwald Ruda Śląska: Lamlih –
Oswald, Szpoton (kpt), Szczypior, Maciongowski, Dreszer, Ciołek, Szczygieł,
Kot, Stawowy, M.Brzozowski
Rezerwa: Bolik – Łęcki, J.Brzozowski,
Kucharz, Lein, Simon, Gruchalski
Trener: Teodor Wawoczny
Slavia Ruda Śląska: Franke – Chmurczyk, Skorupski, Met (kpt), M. Rejmanowski, Puschhaus, Kowalik, Gancarczyk, Zalewski, Moritz, Szaruga
Rezerwa: Wójcik – Piecha, Bocian,
Pawlak, T. Rejmanowski, Witor, Szymański
Trener: Roman Cegiełka

Wcześniej, w środę, Slavia Ruda Śląska
przegrała przed własną publicznością z Sarmacją Będzin 1:2.
Slavia rozpoczęła to spotkanie bez kilku
podstawowych zawodników w pierwszym
składzie. W tej części gry to Sarmacja wypracowywała sobie bardzo dobre sytuacje
podbramkowe. Kilkukrotnie piłka dosłownie o centymetry mijała bramkę strzeżoną
przez Frankego. W 30 minucie po akcji
trzech na trzech zawodnicy Sarmacji zdołali
przechytrzyć obronę gospodarzy i uderzeniem na dłuższy słupek pokonali bramkarza
Slavii. Pięć minut później dobre podanie
otrzymał wybiegający zza pleców obrońców
Witor. Jednak w sytuacji sam na sam z bramkarzem zamiast na strzał, zdecydował się on
wycofać piłkę i nic z tej akcji nie wyszło.
W drugiej połowie, po błędach obrony,
goście zdołali podwyższyć swoje prowadzenie do dwóch bramek. Gra gospodarzy wyglądała lepiej, gdy na boisku zameldowało
się kilku zawodników z podstawowego składu. W 72 minucie Slavia zdołała strzelić
bramkę kontaktową – po akcji piłkę w bramce umieścił głową Szaruga. Niewiele zabrakło do tego, by gospodarze doprowadzili do
wyrównania, ale po uderzeniu głową Meta
piłka odbiła się od poprzeczki, a Zalewski
mimo kilku dogodnych sytuacji nie zdołał
umieścić futbolówki w bramce i trzy punkty
pojechały do Będzina.
Slavia Ruda Śląska – Sarmacja Będzin
1:2
Slavia Ruda Śląska: Franke – Goczoł,
Szaruga, Skorupski, Pawlak – Bocian,
Rejmanowski M., Koseła, Rejmanowski
T., Moritz – Witor.

Zmiany: Zalewski, Met, Piecha, Gancarczyk
Trener: Roman Cegiełka
Grunwald Ruda Śląska udał się natomiast
w środę do Bytomia, by zmierzyć się z tamtejszymi Szombierkami. Zieloni musieli
uznać wyższość lidera tabeli – przegrali 4:2.
Gospodarze objęli prowadzenie już dwie
minuty po gwizdku rozpoczynającym spotkanie. Po tym jak Łęcki zbyt wysoko zagrał
nogą, wykorzystali oni pośredni rzut wolny
spod linii bocznej – po wrzutce jeden z bytomian umieścił piłkę głową w siatce. Po stronie Grunwaldu dwie bardzo dobre sytuacje
miał Kot, jednak najpierw dobrze interweniował bramkarz gospodarzy, a później piłka
zaplątała mu się pod nogami. Mimo kilku
dobrych okazji z obu stron, nic się już
w pierwszej połowie nie zmieniło i to bytomianie schodzili na przerwę z jednobramkową zaliczką.
W drugiej części mecz nabrał jeszcze
większego tempa i kibice mogli obejrzeć kilka bardzo dobrych akcji. W końcu w 64 minucie zawodnik Szombierek wszedł w pole
karne i uderzeniem pokonał Lamliha, zwiększając prowadzenie swojego zespołu do
dwóch bramek. Dwie minuty później Grunwald zdołał strzelić bramkę kontaktową –
Szczygieł podał na połowie gospodarzy do
Brzozowskiego, a ten pięknym strzałem
umieścił piłkę w siatce Szombierek. W 73
minucie Brzozowski wrzucił piłkę z wolnego w pole karne a w bramce umieścił ją Kucharz, doprowadzając do remisu. Końcówka
należała jednak do gospodarzy. I tak najpierw w 88 minucie strzałem z rzutu wolnego umieścił piłkę w siatce Thiel, a dwie mi-

nuty później po faulu Stawowego na zawodniku Szombierek, bytomianie pewnie wykorzystali jedenastkę i wygrali 4:2.
Szombierki Bytom – Grunwald Ruda
Śląska 4:2
Grunwald Ruda Śląska: Lamlih –
Oswald, Szpoton, Łęcki – Maciongowski,
Szczygieł – M. Brzozowski, Dreszer,
Szczypior – Kot, Kucharz
Rezerwa: Bolik – Lein, J. Brzozowski,
Poprawa, Simon, Stawowy
Trener: Teodor Wawoczny
Pozostałe wyniki: Zieloni Żarki – LKS Kamienica Polska 3:1, Górnik Piaski – Unia Ząbkowice 4:0, Victoria Częstochowa – Szombierki
Bytom 0:8, Sarmacja Będzin – Górnik Mysłowice 2:1, Zagłębiak Dąbrowa Górnicza – Pilica
Koniecpol 0:8, Przyszłość Ciochowice – Lot
Konopiska 5:0, Gwarek Tarnowskie Góry – Wyzwolenie Chorzów 6:3
1 Szombierki Bytom
28 61 67-25
2. Górnik Piaski (Czeladź)
28 53 52-27
3. Grunwald Ruda Śląska
28 48 43-26
4. Zagłębiak Dąbrowa
28 47 45-46
5. Pilica Koniecpol
27 45 46-27
6. Sarmacja Będzin
28 44 47-43
7. Slavia Ruda Śląska
28 41 47-36
8. Zieloni Żarki
28 41 38-51
9. Gwarek Tarnowskie Góry 28 38 52-46
10. Wyzwolenie Chorzów
28 38 45-41
11. LKS Kamienica Polska 28 34 40-54
12. Przyszłość Ciochowice 27 33 36-34
13. Lot Konopiska
28 28 39-46
14. Victoria Częstochowa
28 21 35-76
15. Unia Ząbkowice
28 21 36-57
16. Górnik 09 Mysłowice
26 18 33-64

Sport szkolny

Rudzkie szczypiornistki najlepsze!
11 czerwca na obiekcie Miejskiego
Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113 odbył
się finał wojewódzki w piłce ręcznej
dziewcząt szkół podstawowych. W finale brały udział cztery najlepsze drużyny
z województwa śląskiego. Były to:
Szkoła Podstawowa nr 21 w Chorzowie,
Szkoła Podstawowa w Pietrowicach
Wielkich, Szkoła Podstawowa nr 6
w Zawierciu i Szkoła Podstawowa nr 13
w Rudzie Śląskiej. Po zaciętej rywalizacji w finale spotkały się dwie drużyny

SP nr 21 w Chorzowie oraz SP nr 13
w Rudzie Śląskiej.
Pierwsze miejsce przypadło drużynie
z Rudy Śląskiej reprezentowanej przez
Szkołę Podstawową nr 13. Mecz finałowy zakończył się wynikiem 5:14.
Klasyfikacja końcowa finału wojewódzkiego wyglądała następująco: 1. SP nr 13
Ruda Śląska; 2. SP nr 21 Chorzów; 3. SP
Pietrowice Wielkie; 4. SP nr 6 Zawiercie.
W reprezentacji Rudy Śląskiej Szkoły Podstawowej nr 13 wystąpiło 16 zawodniczek. Były to: Aleksandra Cze-

piołko, Katarzyna Czopp, Oktawia
Mrozek, Bernadetta Szankowska,
Aleksandra Zulczyk, Martyna Drózd,
Paulina Suliga, Weronika Zalewska,
Barbara Zima, Wiktoria Deuter, Agata
Iwanowicz, Agnieszka Iwanowicz, Julia Skubacz, Weronika Sobańska, Marta Weihrauch, Paulina Wieczorek.
Opiekunami drużyny są nauczyciele
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 13 – Jarosław Kołodziej oraz
trener z klubu sportowego „Zgoda Bielszowice” Józef Szmatłoch.

Na zdjęciu reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 13.

Foto: Arch.

REKLAMA

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY

Siatkówka:
20 czerwca, czwartek, godz. 17.00 Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR-u
w Rudzie Śląskiej-Halembie, ul. Kłodnicka 95 – mecz piłki siatkowej kadetek:
Polska – Brazylia
Piłka nożna – IV liga – grupa I
22 czerwca, sobota, godz. 17.00 Slavia Ruda Śląska – Victoria Częstochowa
22 czerwca, sobota, godz. 17.00 Górnik Mysłowice – Grunwald Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
22 czerwca, sobota, godz. 17.00 Ciężkowianka Jaworzno – Wawel Wirek
22 czerwca, sobota, godz. 17.00 Strażak Mierzęcice – Urania Ruda Śląska
22 czerwca, sobota, godz. 17.00 MKS Siemianowice Śląskie – Jastrząb Bielszowice
Szachy:
22-26 czerwca, godz. 10.00-15.00, ul. Wolności 1 – pałac Ballestremów –
Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych 2013

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
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STARE!!!!

W skrócie

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Urania lepsza w derbach, czarna środa
W sobotę Urania Ruda Śląska
podejmowała przed własną publicznością Jastrząb Bielszowice.
Spotkanie zakończyło się trzybramkowym zwycięstwem kochłowiczan.
Do pierwszej groźnej sytuacji
doszła Urania. W szóstej minucie
spotkania po uderzeniu z rzutu
wolnego Mikusza, piłka przeleciała tuż obok słupka. Cztery minuty
później, w sytuacji sam na sam
z Pardelą znalazł się Śmigała, ale
dobrze interweniował bramkarz
kochłowiczan. Następnie oba zespoły grały zachowawczo. W końcu w 30 minucie dobre podanie
dostał Miszka, który w sytuacji
sam na sam posłał piłkę tuż obok
interweniującego Bechty. Przed zakończeniem pierwszej połowy spotkania ten sam zawodnik mógł
podwyższyć prowadzenie kochłowiczan, ale najpierw strzelił w nogi
bramkarza Jastrzębia, a później posłał piłkę obok bramki.
Na początku drugiej części gry,
po dobrym przyłożeniu nogi w polu karnym Mikusza, piłkę skierowaną do niemal pustej bramki zdołał wybić obrońca Jastrzębia.
Chwilę później w sytuacji sam na

sam z Pardelą znalazł się Mikuła,
jednak znów dobrze interweniował
bramkarz gospodarzy. W końcu
w 82 minucie Miszka wypuścił
Oczkę, który w sytuacji sam na
sam z Bechtą nie dał mu szans
i podwyższył prowadzenie kochłowiczan do dwóch bramek. Sześć
minut później Miszka obrócił się
z piłką w polu karnym i dograł do
wychodzącego Kamieńskiego, który strzelając w sytuacji sam na sam
w długi róg, ustalił wynik spotkania na 3:0.
Urania Ruda Śląska – Jastrząb
Bielszowice 3:0
Urania Ruda Śląska: Pardela,
Zawisza, Gabryś, Jańczak, P.
Grzesik, Kornas (‘67 Zalewski),
Mikusz, Musiał, Kamieński,
Oczko, Miszka.
Trener: Stanisław Mikusz
Jastrząb Bielszowice: Bechta,
Morawiec, Koniorczyk, Skudlik,
Łukasik, Mikuła, Sikora, Henisz,
Gomoluch (‘65 Dembiński),
Kaczmarek (‘46 Guśtak) (‘77
Płaszczyk), T.Śmigała
Trener: Jacek Janiak
W środę Urania Ruda Śląska uległa na wyjeździe Unii Dąbrowa
Górnicza 3:1.

Gospodarze objęli prowadzenie
w 18 minucie spotkania. W 46 minucie zdołali je podwyższyć do dwóch
trafień. W 62 minucie Urania strzeliła bramkę kontaktową – piłkę do
siatki skierował głową Mariusz Baran. Wtedy zrobiło się nerwowo. Kolejno w 62 i 75 minucie czerwone
kartki zobaczyli Mariusz i Damian
Baranowie. Urania kończyła mecz
w podwójnym osłabieniu. Gospodarze w 93 minucie zdołali strzelić
jeszcze jedną bramkę i ostatecznie
wygrali 3:1.
Unia Dąbrowa Górnicza – Urania
Ruda Śląska 3:1
Z kolei Jastrząb Bielszowice musiał uznać wyższość wicelidera tabeli
– Podlesianki Katowice, której uległ
w środę 1:5. Ten wynik można uznać
za najniższy wymiar kary. Wielokrotnie bowiem przed utratą bramki
bronił gospodarzy bardzo dobrze interweniujący Bechta.
W pierwszej połowie gospodarze
zdołali tylko dwa razy zagrozić
bramce przyjezdnych. Zawodnik Jastrzębia nie trafił z bliska do pustej
bramki, następnie po wykonaniu rzutu rożnego i kilku próbach wbicia
piłki do siatki, ta odbiła się od słupka. Stroną dominująca w całym spo-

Sukcesy w ju-jitsu
tkaniu zdecydowanie była Podlesianka. To katowiczanie stopniowo budowali swoją przewagę. Na przerwę
schodzili z dwubramkową zaliczką
– najpierw po wrzutce na krótki słupek dołożył nogę zawodnik Podlesianki i było 1:0. Później jeden z zawodników Jastrzębia chciał wybić
futbolówkę, lecz trafił w swojego
klubowego kolegę. Do lecącej
wzdłuż pola karnego piłki dobiegł
zawodnik gości i strzałem umieścił
ją w bramce.
Zaledwie dwie minuty po gwizdku
rozpoczynającym drugą połowę spotkania, długie podanie otrzymał zawodnik Podlesianki. Po jego strzale
piłkę wybił Bechta, ale ta wylądowała znów pod nogami zawodnika gości i bramkarz Jastrzębia wobec dobitki był już bezradny. W 63 minucie
uderzeniem po ziemi katowiczanie
znów umieścili piłkę w siatce i było
0:4. Siedem minut później sędzia, po
faulu na Janiaku, podyktował rzut
karny. Wykorzystali go gospodarze,
zdobywając tym samym honorowego gola. W 85 minucie strzałem z woleja zawodnik Podlesianki ustalił
wynik spotkania na 1:5.
Jastrząb Bielszowice – Podlesianka Katowice 1:5

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Porażka i zwycięstwo
Wawel Wirek przegrał w środę
na wyjeździe z RKS-em Grodziec.
W niedzielę natomiast przed własną publicznością wygrał z Rymerem Rybnik 3:1.
W pojedynku z RKS-em Grodziec od początku dominowali gospodarze, którzy już na początku
zdobyli dwie bramki. Później wiatr
w żagle złapał Wawel. Na chwilę
przed gwizdkiem kończącym
pierwszą połowę strzelił on bramkę kontaktową – po faulu na Jarominie skutecznie wyegzekwował

rzut karny Lokaj. Od początku
drugiej połowy inicjatywa leżała
po stronie ekipy z Rudy Śląskiej.
Mimo to ostatnie słowo należało
do zespołu z Grodźca. W 87 minucie wykorzystał dośrodkowanie
zawodnik gospodarzy i strzałem
umieścił piłkę w siatce, ustanawiając tym samym wynik na 3:1.
RKS Grodziec – Wawel Wirek
3:1
W niedzielę zarówno Wawel jak
i Rymer starały się wypracować
sobie okazje do strzelenia gola, ale

do lepszych sytuacji dochodzili
goście. Jednak w 39 minucie Grzegorz Kałużny przebiegł z piłką
przez połowę rywala i strzałem na
długi słupek pokonał bramkarza
gości. Zaledwie trzy minuty po
gwizdku rozpoczynającym drugą
część gry, mocnym uderzeniem
z pierwszej piłki pokonał golkipera gości Pyc i było 2:0. Dwie minuty później sędzia podyktował
rzut karny na korzyść Wawelu. Do
piłki podszedł Pyc, ale trafił prosto
w bramkarza. Niegroźna okazała

się być także dobitka Kałużnego.
W 58 minucie meczu sprzed pola
karnego z pierwszej piłki uderzył
Piętoń i podwyższył prowadzenie
swojej drużyny do trzech trafień.
Po tym inicjatywę przejęli goście.
W 66 minucie udało im się zdobyć
honorowego, jak się później okazało, gola – zawodnik z Rybnika
przeszedł z piłką lewą stroną boiska i uderzeniem na dalszy słupek
pokonał Gawlika.
Wawel Wirek – Rymer Rybnik
3:1

W sobotę 15 czerwca w Katowicach odbyły się Mistrzostwa
Śląska w Ju-Jitsu Juniorów. Najmłodszy zawodnik klubu Ju-Jitsu
Ruda Śląska, Maciek Szczepanik,
wywalczył drugie miejsce, przegrywając jedynie jedną walkę.
W zawodach wzięli udział również inni przedstawiciele klubu.
Na najwyższym stopniu podium
w kategorii wagowej do 73 kg stanął Jakub Kowsz, drugi w kategorii do 69 kg był Grzegorz Isakiewicz. Także drugi w kategorii wagowej do 55 kg był Alan Baron.
Piąte miejsce w kategorii wagowej
do 69 kg zajął Kamil Różacki.
Wcześniej, w sobotę 8 czerwca
w Rybniku odbyły się Otwarte
Mistrzostwa Śląska w Ju-Jitsu.
Łukasz Smela zdobył drugie miejsce w kategorii wagowej od 94 kg.
Także na drugim stopniu podium
stanął Marcin Godzierz, który
walczył w kategorii wagowej do
70 kg. Trzecie miejsca zajęli: Kamil Różacki w kategorii wagowej
do 70 kg, Alan Baron w kategorii
wagowej do 55 kg i Jakub Kowsz
w kategorii wagowej do 73 kg.
W kategorii wagowej do 66 kg
czwarty był Patryk Stąpel.

Szczypiornistki Zgody najlepsze
W sobotę 15 czerwca młode
szczypiornistki Zgody wzięły
udział w Turnieju Piłki Ręcznej
o Puchar Starosty Raciborskiego.
Rywalizacja odbyła się w Pietrowicach Wielkich. Zawodniczki
Zgody stanęły na pierwszym stopniu podium. Pokonały one MTS
Żory, MUKS „Skałkę-Śląsk”
Świętochłowice oraz gospodynie.
Ponadto zawodniczka Zgody Julia
Skubacz została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju.
Skład zwycięskiej drużyny:
Paulina Wieczorek, Wiktoria
Matczuk, Julia Skubacz, Weronika Sobańska, Agnieszka Iwanowicz, Marta Weihrauch, Wiktoria Ciaś, Natalia Olichwer,
Aleksandra Kołecka.
Trener: Józef Szmatłoch
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Lekkoatletyka

Start lekkoatletów z rudzkiego klubu TL Pogoń można uznać za udany.
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Lekkoatletyka

Udane starty podczas
Mistrzostw Śląska

Dziewiętnaście medali zdobyli
reprezentanci TL Pogoń Ruda Śląska podczas Mistrzostw Śląska rozegranych w sobotę i w niedzielę
(8 i 9 czerwca) w Sosnowcu. W zawodach padło wiele wartościowych
rezultatów i rekordów życiowych.
Złote medale wywalczyli czterej
zawodnicy
rudzkiego
klubu.
Krzysztof Dudek (6,94) najlepszy
był w skoku w dal. Damian Połeć
był najszybszy na dystansie 3000
m (9:41,76). W skoku wzwyż na
najlepszy okazał się być Grzegorz
Swoboda (190 cm), a kulą najdalej
rzucił Kamil Gałecki (14,17).
Angelika Siwczyk zdobyła dwa
srebrne medale – w biegu na 200
i 400 m. Na tym pierwszym dystansie także drugi był Bartłomiej
Myszor. W biegu na 800 m srebro
wywalczyli Dawid Zaczek i Kamil Węgler. Na dystansie 3000 m
trzeci był Kamil Badowicz.
Srebrne medale zawisły także na
piersi Kingi Fojt (skok w dal –
4,41) i Krzysztofa Dudka (skok
wzwyż – 175 cm).
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Lekkoatletyczne igrzyska

Foto: Arch.

Bardzo dobrze wypadły także
sztafety. Sztafeta 4x100 m w składzie: Amanda Skupień, Magdalena
Solorz, Patrycja Suchowiecka,
Ewa Graja wywalczyła drugie
miejsce. Równie dobrze na tym
dystansie poradziła sobie męska
sztafeta w składzie: Marcin Markowski, Bartosz Palichleb, Marcel
Sobierański, Bartłomiej Myszor,
która także była na mecie druga.
Podobnie było na dłuższym dystansie. Sztafeta 4x400 m w składzie: Laura Olchawa, Patrycja
Wdowczyk, Patrycja Suchowiecka, Amanda Skupień zajęła drugie
miejsce. Także drugie miejsce na
tym dystansie zajęła sztafeta męska, występująca w składzie: Kamil Badowicz, Bartosz Palichleb,
Marcel Sobierański, Sebastian Kolańczyk.
Trzeci w biegu na dystansie 400
m był Bartłomiej Myszor. Na ostatnim stopniu podium stanęli: Mateusz Grygiel, który biegł na 3000 m
oraz Mateusz Zaczek, który pokonał dystans 1500 m.

13 czerwca odbyły się jubileuszowe XXV Lekkoatletyczne
Igrzyska Sportowe. Pomysłodawcą tej formy sportowej rywalizacji
jest Henryk Kopeć, który może się
pochwalić m.in. tytułem „Trener –
wychowawca młodzieży”.
Na przestrzeni 25 lat w igrzyskach uczestniczyło ponad 150 tys.
młodych sportowców, a swoje kariery rozpoczynali na nich między
innymi: Zuzanna Radecka, Katarzyna Czyż, Agnieszka Falasa, Michał Sauer, Robert Cygan, Rafał
Golda, Rafał Jordan, Krzysztof Jakubik, Wojciech Thainer, Martyna
Nowak, Anna Sitarska, Klaudia
Badura, Żaneta Rozwadowska,
Mateusz Zioła, Angelika Stępień,
Martyna Puschhaus i Kamil Gołkowski.
Jak przystało na igrzyska, rozpoczęły się one od defilady z udziałem wszystkich uczestników. Gotowość do przeprowadzenia zawodów zameldował dyrektorowi SPS
nr 15 Piotrowi Prenclowi prowadzący zawody Michał Sitarski.
Apel olimpijski odczytała mistrzyni Śląska Klaudia Lepa, a znicz
zapalili wspólnie Bartek Myszor
oraz Dawid Zaczek – nadzieje
rudzkiej lekkoatletyki. Następnie

rozpoczęła się sportowa rywalizacja, w której w tym roku uczestniczyło 740 uczniów ze szkół podstawowych oraz 235 uczniów gimnazjów. Przy pięknej pogodzie
uzyskano wiele wartościowych rezultatów, w tym rekord igrzysk,
który ustanowił Krzysztof Szychta
z SPS nr 15 w biegu na 300 m,
uzyskując czas 45:79 (V klasa). Inne wartościowe rezultaty uczniów
szkół podstawowych to:
Justyna Dragan SPS nr 15 – skok
w dal – 4,61 m (VI klasa)
Maciej Hajdara SP nr 41 – 60 m
– 9,35 s (III klasa)
Jagoda Białek SPS nr 15 – 60 m
– 8,34 s (VI klasa)
Patryk Hanek SP nr 6 – 60 m –
8,06 s (VI klasa)
Dawid Ciszewski SPS nr 15 300
m – 49,66 s (IV klasa)
Julia Borowiecka SPS nr 15 –
600 m – 1:59,86 min (V klasa)
Gimnazja:
Przemysław Kozłowski G nr 9
– 100 m – 11,64 s
Sandra Bielak G nr 9 – 100 m –
13,15 s
Bartosz Palichleb G nr 9 – 400
m – 55,66 s
Kamil Lewandowski G nr 18 –
skok w dal – 5,83 m

Młodzież rywalizowała ze sobą między
innymi w biegach.
Foto: Arch.

– Rudzka młodzież po raz kolejny
pokazała swoje duże możliwości,
uzyskując doskonałe rezultaty
w wielu konkurencjach. Tak liczny
udział dobrze świadczy o pracy nauczycieli, którzy potrafią zmobilizować uczniów do aktywności fizycznej. Chwała organizatorom za
sprawne przeprowadzenie zawodów z tak licznym udziałem młodych sportowców. Zawody te pokazują pilną potrzebę zbudowania
w Rudzie Śląskiej stadionu lekkoatletycznego z prawdziwego zdarzenia, by ta uzdolniona młodzież
mogła się prawidłowo rozwijać pod
okiem naszych świetnych trenerów
– podsumował August Jakubik.

Wędkarstwo

Ratownicze wędkowanie
W sobotę po raz siedemnasty ratownicy górniczy spotkali się, by miło spędzić czas wędkując. Ogólnopolskie zawody wędkarskie zorganizowane zostały przez Związek Zawodowy Ratowników Górniczych przy
KWK Pokój i KWK Bielszowice. Po
raz czwarty odbyły się one w Ośrodku „Rybaczówka” w Kochłowicach.
REKLAMA

Chętnych do łowienia w tym roku nie brakowało.

?

?

– Ratownicy to ludzie bardzo zintegrowani
ze
sobą. A że
wędkarzy u nas mnóstwo, to jest to
jedna z trzech imprez organizowanych przez związek, na którą wszyscy czekają. Tym bardziej cieszy to,
że pogoda nam dzisiaj dopisała.
Dzięki takim organizatorom jak Andrzej Piechnik czy Roman Czapla,
którzy dbają zarówno o nagrody jak
i miły przebieg całej imprezy, cieszy
się ona dużą popularnością i renomą. Z roku na rok drużyn biorących
udział w zawodach przybywa. W tym
roku jest ich aż 27. Biorąc pod uwagę to, że w związku jest 36 kopalń, ta
liczba robi wrażenie – mówił Piotr
Luberta, przewodniczący Zarządu
Krajowego Związku Zawodowego
Ratowników Górniczych w Polsce.
– Ratownicy w akcji wiele ryzykują. Chyba właśnie dlatego wielu
z nich kocha wędkarstwo, gdyż wtedy mogą oni zebrać myśli i odreagować – dodał.

Każda z kopalń mogła wystawić
trzyosobową drużynę, przy czym każdy członek drużyny łowił w innej, wyznaczonej strefie. Tego dnia uhonorowano nie tylko najlepszy zespół, ale
także tych, którzy odnieśli sukcesy indywidualne. Głównym celem były
jednak integracja i dobra zabawa.
– Bardzo lubię wędkarstwo. Wędkuję od dwudziestu lat, więc chętnie
biorę udział w takich zawodach. Dzisiaj złowiłem kilka płotek. Łowiąc
można się wyciszyć – mówił Grzegorz
Piekarczyk z KWK Wieczorek.
A jaka jest recepta na sukces?
– Nie ma złotej recepty. Ważne są
jednak takie cechy jak skupienie i cierpliwość – podkreślał Tomasz Proksa,
uczestnik zawodów.
Pierwsze miejsce w zawodach zajęła KWK Bielszowice, drugie PKW
Silesia, a trzecie KWK Sośnica-Makoszowy Ruch I. W klasyfikacji indywidualnej najlepszy był Grzegorz
Sterkowicz z KWK Bielszowice.
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