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Zespoły, które w niedzielę zagrały na wireckich Terenach Targowych miały bardzo trudne zadanie – musiały nie tylko godnie pożegnać lato, ale także swoją muzyką przegonić deszczowe
chmury. Pogoda uspokoiła się dopiero podczas występu gwiazdy wieczoru – zespołu De Mono.

Pożegnali lato

Występ zespołu De Mono był gwarantem udanej imprezy.

– W tym roku na koncercie „Pożegnanie lata” postawiliśmy na
zróżnicowany zestaw wykonawców.
Na początku zagrał zespół Slutocasters, tworzący muzykę klubową.
Drugim koncertem był występ rudzianina – Andrzeja Urnego, który
zaprezentował covery piosenek
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znanych zespołów rockowych. Na
końcu zagrało De Mono, czyli grupa, której chyba nie trzeba nikomu
przedstawiać – mówił Andrzej
Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej.
Po elektronicznym występie Slutocasters, na scenie brylował An-

drzej Urny – muzyk, który współpracował m.in. z Dżemem, Perfectem, Martyną Jakubowicz czy Józefem Skrzekiem.
– Co prawda żegnać lato jest trochę smutno, ale robimy to za pomocą muzyki, więc daje nam to energię. Pogoda dziś nie ma znaczenia,

miejsce jest dobrze przygotowane
do tego rodzaju imprez – tłumaczył
Andrzej Urny, który wystąpił w niedzielę z zespołem Electric Band. –
– Nie mam ulubionego rodzaju koncertów. Wszystkie są dobre, grałem
koncerty plenerowe dla wielu osób,
ale i klubowe, na których ma się
świetny kontakt z publicznością –
opowiadał.
– Pan Andrzej nie jest już młody,
ale na scenie daje czadu. Gra świetną muzykę, przy której można dobrze się bawić – mówił pan Mirosław, uczestnik koncertu.
Gwiazdą tegorocznych obchodów pożegnania lata był zespół De
Mono. Przepełniony energią wokalista zadbał o to, by koncert mocno
zapisał się w pamięci rudzian. Nie
zabrakło takich hitów jak ,,Znów
jesteś ze mną”, ,,Moje miasto nocą”
czy ,,Statki na niebie”.
– Mimo brzydkiej pogody było
z nami wiele osób. Myślę, że to
,,Pożegnanie lata” bardzo się
udało. Pamiętam taki sezon, podczas którego kiedy rozpoczynaliśmy koncert utworem „Statki na
niebie”, zaczynał padać deszcz.
Teraz ten kawałek gramy na końcu i czekamy żeby nie było żadnej
burzy, dziś to się udało – dodał po
koncercie Andrzej Krzywy, wokalista zespołu De Mono.
– Ten zespół pokazał, co to znaczy zrobić show. Dobre nagłośnienie, światła i Andrzej Krzywy, który
świetnie czuje się na scenie, to
przepis na dobre spędzenie wieczoru – podsumował pan Michał, fan
zespołu De Mono.
Robert Połzoń
REKLAMA

Problem z odpadami?
Chętnie pomożemy – Zadzwoń!
32 248 10 81-83 wew. 251
32 342 30 29
Biuro Obsługi Klienta PUK
czynne:
pn, wt, śr, pt: 8:00-16:00
czw: 8:00-16:30
puk@toensmeier.pl
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Pierwszy ślub
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Tu żyje się
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Ronda turbinowe
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Zapraszamy punkty
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KRONIKA
TYGODNIA
Pożar na Wirku
11 września, w środę, w godzinach popołudniowych doszło do pożaru w stacji odmetanowania znajdującej się przy
ulicy Robotniczej. Obiekt był
wyłączony z użytkowania, a jego właścicielem jest jedna
z rudzkich kopalń. – W miejscu
tym dochodziło do kradzieży
elementów metalowych. To najprawdopodobniej było powodem wybuchu pożaru. Zawaleniu uległa część dachu, ale sytuacja została opanowana –
powiedział Klaudiusz Cop,
rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Pożar w kamienicy
11 września, w środę, cztery
osoby zostały ranne w wyniku
pożaru, który wybuchł w kamienicy znajdującej się na ulicy Bankowej w Rudzie 1.
– Jedno z mieszkań zostało
objęte pożarem. Ogień rozprzestrzenił się na klatkę schodową.
Cztery osoby są poszkodowane,
jedna z nich została przewieziona do szpitala w Siemianowicach Śląskich z oparzeniami
ciała – poinformował nas Klaudiusz Cop, rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie
Śląskiej.

Śmierć na Niedurnego
We wtorek po południu
(10.09.) policjanci z Komendy
Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej dostali zgłoszenie, że na
ulicy Niedurnego w Nowym
Bytomiu, naprzeciwko budynku MCK-u, leży mężczyzna.
Zgłaszający interwencję mieszkańcy mieli różne podejrzenia
co do stanu w jakim znajdował
się mężczyzna. Na miejsce zostało wezwane pogotowie, które stwierdziło zgon 28-latka.
Prokurator zarządził sekcję
zwłok. Wstępnie wykluczono
udział osób trzecich.

TEMAT TYGODNIA
Zginęli wtedy ojcowie, mężowie i synowie. Chociaż od tej tragedii minęły już cztery lata, to ich najbliżsi wciąż pamiętają tamten
dzień… 18 września 2009 roku w wyniku wybuchu metanu w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” Ruch Śląsk zginęło 20 górników
a kilkudziesięciu zostało rannych. Dziś pod pomnikiem upamiętniającym tych, którzy zginęli wykonując swoje obowiązki, zapłoną
znicze, a w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach odprawiona zostanie w ich intencji msza święta.

Minął kolejny rok…
Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl
Dosłownie ułamek sekundy sprawił, że życie wielu osób zamieniło
się w koszmar. Chociaż od tych tragicznych wydarzeń minęły cztery
lata, najbliżsi pamiętają dokładnie
to, co działo się 18 września 2009
roku.
– Mąż długo nie wracał z pracy.
Usłyszałam w mediach, że w kopalni
wybuchł metan. Od razu pojechałam
na miejsce – mówi jedna z wdów
górniczych i dodaje: – Wspomnienie
tych wydarzeń zostanie we mnie do
końca życia. To wszystko już nigdy
nie wróci do normy. Ja do dzisiaj
jestem w szoku.
Wspomnienia wracają szczególnie w taki dzień jak dziś, czyli
w rocznicę katastrofy.
– W pewnej mierze z pewnością
czas leczy rany, ale co jakiś czas to
wszystko wraca. Przede wszystkim
ma to miejsce w rocznicę wypadku,
w dniu urodzin czy w święta. Wtedy

najwięcej się wspomina, bo czuje się
samotność – mówi Ewa Nowak,
przedstawicielka Stowarzyszenia
Wdów Górniczych. – Niektóre z kobiet korzystały z pomocy psychologów. Nie mogły one poradzić sobie
z tym, co się stało. Po takiej stracie
pozostaje ogromna pustka – dodaje.
Wśród natłoku pytań i myśli,
z którymi przyszło się zmierzyć najbliższym tragicznie zmarłych, pojawiało się także pytanie o przyczynę
katastrofy. Sprawę tę badała prokuratura, która w lipcu ubiegłego roku
uznała, że nie ma związku przyczynowego pomiędzy zapaleniem się
metanu i śmiercią górników, a zachowaniem człowieka. W tym zakresie decyzja jest prawomocna.
Dopatrzono się jednak szeregu nieprawidłowości, do których dochodziło w okresie od 16 kwietnia 2008
roku do 11 września 2009 roku, czyli na chwilę przed katastrofą.

W rocznicę katastrofy pod pomnikiem ofiar składane są wieńce.

W związku z tym 18 czerwca skierowano do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko
56 pracownikom kopalni ,,Wujek”
Ruch Śląsk. Zarzuca się im: sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia
i zdrowia, oświadczenie nieprawdy
w dokumentacji technicznej, upo-
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rczywe naruszenie praw pracowniczych, narażenie pracowników na
bezpośrednie
niebezpieczeństwo
utraty życia poprzez zezwolenie na
przebywanie i roboty w strefie
szczególnego zagrożenia tąpaniami.
Oskarżonym za zarzucane im czyny
grozi do ośmiu lat więzienia.

Zdaniem mieszkańców

Czy uważasz, że w rudzkich kopalniach jest bezpiecznie?
Krzysztof Szymański: – Pracuję w kopalni dopiero półtora roku, więc trudno mi się wypowiadać
w tym temacie, ale moim zdaniem przez parę lat stan
bezpieczeństwa w kopalni bardzo się poprawił. Jest
więcej czujników, które mierzą metan, jest też większa komputeryzacja. Technika też idzie do przodu.
Przychodząc do pracy czuję się bezpiecznie.

Mirosław Krawczyk: – Pracownikiem kopalni jestem od niedawna, więc ciężko mi porównywać to jak
jest teraz, do tego jak było. Jednak sądzę, że jest dobrze. W kopalni jest bezpiecznie. Każda osoba dba o
to, by tak było. Wszędzie gdzie idziemy, znajdują się
tabliczki informujące o zagrożeniach. Są też osoby
odpowiedzialne za wpuszczanie osób na dany rejon.

Franciszek Samisz: – Bezpieczeństwo w naszej
kopalni poprawiło się ostatnio. Jak wiemy, jest mniej
wypadków, chociaż się zdarzają, bo wiadomo – to
jest dół i jest to nieuniknione. Od pewnego czasu coraz mniej jest wypadków związanych ze złamaniami
kończyn, częściej są to zadraśnięcia. Nasi przełożeni pilnują bezpieczeństwa i dbają o nie, dzięki nim
czuję się bezpiecznie.

Helena Lubojańska: – Niebezpieczeństwo jest
wpisane w ten zawód. Wypadki miały miejsce zawsze.
Czasami są one nieprzewidywalne. Tak jest w przypadku tąpnięć czy wybuchu metanu. Do niektórych
wypadków dochodzi z winy pracowników. Technika
idzie jednak do przodu, więc sytuacja powinna się
poprawiać i powinno być bezpieczniej.
REKLAMA
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To nie mogło się nie udać – setki osób odwiedziło Studio Fitness Maximus podczas dni otwartych. Na miejscu czekały maratony fitness – zumba step, spinning, gimnastyka odchudzająca. Wielu chciało się dowiedzieć czym jest trening funkcjonalny.
Degustowano m.in. sushi, suplementy i odżywki. Każdy mógł wejść i bezpłatnie skorzystać z pokazowych zajęć fitness, sauny,
siłowni ,porad trenerskich. A najmłodsi mogli w tym czasie skorzystać z sali zabaw Maxymek.

Dni otwarte w Studio Fitness Maximus

Zapraszamy
jeszcze raz do
Studia Fitness
Maximus
przy ul Bukowej 9
(obok Tesco).
Więcej informacji
na stronie
www.fitnessmaximus.com.pl
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WOKÓŁ NAS

Dotknąć nauki

Biznes po skandynawsku

Aż z Krakowa przywędrowała do
Rudy Śląskiej niecodzienna wystawa
naukowa. W Muzeum Miejskim od
poniedziałku można oglądać interaktywną ekspozycję o nazwie „Zabawy
z nauką”.
– To wystawa, na której zwiedzający samodzielnie wykonują doświadczenia w oparciu o wcześniej przeczytaną instrukcję. Początkowo wystawę
tak zorganizowano, by objąć w niej
cały materiał dla gimnazjalistów.
Chcieliśmy, by dzięki tej wystawie fizyka w szkole była dla nich bardziej
przystępna. W trakcie okazało się, że
taki rodzaj spędzania czasu świetnie
sprawdza się dla całych rodzin, zapraszamy więc wszystkich chętnych – tłumaczy dr Iwona Nowak z Muzeum
Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
Zwiedzający mają możliwość między innymi wykonania doświadczeń

rzonego napięcia poczuć przepływający prąd – mówi Aneta, uczennica
drugiej klasy technikum.
Wystawę będzie można zwiedzać
do 15 listopada.
Robert Połzoń

O skandynawskiej mentalności
oraz istocie dziedzictwa kulturowego i historycznego w kontekście
działań biznesowych mogli dowiedzieć się ci, którzy przybyli w środę (11.09.) do Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Spotkanie
z doktorem Jakubem Morawcem
było kolejnym z cyklu spotkań, na
których można nawiązać kontakty
i znaleźć inspirację do założenia
firmy lub jej unowocześnienia.
– Polskich przedsiębiorców może
inspirować praktyczność oraz innowacyjność działań podejmowanych
przez Skandynawów w działaniach
kulturalnych oraz biznesowych.
Ciekawym punktem odniesienia mogą być samowystarczalność oraz
umiejętność wykorzystywania własnego potencjału połączone z przekonaniem o słuszności jednolitych

dla kosztowności mógłby sprzedać własną matkę – opowiadał Grzegorz Nawrat, członek stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej Poczet Rycerski
Ottona z Pilczy herbu Topór.
Średniowieczny gródek stożkowy
w Kochłowicach został usypany pod
koniec XIII wieku. Obecnie w tym
miejscu organizowane są akcje sprzątania oraz liczne wycieczki. Podczas
Europejskich Dni Dziedzictwa zainteresowani mogli zwiedzić go wraz
z przewodnikiem.
– Na Śląsku mało jest średniowiecznych obiektów. O wiele więcej jest ich
na północy. To dobrze, że ktoś interesuje się takim miejscem – mówił pan
Mateusz, uczestnik wycieczki zwiedzającej rudzki gródek.
Robert Połzoń

Każda wycieczka z przewodnikiem przyciągała wiele osób.

Wystawa ma bawić i uczyć.

z wykorzystaniem naczyń połączonych i baterii słonecznych. – Bardzo
mi się podobała ta wystawa. Przy jednym ze stanowisk należało położyć
palce, by potem pod wpływem wytwo-

Średniowieczne życie
Kilkaset metrów w głąb zielonych
pól leżących naprzeciw kościoła św.
Barbary na Bykowinie znajduje się
miejsce, które jeszcze ponad pięćset
lat temu tętniło życiem. Średniowieczny gródek, bo o nim mowa, 15 września znów zapełnił się ludźmi. A to za
sprawą obchodów Europejskich Dni
Dziedzictwa.
– Zaprezentowaliśmy dziś materiały wydobyte podczas wykopalisk, które
odbywały się tu w lipcu. Zorganizowaliśmy także małą wioskę rycerską,
w której można poznać życie wczesnego średniowiecza – tłumaczył Łukasz
Nowok ze stowarzyszenia Genius Loci „Duch Miejsca”. – Podejmujemy

inicjatywy, które mają na celu odświeżenie zabytków w naszym mieście.
Gródek został pozostawiony sam sobie, a jako najstarszemu zabytkowi
w mieście należy mu się szacunek –
dodał.
Główną atrakcją była wioska rycerska. Zrekonstruowana została ona
między innymi przez: Poczet Rycerski
Ottona z Pilczy, Bractwo Św. Wita
oraz czerpalnię papieru Art-Papier.
– Przedstawiliśmy scenkę obrazującą trzy typy rycerstwa jakie występowały w średniowieczu. Wśród nich był patriota, który chce postawić gród, jego
brat – zbójnik, który walczy jedynie dla
złota oraz typowy zepsuty rycerz, który

Foto: RP

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać
wielu ciekawych i pouczających anegdot.

Foto: SH

działań w skali całego regionu, jako
kluczowych dla odniesienia gospodarczego sukcesu – przekonywał
wygłaszający prelekcję dr Jakub
Morawiec, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Sandra Hajduk

Foto: RP
REKLAMA

Kącik adopcyjny
Timek to 1,5-roczny mały czarny kotek, który do schroniska trafił z ulicy.
Timek ma niedowład przedniej łapki, ale w ogóle mu to nie przeszkadza. To
wyjątkowy pieszczoch, najchętniej nie schodziłby z kolan człowieka. Timek
akceptuje inne koty, a nawet psy. Kociak potrzebuje domu, nie poradzi sobie na
wolności. Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA
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WOKÓŁ NAS
STARE!!!!

Walka z graffiti się opłaca
Od kilku lat władze Rudy Śląskiej walczą z plagą graffiti, na
fali której szczególnie cierpią
świeżo wyremontowane budynki, pojawiają się bowiem na nich
kolejne klubowe symbole i wulgarne hasła.
– Wzburzeni mieszkańcy coraz
częściej zgłaszają się do nas
z prośbą o interwencję w sprawie
szpecących malowideł na ścianach budynków. W związku z tym
funkcjonariusze straży miejskiej
od kilku tygodni prowadzą wzmożone patrole w tym zakresie – informuje Marek Partuś, zastępca
komendanta Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej. – Sprawcy
nielegalnego graffiti czują się
bezkarni, dlatego apelujemy do
mieszkańców o czujność i w miarę możliwości o pomoc w ziden-

tyfikowaniu sprawców – dodaje.
Niewielu mieszkańców wie, że
można zostać nagrodzonym kwotą 1000 zł za wskazanie sprawcy
takiego aktu wandalizmu.
Rada Miasta w roku 2008 ustaliła kwotę 1000 zł za pomoc
w złapaniu „nielegalnego grafficiarza”. Pieniądze przyznawane
są każdemu, kto wskaże sprawcę
lub przekaże informację powodującą jego ukaranie. Wniosek
dotyczący nagrody składają do
Urzędu Miasta organy prowadzące określoną sprawę – straż miejska lub jeśli kwota zniszczeń jest
większa niż 250 zł – policja. Do
tych też instytucji mieszkańcy
powinni się zgłosić w razie przyłapania „pseudoartysty” na gorącym uczynku.
MS

Dworzec monitorowany

Monitoring ma uchronić budynek dworca w Chebziu przed dewastacją.

Czujne oko kamery od marca śledzi
wszystko to, co dzieje się w i wokół budynku dworca w Chebziu. Jak podkreślają zarządcy obiektu, monitoring ma
uchronić obiekt przed dewastacją.
– Monitorowanie dworca PKP z zewnątrz jak i wewnątrz obiektu odbywa
się przy zastosowaniu kamer wizyjnych
z promiennikami podczerwieni umożliwiającymi podgląd obiektu w nocy – tłumaczy Krzysztof Mikołajczak, rzecznik
prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie
Śląskiej. – W okresie od marca do wrze-

Foto: SH

śnia br. tj. po zamontowaniu instalacji
monitorującej dworzec, nie odnotowano
przypadków dewastacji obiektu. Według
informacji uzyskanych od firmy sprawującej opiekę nad systemem w omawianym okresie odnotowano kilka interwencji dotyczących spraw porządkowych,
które mogłyby zakończyć się dewastacją.
Odnotowano jeden przypadek próby wyważenia drzwi, który jednak nie spowodował strat materialnych z uwagi na
natychmiastowe podjęcie działań – podkreśla Krzysztof Mikołajczak.
Sandra Hajduk

W skrócie

Do you speak English?
14 października o godzinie
18.00 każdy rudzianin będzie
mógł sprawdzić swoje umiejętności z języka angielskiego.
W Rudzie Śląskiej odbędzie
się wielki, internetowy test,
który nie tylko będzie informacją dla samych zainteresowanych – najlepsi będą mogli
zdobyć atrakcyjne nagrody.
Swój udział można zgłaszać
do 9 października na stronie
www.rudaslaska.speakingenglish.pl.

Mistrz w Moskwie

Malunki, często wulgarne, szpecą rudzkie budynki.

Foto: MS

Bezpodstawne podejrzenia?
Przy ogródkach znajdujących
się na ul. Czarnoleśnej trwają prace remontowe. Tamtejsi użytkownicy ogródków mają podejrzenia,
że w tym miejscu odkopano azbest,
co wywołało spore poruszenie
działkowców: – Boimy się, że takie
prace stanowią dla nas zagrożenie
– zgłosił obawy do redakcji jeden
z mieszkańców. – Często przebywamy na ogródkach, a bliski kontakt z azbestem może mieć bardzo
złe konsekwencje dla zdrowia –
dodał.
Z naszych ustaleń wynika, że nie
ma podstaw do takich obaw: –
W odpowiedzi w sprawie podejrzenia odkopania azbestu podczas
prac remontowych w rejonie R.O.D. im. „Ziemi Bytomskiej”, informuję, że na zlecenie PEC Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej prowadzone są
prace przy remoncie linii ciepłowniczej. Zgodnie z informacją uzyskaną w Dziale Technicznym, w infrastrukturze linii ciepłowniczej
nie są i nie były stosowane wyroby

Rudzki „Mistrz cięcia” –
fryzjer Damian Duda, w najbliższych dniach poleci do
Moskwy na Mistrzostwa Europy we Fryzjerstwie. To kolejna szansa dla artysty, by
pokazać światu swój niesamowity talent. Ostatnim prestiżowym sukcesem Damiana Dudy było zajęcie I miejsca na
mistrzostwach Polski w Poznaniu. Życzymy zdobycia
kolejnego trofeum podczas
zawodów w Rosji!

Rezygnacja ze stanowiska

Jak się okazuje, działkowcy nie muszą
obawiać się azbestu.
Foto: MS

zawierające azbest. Dział nie posiada także informacji na temat
odkopania azbestu przez wykonawcę w trakcie prowadzonych
robót – tłumaczy Adam Nowak,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta
i dodaje: – Informacji o odkopaniu
azbestu nie potwierdził również
prezes R.O.D. im. „Ziemi Bytomskiej”.
Magdalena Szewczyk

12 września Joanna Strzelec-Łobodzińska złożyła rezygnację ze stanowiska Prezesa
Zarządu Kompanii Węglowej
S.A. Jak podaje spółka, powodem rezygnacji były przyczyny osobiste. Joanna StrzelecŁobodzińska była prezesem
od czerwcu 2011 roku.

Dla Bartusia!
20 września w godz. 16.0019.00, 21 września w godz.
10.00-19.00 i 22 września
w godz. 11.00-15.00 w Tesco
Ruda Śląska przy ul. 1 Maja
370a organizowane będą akcje
rejestracji potencjalnych dawców szpiku, które zadedykowane są 2-letniemu Bartusiowi, w celu znalezienia bliźniaka genetycznego.
REKLAMA
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Piękna, biała suknia, długi welon, parkowa alejka, słońce przebijające się przez liście drzew i śpiew
ptaków. Która z par nie marzy o tak filmowej scenerii podczas ślubu? Wyjątkowa ceremonia odbyła się
w Rudzie Śląskiej w Domu Przyjęć Senator. Postanowiliśmy pojawić się na przyjęciu i zadać Nowożeńcom
kilka pytań.

Plenerowa uroczystość

– Dlaczego Państwo zdecydowali się na ślub w plenerze? Czy
to inspiracja jakąś konkretną ceremonią filmową, czy też własny

pomysł na oryginalną i niepowtarzalną uroczystość?
– Ślub w plenerze był naszym własnym pomysłem na to, by ceremonia

była oryginalna i różniła się od standardowego ślubu, którego wszyscy
się spodziewają. Tym samym chcieliśmy sprawić niespodziankę gościom
i wyłamać się ze stereotypowej konwencji zaślubin.
– Ślub w plenerze to niewątpliwie niezapomniane przeżycie.
Czy przygotowanie takiej uroczystości nie było dla Państwa
dużym wyzwaniem? A może naprzeciw wyszli organizatorzy Domu Przyjęć, którzy zaoferowali
wsparcie i życzliwość?

Suknię panny młodej
zaprojektowała i uszyła
Grażyna Pander-Kokoszka
właścicielka
Pracowni Krawieckiej
G-Style w Rudzie Śląskiej

– Nasz pomysł ślubu w plenerze
nie napotkał żadnych sprzeciwów
i trudności od strony gości, jak i organizatorów. Właściciele Domu
Przyjęć na każdym kroku służyli
radą i pomocą. Większość spraw
związanych z przebiegiem uroczystości leżało po stronie organizatorów. Nam pozostały tylko formalności.
– Kto Państwu pomagał
w aranżacji przestrzeni w plenerze?
– W naszym przypadku P.W. SENATOR przedstawiło wstępny projekt i po konsultacjach z nami zajęło się aranżacją przestrzeni samodzielnie.
– Rozumiem, że ceremonia
w plenerze spełniła Państwa oczekiwania?
– Zdecydowanie tak. Zarówno
my jak i goście byliśmy oczarowani
urokiem miejsca i stworzonym klimatem uroczystości.

– Czy polecilibyście taką ceremonię w Domu Przyjęć innej Parze?
– Każdej zainteresowanej Parze,
która chce przełamać tradycję
i zdecydować się na przeżycie czegoś nowego, polecamy ślub w plenerze w Domu Przyjęć Senator.
Wbrew pozorom, organizacja takiej ceremonii nie jest bardziej
skomplikowana i stresująca od tej
tradycyjnej.
W letnie soboty kościoły
i urzędy stanu cywilnego pracują pełną parą. Jedna para
wychodzi, następna wchodzi,
jeszcze kolejna czeka... Każdy
chce, by ten dzień był wyjątkowy – szczególnie młodzi zakochani. Uciekając przed masówką, w poszukiwaniu wyjątkowości, warto pomyśleć o ślubie
w plenerze w Domu Przyjęć Senator.

ZŁOTE GODY

Nasi Jubilaci

30 sierpnia w Ośrodku Świętej Elżbiety w Rudzie odbyła się uroczystość złotych godów. Serdecznie gratulujemy Jubilatom.

Adelajda i Roman Jojkowie

Elżbieta i Norbert Sakwerdowie

Ewa i Stanisław Kaczmarkowie

Gertruda i Edward Szymczykowie

Helena i Henryk Krygerowie

Helga i Stefan Hungerowie

Ingeborga i Hubert Rolnikowie

Irena i Otmar Milerowie

Irmgarda i Erwin Grzywoczowie

Jadwiga i Henryk Kołodziejowie

Joanna i Jerzy Jeziorscy

Łucja i Stanisław Wenclowie

Magdalena i Józef Darmasowie

Małgorzata i Józef Bugdołowie

Maria i Gerard Kuszkowie

Maria i Józef Nowakowie

Maria i Roman Kranzowie

Maria i Teodor Nowińscy

Urszula i Jerzy Waldowie

Zdzisława i Stanisław Kowalikowie
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INTERWENCJA
Halembska, niekończąca się historia z chodnikiem przy ulicy Solidarności, wreszcie jest już tylko minionym koszmarem. Spędzające przechodniom sen z powiek dziury zostały załatane.

Załatane problemy
– Szacuje się, że koszt remontu
chodnika przekroczy kwotę 100.000
zł. Zadanie to będzie ujęte w propozycjach zadań do realizacji. Remont
chodnika wykonamy na wiosnę przyszłego roku – takich informacji w zeszłym roku udzielił nam Krzysztof
Mikołajczak, rzecznik prasowy
MPGM-u.
W rzeczywistości prace zakończono
w końcówce czerwca, a poślizg terminu spowodowany był rozpoczęciem
prac ziemnych przez Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w ramach których realizowana była przebudowa sieci ciepłowniczej do budynku przy ulicy Solidarności 5-7.
– Teraz przynajmniej jest bezpiecznie, wcześniej ludzie potykali

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

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

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

się o nierówności, których było tu
mnóstwo – mówi pani Elżbieta,
mieszkanka Halemby. – Duży dramat zawsze rozgrywał się tu
w okresie po zimowych odwilżach,
gdy w tych wyrwach zbierała się
woda. Zobaczymy jak sytuacja będzie teraz wyglądać – dodaje.
Walka rudzian o felerny chodnik
zaczęła się już parę lat temu: –
W 2006 wysłaliśmy pierwsze pismo, następnie dwa pisma w 2009
roku. Na pierwszą naszą prośbę
nikt nie odpisał. Odpowiedź pojawiła się dopiero w 2009 roku. Wtedy napisano, że remont naszego
chodnika nie jest ujęty w planie
gospodarczym i spółka podjęła
kroki, aby uzyskać środki finansowe na zrealizowanie celu. Minęło
już trochę czasu – opowiada pani
Ania, właścicielka jednego ze sklepów.
– Teraz po tym chodniku można
już przynajmniej przejść. Dziury są
zalane betonem. Dobrze, że coś
w tej sprawie zostało zrobione –
podsumowuje pani Ania.
Robert Połzoń

Tak chodnik wyglądał przed remontem.

Foto: RP

Chodnik po remoncie nie stanowi już zagrożenia dla przechodniów.

Foto: RP
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Z redakcyjnej
skrzynki

Zazwyczaj problemem jest
brak koszy na śmieci, do których możemy wyrzucić odpadki. Zupełnie inna sytuacja jest
w Rudzie Śl.-Goduli. Zwrócił
na nią uwagę nasz Czytelnik:
– Na placu Niepodległości
znajduje się mnóstwo koszy
na śmieci. Przy jednej z alejek
kosz można spotkać co 50 metrów! Bardzo dobrze, że jest
chęć dbania o środowisko,
jednak myślę, że zmniejszenie
liczby koszy w tym miejscu
o trzydzieści procent albo
o połowę, nie wpłynęłoby na
czystość tego miejsca. Zaoszczędzone w ten sposób pojemniki można wykorzystać w innych miejscach, gdzie rzeczywiście jest ich mało – mówi
pan Michał z Goduli.
Tę wiadomość przesłaliśmy
do Urzędu Miasta wraz z pytaniem, czy taki pomysł mógłby
zostać zrealizowany. Na odpowiedź nie czekaliśmy długo: –
W związku z interwencją
mieszkańców, część koszy zostanie przeniesiona w inne
miejsca – poinformował nas
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Rudzie
Śląskiej.

REKLAMA
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Z KULTURĄ NA TY
Zespół Terra Bite z Rudy Śląskiej wystąpił w talent show Must Be The Music. Rudzianie oryginalnym coverem piosenki „One
Way Or Another” zespołu Blondie podbili serca jury i publiczności. Po programie zespół Terra Bite zajął pierwsze miejsce w internetowym głosowaniu, które wyłoniło najlepszy występ w odcinku.

Czas na Terra Bite
– Głosy nie mają wpływu na to,
czy zakwalifikujemy się do półfinału. Pierwsze trzy miejsca w końcowej klasyfikacji tego rankingu dostaną nagrodę, jednak ona nie przesądzi o dalszym udziale w programie – mówi Rafał Augusiewicz,
wokalista zespołu Terra Bite. –
Udział w programie Must Be The
Music jest dla nas fajną przygodą,
za nami już pierwszy sezon koncertowy, który uważamy za bardzo
udany. Przez cztery miesiące zagraliśmy około dwudziestu koncertów
– dodaje.
Zanim zespół Terra Bite wystąpił
w programie, wziął udział w precastingu który odbył się w Katowicach. Tam muzycy zagrali dwa
utwory, w tym cover, który potem
zaprezentowali na wizji.
– Każdy z nas miał jakieś propozycje coveru. Pewnego dnia zaproponowałem, że może przerobimy

kawałek zespołu Blondie. Ten pomysł się spodobał, zaczęliśmy to
grać i zabrzmiało to bardzo dobrze
– tłumaczy Oskar Maleszko, basista
zespołu. – Ten kawałek był już grany wcześniej przed udziałem w programie – dodaje.
Obycie ze sceną rudzkich muzyków było widoczne od samego początku. Zespół rozruszał publiczność w studiu już w pierwszych sekundach występu. Pod wrażeniem
byli także jurorzy: – Aranż genialny. Zaskoczenie totalne. Super, super. Mam nadzieję, że ktoś tak przearanżuje moje utwory – powiedziała po występie Terra Bite Kora Jackowska, jurorka w programie.
– Ta machina już powoli ruszyła,
zauważalny jest coraz to większy
ruch w Internecie, ludzie coraz częściej do nas piszą. Stworzyliśmy ten
zespół z chirurgiczną precyzją
i dbałością o każdy szczegół. Reali-

CMOK SONG tuż, tuż
Niepowtarzalny Festiwal Piosenki Turystycznej i Harcerskiej
zbliża się wielkimi krokami. Jest
on kierowany do zuchów, harcerzy, harcerzy starszych oraz wędrowników, jak i do dzieci i młodzieży niezrzeszonej w organizacjach harcerskich. Wszyscy
uczestnicy mają możliwość zapoznania się z „wielką sceną” oraz
zaprezentowania swoich talentów. Zachęcamy do zapoznania
się z regulaminem imprezy, który
dostępny jest na stronie www.
cmoksong.pl. Wszelkie pytania
można kierować także na e-mail:
sebastian@cmoksong.lh.pl.
Mroczny wizerunek dodaje kolorytu występom zespołu Terra Bite.

zujemy nasz plan, wkładamy w to
wiele zapału i chęci. Wiąże się to
też z wyrzeczeniami, bo realizując
swoje zamierzenia musimy godzić
je z innymi zajęciami – tłumaczy
wokalista zespołu. – W sobotę ukazał się nasz pierwszy teledysk. Po-

woli przygotowujemy się też do
koncertowego sezonu zimowego.
Teraz żyjemy tym, co się dzieje
w sieci. Zespół Terra Bite po raz
pierwszy jest obecny na popularnych portalach – podsumowuje.
Robert Połzoń

Masz w domu stare krzesło z duszą i zastanawiasz się co z nim zrobić? Oddając je Teatrowi Bezpańskiemu przyczynisz się
do powstania wyjątkowej widowni. – Dla Ciebie to jedynie stary niepotrzebny już mebel, dla nas to kolejny krok ku temu, by
wyczarować „coś z niczego” – apelują Bezpańscy.

Krzesła poszukiwane!
Dworzec w Chebziu stał się siedzibą Bezpańskich w lutym. Od początku budynek wymagał dużej ilości pracy. Po fazie sprzątania i malowania nadeszła pora na zaaranżowanie przestrzeni.
– Pomysł na samodzielne zorganizowanie widowni pojawił się już
jakiś czas temu. Jesteśmy w trakcie
adaptowania przestrzeni dworca na
potrzeby teatru. Chcielibyśmy stworzyć miejsce z duszą i niepowtarzalnym klimatem, stąd inicjatywa, by

krzesła – symbol widza indywidualisty – pozbierać z terenu całego Śląska. Darczyńca poza dozgonną
wdzięcznością i możliwością wpisania się w historię miejsca, liczyć może na zaproszenie na czwarte urodziny Teatru Bezpańskiego, które
świętować będziemy już 5 października – mówi Marlena Hermanowicz,
dyrektor artystyczny Teatru Bezpańskiego i apeluje: – Krzesło warto
podarować nam chociażby ze względu na fakt, że jesteśmy jedynym tego

CO, GDZIE,
KIEDY

Kamil Bednarek w Rudzie!
Już 26.09. w Rudzie Śląskiej będzie można usłyszeć Kamila Bednarka! Artysta uświetni swoim występem imprezę integracyjną „Sześć
lat projektu – radość z efektu”. Nie
jest to jedyna atrakcja przygotowana dla tych, którzy w czwartkowe
popołudnie pojawią się na placu Jana Pawła II. Zainteresowanych dobrą zabawą zapraszamy na godzinę
16.00. Wstęp wolny.

Skecze męczące
W Rudzie pojawi się Kabaret
Skeczów Męczących, który z rozmachem godnym broadwayowskich musicali wystawi spektakl
przybliżający problemy przeciętnego Polaka. Na widowisko pt.
„Z życia niższych sfer – spektakl
w 3D”, które odbędzie się 28
września o godzinie 20.00, zaprasza bielszowicki Dom Kultury.
Cena biletu – 45 zł.

Zbiórka krwi
Teatr Bezpański adaptuje budynek dworca w Chebziu na swoje potrzeby. Foto: Bartek Barczyk

typu teatrem w mieście. Chcemy się
rozwijać i działać dalej, tak, by móc
stworzyć cuda właśnie w Rudzie

Śląskiej. Do tego potrzebne jest nam
wsparcie i aprobata mieszkańców.
Sandra Hajduk

W Rudzie Śląskiej-Halembie
przy sklepie Intermarche odbędzie
się zbiórka krwi. Wszystkich zainteresowanych pomocą zapraszamy 21 września w godzinach od
10.00 do 14.00.

REKLAMA
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PORADY
Porady PRAWNIKA
Maciej Makula
– radca prawny, przewodniczący zarządu
Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw (www.rspop.org.pl)

Rozwód (część pierwsza)
Znaczny odsetek porad Stowarzyszenia dotyczy rozwodów. Przyczyn
rozpadu małżeństwa, na które powołują się osoby zainteresowane jest
wiele – począwszy od przemocy ze
strony małżonka (tak fizycznej jak
i psychicznej), poprzez zdrady, na tak
zwanej „niezgodności charakterów”
kończąc. Jakkolwiek każdy z tych
przypadków jest inny, to nie można
zapominać o pewnych wspólnych dla
każdego rozwodu wymogach wynikających z przepisów prawa i praktyki sądowej.
Rozwód to nic innego jak sądowe
rozwiązanie małżeństwa. Polskie
prawo nie przewiduje innej formy
rozstania się małżonków, którzy zawarli prawnie skuteczny związek

małżeński. Na możliwość orzeczenia
nie ma wpływu to, czy ślub zawarty
był przed urzędnikiem urzędu stanu
cywilnego (tak zwany ślub cywilny)
czy też przed duchownym (ślub konkordatowy). Rozwód wywiera skutki
prawne wyłącznie w sferze praw cywilnych – nie zaś w kwestii stosunków wyznaniowych.
Jakie są skutki rozwodu? Przede
wszystkim to możliwość legalnego
zawarcia kolejnego związku małżeńskiego (i uniknięcie zarzutu bigamii),
ale też ustanie wspólności majątkowej. Pamiętać należy również, że po
byłym małżonku nie dziedziczymy
(chyba, że w drodze testamentu),
ograniczone są również możliwości
otrzymania renty rodzinnej. Po roz-

wodzie przysługuje też prawo zmiany nazwiska (powrotu do poprzedniego) – ale tylko w terminie do 3
miesięcy od uprawomocnienia się
orzeczenia. Pomimo rozwodu nie
ustaje obowiązek alimentacyjny
w stosunku do (byłego) małżonka
oraz dzieci, zachowane zostają też
więzi prawne z teściową i teściem
(i innymi powinowatymi).
Decyzja o rozwodzie w zasadzie
nie może być potrzebą chwili. Zdecydował o tym ustawodawca, umożliwiając rozwiązanie małżeństwa tylko
w sytuacji całkowitego i trwałego
rozpadu pożycia. Pożycie, wbrew potocznym skojarzeniom, dotyczy
trzech sfer – psychicznej (więzi uczuciowe pomiędzy małżonkami), fizycznej (współżycie) i ekonomicznej
(prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego). Zupełność oznacza
ich całkowity rozpad (a nie wyłącznie w niektórych aspektach), zaś
trwałość sprowadza się do oceny, że
w świetle doświadczenia życiowego
powrót małżonków do pożycia nie
nastąpi.

PORADY LEKARZA
Odpowiada
Adam Rozewicz
dr n. med.

Skąd u mnie bóle głowy? Słyszałem o ich różnych przyczynach.

Andrzej W. z Bykowiny

Bóle głowy
Bóle głowy mogą mieć różną przyczynę: somatyczną – spowodowaną
konkretnym schorzeniem fizycznym,
np. zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, mogą być wywołane skutkami
urazu, albo psychiczną np. wynikającą
z dużego obciążenia pracą, przemęczenia, stresu. Jedną z najczęstszych przyczyn tego schorzenia, o którym kiedyś
wcześniej na stronach „Wiadomości
Rudzkich” wspominałem, jest migrena.
U kobiet miesiączkujących bóle głowy
mogą być wywoływane skomplikowaną grą hormonów. Należy skontrolować
ostrość wzroku, bowiem zaburzenia
widzenia bywają często przyczyną tych
dolegliwości. Niewyrównane ciśnienie
tętnicze, wysokie wartości ciśnienia,
skoki ciśnienia mogą również wywoły-

wać tego typu zespoły bólowe. Warto
wykonać podstawową diagnostykę gdy
występuje niedokrwistość, cukrzyca,
zaburzenia czynności tarczycy – w tych
schorzeniach jednym z objawów ogólnych może być ból głowy. Szczególnie
niepokojące są bóle głowy, które narastają, z towarzyszącymi nieraz zaburzeniami widzenia, nudnościami i omdleniami, zwłaszcza u osób, które wcześniej nie miały podobnych dolegliwości. Nie wolno tego lekceważyć,
zwłaszcza, jeśli wcześniej wystąpił
uraz głowy. Tabletki przeciwbólowe,
przydatne w krótkim okresie, likwidują
ból, ale zwykle nie leczą. Warto więc
w takich przypadkach zgłosić się do
swojego lekarza, celem wykonania odpowiedniej diagnostyki. Tylko znając
diagnozę, możemy skutecznie leczyć
przyczynę, a nie wyłącznie likwidować
ból.
REKLAMA

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

Zakupiłam teriera, bardzo mi się spodobały jego gabaryty oraz wygląd. Mieszkam w domu z ogrodem i choć pies ma tam wiele miejsca
do biegania, demoluje mi ogród. Bobiś zmienił mój piękny skwer
w pobojowisko! Jestem załamana, bo dużo czasu włożyłam w jego
pielęgnację. Co robić? 
Małgosia z Kochłowic

Niegrzeczny terier
Zaangażowanie teriera w ,,kształtowanie ogrodu” może mieć różne przyczyny. Zazwyczaj to wrodzone zdolności i nuda. Wiele terierów kopie

dziury w ziemi w poszukiwaniu myszy, jednak najczęstszą przyczyną takich zachowań jest brak innych zajęć.
Wielki ogród to wielka buda, nieatrak-

cyjne miejsce do biegania. Pies ten
musi wychodzić na spacery, mieć
mnóstwo zajęć i możliwość wyładowania swojej energii, bo terier jest
wymagającym przyjacielem. Można
zorganizować psu na terenie działki
małą piaskownicę, gdzie będzie można zakopać jego zabawki i przysmaki,
a on bezkarnie będzie mógł sobie kopać. Pisze Pani, że mnóstwo czasu
poświęciła swojemu ogrodowi, żeby
tak pięknie wyglądał. Może czas poświęcić również więcej uwagi swojemu psu, by go dobrze wychować? Jeżeli nie wie Pani jak to zrobić, zapraszam na swoje zajęcia, gdzie nauczy
się Pani, jak pracować z psem, by stał
się zrównoważonym towarzyszem.

Energetyczne Centrum S.A., jeden z największych niezależnych sprzedawców energii elektrycznej, rozpoczęło współpracę ze Śląską Grupą Multimedialną.
Oferty spółek wchodzących w skład konsorcjum zostały wzbogacone o produkty energetyczne dla gospodarstw domowych i korzystne usługi dodatkowe. Teraz
Klienci korzystający z usług lokalnego operatora telewizji kablowej oraz dostawcy telefonii i Internetu mogą w prosty i szybki sposób zmienić sprzedawcę energii
elektrycznej i zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

Tani prąd dla mieszkańców Górnego Śląska!
Współpraca niezależnego sprzedawcy energii elektrycznej z konsorcjum to efekt podpisanego na
początku czerwca porozumienia
Energetycznego Centrum z Polską
Izbą Komunikacji Elektronicznej.
Podmioty zobowiązały się w nim
do wspólnego działania zmierzającego do poszerzenia ofert operatorów sieci telewizji kablowych
o korzystne dla abonentów usługi
energetyczne. Wynikiem trwających kilka tygodni rozmów jest
pierwsza umowa partnerska zawarta w ramach tego porozumienia, właśnie ze Śląską Grupą Multimedialną.
– Wierzę, że to rozwiązanie spotka się z dużym zainteresowaniem
na Górnym Śląsku, a także w in-

nych regionach, w których też prowadzimy rozmowy o współpracy
z lokalnymi operatorami. Poprzez
rozwój tego kanału sprzedaży, czyli współpracę z dostawcami usług
multimedialnych, będziemy docierać z naszą ofertą do jeszcze większego grona Klientów – mówi
Grzegorz Bruski, dyrektor sprzedaży i marketingu z Energetycznego Centrum S.A.
Od 19 sierpnia Klienci firm Elsat i Sileman, mogą skorzystać ze
specjalnej oferty Energetycznego
Centrum na zakup energii elektrycznej oraz usług dodatkowych
w preferencyjnych cenach (m.in.
abonamenty medyczne w prywatnej sieci przychodni i szpitali LuxMed). Mieszkańcy Górnego Śląska

obok tradycyjnych produktów oferowanych przez lokalnych operatorów – jak telewizja, Internet i telefon – mogą teraz również zakupić tanią energię elektryczną i tym
samym obniżyć koszty utrzymania
gospodarstwa domowego.
Energetyczne Centrum S.A. jest
niezależnym sprzedawcą energii
elektrycznej, działającym na polskim rynku od 2011 roku. Spółka
jest częścią Energy Supplier No 1
– międzynarodowej grupy kapitałowej. Spośród Klientów indywidualnych, którzy w 2012 roku
zmienili sprzedawcę energii, 9 na
10 skorzystało z usług Energetycznego Centrum. www.ec.net.pl.
Śląska Grupa Multimedialna
zrzesza trzy spółki działające na

rynku telekomunikacyjnym: operatora telewizji kablowej – Elsat Sp.
z o.o., dostawcę Internetu i telefonii – Sileman Sp. z o.o., oraz pro-

ducenta programu lokalnego – Telewizję SFERA. Konsorcjum skupia swoją działalność na obszarze
Górnego Śląska.
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ZBLIŻENIA
W Rudzie Śląskiej żyje się lepiej niż w Katowicach, Tychach i Gliwicach, a nawet w Krakowie czy we Wrocławiu. W rankingu miast, w których żyje się najlepiej, Ruda Śląska zajęła
niespodziewanie wysokie – czwarte miejsce. Ranking miast jest częścią projektu badawczego „Diagnoza Społeczna 2013” realizowanego przez zespół profesora Janusza Czapińskiego.
O tym jakie mogą być powody zadowolenia z życia w Rudzie Śląskiej i o nowych inwestycjach w mieście z prezydent Grażyną Dziedzic rozmawia Monika Herman-Sopniewska.

W Rudzie Śląskiej mieszka się dobrze
– Pani Prezydent, z ,,Diagnozy
Społecznej 2013” wynika, że
mieszkańcy Rudy Śląskiej są
w województwie śląskim najbardziej zadowoleni z życia w swoim
mieście. Czy to w ogóle możliwe?
– Wielu osobom trudno w to
uwierzyć, ale takie są fakty. Potwierdził to jeden z autorów ,,Diagnozy Społecznej 2013”. Dla mnie
ta wiadomość nie jest zaskakująca.
Podczas wielu rozmów i spotkań
z mieszkańcami słyszałam, że są
oni zadowoleni z życia w Rudzie
Śląskiej. Potwierdziły to badania,
które przeprowadziliśmy wśród
mieszkańców w związku z opracowywaną nową strategią rozwoju
Rudy Śląskiej do 2030 roku. Przypomnę, że dla zdecydowanej większości rudzian, Ruda Śląska jest
miastem, w którym dobrze się
mieszka i z którym warto związać
swoją przyszłość.
– W skali kraju Ruda Śląska
zajęła również bardzo wysokie –
4 miejsce – za Gdynią, Poznaniem i Gdańskiem...

– Tak, to prawda. Jest to niesamowite. Okazuje się, że mieszkańcy
Krakowa, Wrocławia, a nawet Warszawy czy też Katowic, są mniej zadowoleni z życia w swoim mieście
niż rudzianie, a przecież nie jesteśmy tak bogatym i jednocześnie
atrakcyjnym miastem jak te, które
wymieniłam. Dlatego wszystkim rudzianom, którzy odpowiadali na pytania ankieterów, pragnę podziękować za pozytywne głosy.
– Jak Pani sobie tłumaczy ten
wskaźnik zadowolenia mieszkańców?
– Dla mnie jest to najlepszy dowód na to, że to, co robimy w mieście od trzech lat, jest dobrze odbierane przez rudzian. Przypomnę, że
robimy wszystko, co w tym czasie
i w naszych warunkach jest możliwe, by poprawić jakość życia w mieście. Budujemy place zabaw, boiska
dla młodzieży, ścieżki rowerowe,
parkingi oraz remontujemy drogi,
chodniki i szkoły. Warto tu zwrócić
uwagę na konkretne dane. I tak od
początku 2011 roku oddaliśmy do

użytku 19 placów zabaw, 7 boisk
sportowych oraz przeprowadziliśmy
47 remontów w rudzkich szkołach.
Wykonaliśmy również 19 kilometrów ścieżek rowerowych oraz ponad 500 miejsc parkingowych. To
dlatego Ruda Śląska jest już dziś postrzegana jako miasto przyjazne rowerzystom! Warto podkreślić, że do
końca roku oddamy 5 kolejnych placów, 2 boiska oraz 80 miejsc parkingowych.
– Ale to, co Pani uważa za swój
atut, inni postrzegają jako słabość
prezydentury Grażyny Dziedzic.
Mam tu na myśli opozycję, która
uważa, że obecne władze miasta
nic spektakularnego po sobie nie
pozostawią...
– Od dawna mówiłam, że nie stać
nas na spektakularne inwestycje,
które być może są nowoczesne, ale
mieszkańcy nie mają z nich żadnego pożytku. Proszę zwrócić uwagę
na rynek w Nowym Bytomiu. Jest
to jedna z inwestycji, którą szczyci
się mój poprzednik. A tymczasem
ja wciąż muszę tłumaczyć się z te-

Rudzianie są zadowoleni z życia w mieście.

go, dlaczego tak mało jest tu zieleni, dlaczego tak mało ławek, czy
też innych atrakcji, które by przyciągnęły ludzi. A dlaczego tego
wszystkiego nie ma? Bo rynek został tak, a nie inaczej zaprojektowany. I dziś jakiekolwiek zmiany mogą skutkować tym, że będziemy
musieli zwrócić pieniądze, które
otrzymaliśmy na jego remont z Unii
Europejskiej.
– Czyli nie zmieni Pani swojej
polityki?

Foto: arch.

– Dalej będę robić to, czego oczekują mieszkańcy. A czego oczekują?
Odpowiedzi na to pytanie dają nam
wyniki prac nad budżetem obywatelskim. Rudzianie chcą, by budować w ich dzielnicach place zabaw,
chodniki, parkingi i strefy aktywności rodzinnej, ze ścieżkami rowerowymi włącznie. Dla mnie te oczekiwania są ważniejsze od tego, czego
oczekują ode mnie moi przeciwnicy.
Nie ulegnę pokusie budowy w Rudzie Śląskiej „szklanych domów”.
REKLAMA
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Rudzki Informator Samorządowy
Kolejna rudzka szkoła wyremontowana. W Zespole Szkół nr 2 Specjalnych oficjalnie zakończono prace modernizacyjne. Placówka przeszła
generalny remont wraz z termomodernizacją za ponad 1,2 mln zł. Obecnie podobne remonty realizowane są jeszcze w trzech obiektach.
W tym roku władze miasta na termomodernizację placówek oświatowych przeznaczyły 6 mln zł.

Zakończyła się przebudowa odcinka ulicy 1 Maja. W poniedziałek kierowcy wjechali na ronda turbinowe. Koszt robót budowlanych wyniósł 5,4 mln zł. Zmodernizowany został odcinek od ul. Klary do ul.
Szyb Walenty.

Ronda turbinowe już gotowe

Kolejna szkoła wyremontowana!
– Staraliśmy się o taki remont od
dawna – mówiła dyrektor Ilona Milik. – Wreszcie mamy piękną elewację, wymieniona została instalacja
c.o., pokrycie dachowe, teren wokół
szkoły wyłożono kostką, wymieniono
drzwi i wykonano nowy podjazd dla
niepełnosprawnych – wylicza. Od
ubiegłego roku dzieci cieszą się z nowego placu zabaw, który wybudowano w ramach programu „Radosna
szkoła”.
Zespół Szkół nr 2 Specjalnych
kształci setkę dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu
lekkim i umiarkowanym w szkole
podstawowej i gimnazjum. Przy

na, wodociągowa oraz kanalizacja
deszczowa. Wykonawca objął inwestycję 4-letnią gwarancją.
Najważniejszą częścią inwestycji
była budowa dwóch rond turbinowych, które ułatwią wjazd na ulicę
1 Maja z ulic Klary i Szyb Walenty.
W ten sposób została usprawniona
komunikacja w strategicznym gospodarczo obszarze miasta. – Dzięki
dwóm pasom ruchu przez ronda może
przejechać więcej pojazdów. Kierow-

placówce działa ośrodek wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, do
którego przyjmowane są dzieci do
momentu rozpoczęcia nauki szkolnej.
Obecnie trwa termomodernizacja
budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Miejskiego
Przedszkola nr 47. Na ukończeniu
jest podobna inwestycja w Gimnazjum nr 8. Koszt termomodernizacji
placówek oświatowych w tym roku
wyniesie ponad 6 mln zł. Pod pojęciem termomodernizacji kryje się
szereg działań, od wymiany okien
i instalacji ogrzewania, przez docieplanie budynków, po zastosowanie

Koszt robót budowlanych wyniósł 5,4 mln zł.

Ulica 1 Maja ma kluczowe znaczenie komunikacyjne dla miasta –
łączy na osi północ – południe Drogową Trasę Średnicową, autostradę
A-4 i drogę krajową DK-44. Z kolei
ulica Szyb Walenty przebiega przez
strategiczny gospodarczo obszar
miasta, gdzie swoje siedziby usytuowały m.in. takie firmy jak Śląski
Park Przemysłowo-Technologiczny,
Rudpol-Opa, Carbomech, Strabag
oraz Biedronka.
– Sprawna komunikacja jest kluczowa dla miasta, dlatego inwestycje
drogowe to jeden z naszych prioryte-

Szkoła przeszła generalny remont wraz z termomodernizacją za ponad 1,2 mln zł.

Plac zabaw został wykonany w ramach programu „Radosna szkoła”.

odnawialnych źródeł energii. W efekcie zmniejszają się koszty utrzymania
budynku dzięki niższemu zużyciu
energii, z korzyścią zarówno dla budżetu, jak i środowiska naturalnego.
Władze Rudy Śląskiej w kompleksowy sposób podchodzą do tematu termomodernizacji. W mieście opracowany został plan
realizacji tego typu inwestycji. Na
pierwszy plan idą te obiekty, dla
których dokumentacja techniczna
jest już gotowa oraz gdzie stan
techniczny budynku wymusza
przeprowadzenie tego rodzaju

23 pługi będą odśnieżały rudzkie ulice w najbliższym sezonie zimowym. Ruda Śląska sfinalizowała
przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Firma, która go wygrała, już teraz na „akcję zima” zmagazynowała tysiąc ton soli. Kolejne 1,5 tys. zostanie zabezpieczone w najbliższych dniach. Na zimowe utrzymanie dróg w budżecie miasta zaplanowano około 3 mln zł. O faktycznych kosztach sezonu zimowego
2013/2014 zdecyduje jednak pogoda.

Gotowi na zimę
Odśnieżaniem rudzkich dróg
w sezonie zimowym 2013/2014 zajmie się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. W sumie spółka będzie dbała
o blisko 300 km miejskich dróg. –
Umowę z wykonawcą podpiszemy
w najbliższych dniach – informuje
prezydent Grażyna Dziedzic. – Będzie ona tak skonstruowana, że zapłacimy tylko i wyłącznie za faktycznie wykonaną pracę – podkreśla.
Krótko mówiąc, za zimowe utrzymanie dróg miasto będzie płaciło
„od kilometra”. Dzięki temu mieszkańcy poniosą jedynie koszty faktycznej pracy sprzętu w czasie odśnieżania dróg. Wykonawca będzie
otrzymywał też wynagrodzenie za
prowadzenie całodobowego „pogotowia zimowego”. Jeżeli warunki
pogodowe i prognozy będą jednak

korzystne, magistrat będzie miał
możliwość odwołania „akcji zima”
i wtedy mieszkańcy nie będą ponosić żadnych kosztów. Obniżenie
kosztów ma zapewnić też monitoring sprzętu wykorzystywanego
przez wykonawcę.
– Część samochodów ciężarowych i pługo-piaskarko-solarek będzie miała zamontowane urządzenia
monitorujące – zapewnia Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. – Dzięki nim będziemy mieli
dostęp do takich danych, jak czas
pracy pojazdów, ich aktualna lokalizacja, przebyta droga oraz prędkość, z jaką się poruszają – wylicza.
Dane będą przechowywane w urządzeniach przez 30 dni. Co ważne,
ich odczytanie nie będzie powodowało skasowania wskaźników.

cy przed wjazdem na rondo muszą
wybrać odpowiedni pas zgodnie
z planowanym kierunkiem wyjazdu –
wyjaśnia Jacek Otrębski z Wydziału
Dróg i Mostów Urzędu Miasta.

Drogi w Rudzie Śląskiej będą odśnieżane według stopnia ich ważności. W tym celu miasto sporządziło
wykaz dróg o największym znaczeniu komunikacyjnym oraz ulic niepriorytetowych. – Zależy nam na
tym, by w czasie trwania akcji zimowej zapewniona była przejezdność
wszystkich dróg, po których odbywa
się komunikacja zbiorowa oraz mających duże znaczenie w układzie
komunikacyjnym miasta – komentuje Grażyna Dziedzic. – Dopiero po
zapewnieniu przejezdności tych ulic,
sprzęt będzie przerzucany na drogi
lokalne. Będą one odśnieżane po
zgłoszeniach mieszkańców – wyjaśnia.
Przypomnijmy, że miasto odpowiada jednak wyłącznie za odśnieżanie dróg, których jest administratorem. Za utrzymanie przejezdności

przedsięwzięcia. – Ocieplone budynki to mniejsze koszty ich utrzymania, co z kolei przekłada się na
wymierne korzyści dla budżetu miasta – komentuje prezydent Grażyna
Dziedzic. Tegoroczne inwestycje
w dużej mierze realizowane są
dzięki środkom uzyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, na które składają się
bezzwrotne dotacje oraz zaciągnięte pożyczki. W ubiegłym roku
dzięki środkom z WFOŚiGW wykonano termomodernizację Szkoły

Podstawowej nr 15, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 oraz budynku przy ul. Hallera 61, gdzie
swoją siedzibę ma Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz rudzka
Straż Miejska. Ruda Śląska na realizację tych inwestycji otrzymała
ponad 1,6 mln zł pożyczek.
W latach 2006-2012 termomodernizację przeprowadzono w 31 budynkach należących do miasta. Objęła ona placówki oświaty i służby
zdrowia, siedziby pracowników socjalnych czy Urzędu Miasta.

IM

dróg wewnętrznych, które nie są
własnością gminy, odpowiadają ich
zarządcy. Podobnie sprawa wygląda
z odśnieżaniem chodników – właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania śniegu i lodu
z chodników położonych wzdłuż
ich nieruchomości. We własnym zakresie muszą oni też odśnieżać i likwidować lód z bramy i podwórza
swojej posesji, a także usuwać sople
i zwały śniegu z dachu budynku
i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Odgarnięty przy tym śnieg powinien być
składowany w miejscu, w którym
nie będzie powodował zakłóceń
w ruchu pieszych i samochodów.
W sezonie zimowym 2013/2014
przejezdność rudzkich dróg będzie
zapewniało 35 jednostek sprzętowych. Na ulice wyjedzie dziesięć
pługo-piaskarko-solarek, osiem pługo-piaskarek oraz pięć pługów.
Dbałość o „czarne drogi” mają też
zapewnić dwie zamiatarki uliczne,
siedem ładowarek oraz trzy samochody ciężarowe. Ponadto już teraz
w magazynie PUK zabezpieczono
tysiąc ton soli. Na składowanie ma-

teriałów chemicznych, wykorzystywanych przy odśnieżaniu dróg, firma zabezpieczy też zaplecze
gospodarcze o pojemności 1300 m3.
Co ważne, w ramach zakończonego przetargu spółka nie będzie docelowo obsługiwała Drogowej Trasy
Średnicowej. Zgodnie z podpisanym
w marcu tego roku porozumieniem,
zawartym pomiędzy czterema miastami aglomeracji (Rudą Śląską,
Chorzowem,
Świętochłowicami
i Zabrzem), postępowanie przetargowe w tej sprawie prowadzą bowiem
Świętochłowice. Dzięki temu zostanie zapewniony jednolity standard
tej drogi. Do czasu rozstrzygnięcia
przetargu i podpisania stosownej
umowy, każde miasto z osobna będzie się zajmowało „swoim” odcinkiem trasy.
Na najbliższą „akcję zima” Ruda
Śląska zaplanowała w budżecie
miasta około 3 mln zł. Dla porównania, w zeszłym roku na odśnieżanie
ulic i usuwanie z nich lodu gmina
wydała ponad 1,8 mln zł. Podczas
ubiegłego sezonu zużyto 843 tony
piasku oraz niemal 3 tys. ton soli.
KP

Rudzki Informator Samorządowy R

tów – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Na wydatki inwestycyjne
w 2013 roku zarezerwowaliśmy około 51 milionów złotych. Znaczna
część tej kwoty, bo prawie 19 milionów, zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe – podkreśla.
Istniejące na modernizowanym
odcinku ulicy 1 Maja obiekty drogowe i kolejowe zostały rozebrane, a na
ich miejscu powstał nowy układ komunikacyjny z dwoma rondami,
chodnikami i ścieżką rowerową. Wykonano oświetlenie drogowe, przebudowana została sieć teletechnicz-

Najważniejszą częścią inwestycji była budowa dwóch rond turbinowych, które ułatwią
wjazd na ulicę 1 Maja z ulic Klary i Szyb Walenty.

Klaster HubClub z Rudy Śląskiej jako jedyny z Polski znalazł się na światowej mapie międzynarodowej sieci klastrów. Dzięki temu członkowie rudzkiego klastra mają możliwość nawiązania współpracy z firmami skupionymi w klastrach ICT w 43 miejscach w Europie, Ameryce, Azji
oraz Australii i Oceanii. – Ciężko na to pracowaliśmy, ale myślę, że warto było – podkreśla Joanna Sochacka, przewodnicząca rady klastra,
a jednocześnie prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Rudzki klaster wśród światowej elity
O tym, że warto znaleźć się na
światowej mapie klastrów świadczy
to, że zgodnie z umową każdy z klastrów ma obowiązek zapewnić
członkom klastrów zaznaczonych
na mapie dostęp do powierzchni
biurowej w swoich obiektach przez
przynajmniej pięć kolejnych dni
oraz zapewnić możliwość uczestniczenia w spotkaniach biznesowych
i innych wydarzeniach w trakcie ich
wizyty. Innymi słowy, członkowie
HubClub Śląskiego Klastra ICT
i Multimediów mają zapewnione
darmowe zaplecze biznesowe w ponad 40 miejscach na świecie.
– Podpisanie memorandum jest
efektem ogromnego zaangażowania
naszego zespołu w rozwój klastra
i stwarza wspaniałe warunki do rozwoju firm członkowskich. To wyraz
tego, że HubClub jest klastrem aktywnym i udział w nim zapewnia
konkretne korzyści – podkreśla Joanna Sochacka, przewodnicząca rady
klastra. – Nasz klaster otwiera drzwi
na świat. Zorganizowaliśmy wizyty
edakcja:

Klaster z Rudy Śląskiej jako jedyny z Polski znalazł się na światowej mapie międzynarodowej sieci klastrów.

studyjne wraz z seminariami w Danii i Szwecji. Współpracujemy 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. Oferta firm

członkowskich została również zaprezentowana na targach IT Japan
Week w Japonii oraz międzynarodowej konferencji w Kopenhadze poświęconej rynkowi elektronicznej
komunikacji. Oprócz tego co miesiąc spotykamy się na śniadaniach
biznesowych oraz organizujemy imprezy branżowe, jak ICT & Multimedia Event, która ponownie odbędzie

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

się już w końcu tego roku. – wylicza
Joanna Sochacka.
HubClub Śląski Klaster ICT i Multimediów to nowatorska inicjatywa
Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który jest administratorem
klastra. Pierwszy na Śląsku klaster
tego typu zrzesza jednostki nauki oraz
firmy z branży ICT i multimedialnej,
wspólnie pracujące nad wytworzeniem nowej wartości śląskiego rynku
innowacji. Umowa Partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego, która została podpisana 15 stycznia 2013
r., jest wyrazem gotowości do współpracy i woli wspólnego działania
przedsiębiorców i środowisk naukowych w województwie śląskim. Inicjatorem utworzenia tej innowacyjnej
sieci współpracy jest Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, który w zeszłym roku uzyskał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
„Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra
Multimedialnego”.

Pierwsze rondo powstało na przecięciu ulic 1 Maja i Szyb Walenty, drugie połączyło ul. 1 Maja z drogami
dojazdowymi do projektowanego
obiektu handlowego oraz do niezagospodarowanych jeszcze terenów
inwestycyjnych.
W sumie na rozbudowę, modernizację i remonty infrastruktury drogowej władze Rudy Śląskiej zamierzają
wydać w bieżącym roku ponad 35
milionów złotych. Kontynuowana
jest budowa trasy N-S. W ramach tej
inwestycji w przyszłym roku rozpoczną się roboty drogowe od ulicy 1
Maja do ul. Bukowej wraz z budową
węzła dwupoziomowego. Połączenie
to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic Rudy Śląskiej w kierunku Zabrza i Gliwic. Rozpoczęcie
prac związanych z wyłonieniem wykonawcy nastąpi w ostatnim kwartale bieżącego roku.

WG

– Na Śląsku działa dziesięć tysięcy
firm w sektorze IT i multimedialnym.
Te firmy nie wiedzą o możliwościach
współpracy, które mogłyby wyniknąć
kiedy się poznają, wymienią kontakty i rekomendacje. My tworzymy
właśnie takie warunki, żeby firmy
mogły się spotykać – wyjaśnia Joanna Sochacka, prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Klaster
kreuje nowe możliwości rozwoju
gospodarki regionu. Jest również doskonałym narzędziem do podjęcia
wspólnych innowacyjnych działań
w obszarze ICT i multimediów.
W klastrze wiedza przepływa szybciej i efektywniej. Dzieje się tak
dzięki wykształcaniu się nieformalnych powiązań międzyludzkich,
które następnie stają się kanałami
przepływu wiedzy i informacji.
Wspólne działania, jak pokazuje
praktyka, przynoszą przedsiębiorstwom wymierne korzyści. Łączenie
zasobów i kompetencji w ramach
klastra buduje potencjał zarówno samego klastra jak również jego członków. Jest to szczególnie istotne
w przypadku ekspansji i promocji na
rynkach międzynarodowych, które
wymagają większych nakładów
i kompetencji, a które często są niedostępne dla pojedynczego przedsiębiorstwa.

IM
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MAKSYMA NA WRZESIEŃ
„Umieć żyć
to najrzadziej spotykana
umiejętność na świecie.”
Oscar Wilde

Strony redaguje: Gabriela LUTOMSKA

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

Stawka ekspl.
wywoł.
zł/m2 netto

Wysokość
wadium
+koszty
przetargu

Termin
składania
ofert

Uwagi

Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 3a

63,40

15,84

3.004,00
+ 123,00

2.10.2013 r.

parter w bud.
mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 4
ul. Piechy 6

34,20

15,84

1.629,00
+ 123,00

2.10.2013 r.

parter w bud.
mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Różyckiego 30

622,67

11,82

20.605,00
+ 123,00

2.10.2013 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
1.10.2013 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) 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. Brygadzistów 3a o pow. 63,40 m2
					
ul. Piechy 6 o pow. 34,20 m2
					
ul. Różyckiego 30 o pow. 622,67 m2
					
w terminie do dnia 2.10.2013r do godz. 9.00..
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.10.2013 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta,
a) 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..

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na ustanowienie i zbycie
odrębnej własności lokalu użytkowego o powierzchni 214,09 m2
w Rudzie Śl. 3 przy ul. K. Goduli 34 wraz z prawem użytkowania
wieczystego gruntu związanego z lokalem położonym
na działce nr 1169/23, KW GL1S/00022116/4 i ułamkowym
udziałem w nieruchomości 0,48236.
Ww. lokal jest usytuowany w parterowym pawilonie wolnostojącym.
I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemnej oferty
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokalu użytkowego o powierzchni 214,09 m2 w Rudzie Śl. 3 przy ul.
K. Goduli 34” w terminie do dnia 3.10.2013 r. do godz. 10.00.
2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 50.000,00 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł, na konto PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000
0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.
3. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00zł +
obowiązujący VAT (nie podlega zwrotowi) i dołączenie kserokopii wpłaty
do oferty oraz zgłoszenie się z dowodem wpłaty do Działu Księgowości
(pokój 318) w celu odbioru faktury VAT.
II Oferta winna zawierać:
1. Szczegółowe określenie oferenta – wpis do ewidencji prowadzenia
działalności gospodarczej lub wypis KRS, NIP, REGON, (dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą).

Jak tradycja nakazuje, poniżej przedstawiamy realizację funduszu remontowego w I półroczu 2013 r.

ADMINISTRACJA Nr 7 – GODULA, ORZEGÓW

Powierzchnia
m2

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Realizacja funduszu remontowego
za I półrocze 2013 r. (cd.)

Lp. adres
zakres robót
kwota
1. Zasoby ADM 7
Wymiana okien
106.139,15
2. ul. Lipińska 4, a, b, c
Wyprowadzenie inst. gazowej
93.474,33
		
na kl. schodowe
3. ul. Lipińska 6, a, b, c
Wyprowadzenie inst. gazowej
97.255,77
		
na kl. schodowe
4. ul. Lipińska 12, a, b
Wyprowadzenie inst.gazowej
41.115,69
		
na kl. schodowe
5. ul. Piechy 12/1, 12a/2,
Modernizacja loggii
69.773,36
6/1, Zielińskiego
balkonowych
4/1, 4/2, 4b/1,
na parterach budynków
4d/3, 6a/1, 6b/1, 6b/2
6. ul. Piechy 6
Wymiana poziomu
32.148,93
		
zimnej i ciepłej wody
7. ul. Fojkisa 2, 4
Naprawa kominów
27.110,40
8. ul. Latki 6
Wymiana tablicy rozdziel.,
21.329,74
		
montaż ograniczników
		
przeciwnapięciowych
9. ul. Waniora 1
Remont chodnika
16.369,94
10. ul. Zielińskiego 4
Malowanie klatki schodowej
22.009,63
11. ul. Latki 1, 3, 5
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
13.938,32
12. ul. Latki 8, 2,
Montaż urządzeń zabawowych,
18.478,00
Fojkisa 6,
piskownic, naprawa
Latki 1, 3, 5,
ogrodzenia boiska
Lipa 7
13. ul. Fojkisa 1, 2, 3, 7,
Wykonanie płyt żelbetowych
30.112,08
Lipa 9, Piechy 1, 2,
przy placykach gospodarczych
Zielińskiego 3, 7, 13	
14. ul. Waniora 1/3,
Wymiana pionów zimnej
7.851,71
6, 9, 12, 15
i ciepłej wody
15. ul. Fojkisa 8
Wykonanie instalacji domofonowej
4.472,28
16. ul. Zielińskiego 13
Wykonanie instalacji domofonowej
3.240,00
17. ul. Fojkisa 11
Wykonanie instalacji domofonowej
7.851,71
18. ul. Zielińskiego 5-13
Naprawa schodów terenowych
9.789,98
19. ul. Zielińskiego 8,
Naprawa schodów
1.963,65
Fojkisa 16
20. ul. Latki 4
Remont chodnika
8.668,92
21. ul. Zielińskiego 4
Uszczelnienie witrolitów
3.996,43
		
kl.schodowej
22. ul. Piechy 6, 10,
Uszczelnienie spoin elewacji
5.399,14
Zielińskiego 4d
23. ul. Waniora 1, 3
Remont placyka gospodarczego
4.100,86
Wykonanie projektów
24. ul. Piechy 1, 3, 5, 7
18.248,28
		
budowlanych na wyprowadz.inst.
		
gazowej na kl.schodowe
25. ul. K. Goduli 34
Wymiana przykanalika kanalizacji
4.848,28
26. ul. Fojkisa 9
Termomodernizacja wraz
471.420,00
		
z rob.dodatkowymi
27. ul. Fojkisa 11
Termomodernizacja wraz
1.304.640,00
		
z rob.dodatkowymi

2. Dane osobowe wg załącznika.
3. Cena minimalna za ww. lokal nie może być równa i niższa od ceny
wyjściowej tj. 500.000,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.10.2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie
RSM ul. Magazynowa 12, Ruda Śl. 1, pokój 317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów
podlega zwrotowi, tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego
odwołania bez winy oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na
poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty
w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej
wskazanej przez RSM nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia wpłaty
należnej kwoty i podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni o zbyciu lokalu na rzecz wygrywającego przetarg.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy,
(pokój 118 i 100), tel. 32 248-24-11 wew. 311 lub 267.

Panu Piotrowi Losa
kierownikowi
Administracji Nr 6
Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
wyrazy szczerego
współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
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WOKÓŁ NAS

Zapałkowy kolos

Model zajmuje większą część pokoju w mieszkaniu pana Janusza.

W sierpniu ubiegłego roku Janusz
Urbański stworzył z zapałek okręt mający długość 120 cm i 92 cm wysokości. Jednak panu Januszowi to nie wystarczyło, chęć kreacji kolejnych modeli sprawiła, że możemy już zobaczyć nowe dzieło rudzkiego konstruktora – liczący ponad dwa metry masztowiec „Stefania”.
– Podglądałem inne statki w Internecie, by stworzyć sobie jakiś zarys.
Jednak cały projekt jest moim autorskim pomysłem. Każdy twórca chce
stworzyć coś sam, dlatego nie chciałem odwzorowywać istniejącego okrę-

Foto: RP

tu – tłumaczy pan Janusz. – Gdy buduje się model istniejącego statku, zawsze można popełnić wiele błędów
i pominąć jakieś szczegóły – dodaje.
Statek ma długość 240 cm i 180 cm
wysokości. Do budowy użyto stu tysięcy zapałek. Za ich pomocą został
odwzorowany jego każdy detal: maszty, drabinki, okienka, drzwi i bocianie
gniazdo. Maszty trzymają pion dzięki
olinowaniu.
– Nie uniknąłem problemów podczas
pracy. Był moment, w którym zapadła
mi się część kadłuba. Gdy to zobaczyłem, myślałem, że nie uda mi się już

Spotkanie z Jubilatami
dokończyć tego statku. Pomyślałem
wtedy jednak, że już w „Wiadomościach Rudzkich” był artykuł o tej budowie, więc wstydem byłoby jej nie
dokończyć – mówi konstruktor. – Na
całe szczęście udało się uzupełnić ten
zepsuty fragment statku – dodaje.
Pan Janusz modele składa z elementów złożonych z pięciu lub czterech zapałek. Z takich części można
potem sklejać coraz większe konstrukcje, które na koniec tworzą gotową pracę.
– Bardzo się wyciszam podczas budowy takich modeli. Gdy pracuję, często
myślę o tym, co robiłem w dzieciństwie.
Jestem wtedy bardzo skupiony, w takim
momencie łatwiej myśli się o życiu –
opowiada rudzki modelarz. – Statek nosi imię Stefania. To imię mojej mamy,
którą bardzo kocham i jej dedykuję ten
model – dodaje.
Janusz Urbański planuje wystawę
swoich prac na przyszły rok. Jak sam
podkreśla, oprócz statku pojawi się
na niej jeszcze kilka nowych prac: –
Mam mnóstwo pomysłów na kolejne
prace. Nie chcę teraz się nimi dzielić,
jednak mam nadzieję, że będą to modele, które zaskoczą i zachwycą widzów – podsumowuje modelarz.
Robert Połzoń

Spotkania Jubilatów odbywają się raz na kwartał.

– Trzeba szanować tych, którzy
pozwalają nam dbać o wspaniałą
młodość. Stąd zrodził się pomysł organizowania okresowo w siedzibach
Związku spotkań, które odbywają
się raz na kwartał. Chcemy w ten
sposób uhonorować Jubilatów. Spotykamy się wtedy na kawie, ciasteczku, chcemy miło spędzić czas i podzielić się swoimi radościami – tłumaczył Henryk Piórkowski, przewodniczący Koła nr 10 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudzie Śląskiej.
W piątek na spotkaniu z Jubilatami pojawiła się także prezydent

Foto: RP

miasta Grażyna Dziedzic: – Cieszę
się, że państwo regularnie się spotykacie w tak miłej atmosferze. Dołożę wszelkich starań, żeby dobrze się
wam działo. Zawsze gdzie jesteśmy,
staramy się pomóc, by te spotkania
mogły odbywać się w dobrych warunkach – mówiła.
Najstarszym z Jubilatów okazał
się pan Józef Syma, który w sierpniu skończył osiemdziesiąt lat: –
Dzięki temu, że należę do Związku,
to mimo takiego wieku ciągle jestem
w ruchu. Ta aktywność jest dla mnie
bardzo ważna – podkreślał Jubilat.
Robert Połzoń
REKLAMA
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Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
( Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Tydzień zacznie się od zmartwień, kombinowania i liczenia pieniędzy.
Nie martw się, pod koniec tygodnia
wszystko dobrze się ułoży i zdążysz zapłacić na czas wszystkie rachunki.
Byk – Drogi Byku, będziesz teraz
atrakcyjny dla płci przeciwnej, co doda Ci
pewności siebie i odwagi. Zapragniesz
spotykać się ze znajomymi i wychodzić
na randki. W tym tygodniu będziesz
błyszczeć.
Bliźnięta – Planety będą Ci sprzyjać
w zarabianiu pieniędzy. Mogą pojawić się
dodatkowe kontrakty, a może otworzysz
własny biznes, dostaniesz awans czy znajdziesz lepszą pracę.
Rak – Tydzień zapowiada się bardzo
atrakcyjny. Twoje samopoczucie będzie
wprost wspaniałe, a wpłynąć na nie może
udana randka czy znalezienie pracy, bowiem w tych dwóch dziedzinach gwiazdy
będą Ci teraz sprzyjać.
Lew – Uporasz się z zaległościami
w pracy jak i z obowiązkami domowymi.
Wreszcie odczujesz spokój i zadowolenie,
że już masz wszystko za sobą. To również
wspaniały czas w miłości.
Panna – Postanowisz zmienić coś
w swym wyglądzie lub odświeżyć garderobę, dzięki czemu staniesz się bardziej
pewna siebie. Zaczniesz myśleć pozytywnie, a to sprawi, że uda Ci się osiągnąć
wszystko co zaplanujesz.
Waga – To będzie bardzo aktywny tydzień, który umiejętnie podzielisz między
pracę i zabawę. Zechcesz również się rozwijać i uczyć, być może zapiszesz się na
dodatkowy kurs czy szkolenie.
Skorpion – Przestaniesz być taki zaborczy i postanowisz zażegnać dawne
spory. Może jeszcze nie będziesz gotów
by całkowicie wybaczyć, ale ten czas będzie Ci sprzyjał, by pogodzić się i zapomnieć o kłótniach.
Strzelec – Postanowisz zapomnieć
o problemach i o tym, na co nie masz
wpływu. Wreszcie zmartwienia pójdą
w zapomnienie, a Ty zaczniesz się bawić
i rozwijać. Skupisz się na swym hobby lub
na czymś, co sprawia Ci przyjemność.
Koziorożec – Mimo tego, że zechcesz
częściej wychodzić na spotkania i zabawy, powinieneś zadbać o zdrowie. Twoje
ciało może być przemęczone i domagać
się odpoczynku. Zadbaj o siebie.
Wodnik – To będzie bardzo aktywny
i pozytywny tydzień, a Ty będziesz w doskonałej formie. Nadrobisz zaległości
i znajdziesz czas na zabawę w gronie znajomych, randki i na rozwój zainteresowań.
Ryby – To będzie magiczny tydzień.
Staniesz się bardziej pewna siebie i odważna, zapragniesz wyjść do ludzi, co zaowocuje nową współpracą oraz bliższymi,
romantycznymi relacjami.

Poziomo: 1 – buta, 5 – kompromitacja, 8 – w mit. gr. córka Tantala, 9 –
„nie śpi” 11 – lichy utwór literacki, 12
– rekuza, 15 – arcybiskup, 17 – w rel.
ind.dusza, duch, 20 – drzazga, 21 – tybetański góral z Nepalu, 24 – staroż.
naczynie do picia, 25 – zadatek, 28 –
ogłada towarzyska, 29 – gagatek, 32 –

jesienny kwiat, 33 – imię męskie, 36 –
sklepienie w kształcie czaszy, 39 – ptak
z rodziny nektarników, 42 – pałka bagienna, 43 – roślina zielna, 45 – ind.
wóz procesyjny, 46 – tkanina ścienna,
47 – dawna moneta srebrna.
Pionowo: 1 – narośl, 2 – tkanina drukowana, 3 – elektroda dodatnia, 4 –
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słynne w Sopocie, 5 – gat. gruszki, 6 –
mit. irańska, uosobienie nieba, 7 – dychawica, 10 – rak morski, 13 – drobna
roślina zarodnikowa, 14 – w mit. germ.
imię Odyna, 16 – cios, 17 – brat Mojżesza, 18 – gaz wybuchowy, kopalniany,
19 – namuł, 21 – ptak parkowo-leśny,
22 – ciastko z kremem, 23 – porażenie,
26 – gat. pszenicy, 27 – radula, 30 –
wódz Madziarów, 31 – osada górali
kaukaskich, 34 – ryba z rodz. śledziowatych, 35 – persona, 27 – kałmuk,
członek ludu mongol. 38 – artysta teatralny i sceniczny, 40 – stan w pn. Brazylii, 41 – męczy dłużnika, 44 – w mit.
gr. bóg wiatru.
Hasło krzyżówki nr 35 brzmiało:
Anna Karenina. Nagrodę otrzymuje Joanna Borys z Rudy Śl. Po odbiór nagrody – kuponu o wartości 50 złotych,
który jest do zrealizowania w Firmie
Handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul.
Hlonda 38 – 40) zapraszamy do redakcji „WR” od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.30. Nagrodę z tej
krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41 – 709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) zamieszczony poniżej kupon
oraz hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy
do dwóch tygodni od daty zamieszczenia konkursu.

38

Zapraszamy
Przezabawna sztuka austriackiego komika Wolfganga
Weinbergera SEX GURU, wielki przebój West Endu, doczekała się wreszcie polskiej adaptacji w reżyserii Gabriela Gietzky’ego. W roli tytułowej – jeden z najsłynniejszych i najlepszych polskich aktorów – TOMASZ
KOT, który zaskoczy Was tym, ile wie o Waszym seksie.
SEX GURU to rozpustnie śmieszna interaktywna sztuka
dla dorosłych, w której Tomasz Kot będzie naszym przewodnikiem po seksualnym labiryncie. Aktor w komediowy, pikantny, ale zdystansowany sposób przedstawi wi-

dzom wiele praktycznych porad i wskazówek jak urozmaicić ich życie erotyczne.
Na SEX GURU zapraszamy 17.10.13 do CK Katowice.

17

Smakowite
zakończenie wakacji
w McDonald’s!

Od 28 sierpnia sieć wprowadza do
swojego menu nowe produkty: kanapkę
Chicken Classic i Grand Royal Classic.
Na amatorów deserów czeka shake o morelowo-brzoskwiniowym smaku.
Kanapka Chicken Classic to gratka
dla smakoszy mięsa z kurczaka. Soczyste piersi kurczaka w chrupiącej, złocistej panierce, dwa plastry topionego
sera ementaler, czerwona cebula i sałata batavia. Oryginalna bułka z ziarnami
sezamu i siemienia lnianego oraz kombinacja sosów majonezowego i pomidorowo-paprykowego nadają kanapce
wyjątkowy smak.
Kanapka Grand Royal Classic na
pewno przypadnie do gustu smakoszom
wołowiny. Pyszna bułka kryjąca soczyste mięso wołowe, dwa plastry sera topionego cheddar, chrupiące pikle, dwa
plastry pomidora, sałatę batavia i czerwoną cebulę. Kompozycję dopełnia
smakowity sos jogurtowo-chrzanowy.
W restauracjach sieci dostępny będzie
także shake morelowo-brzoskwiniowy
– oryginalne połączenie shake’a brzoskwiniowego z puree z moreli. Ta owocowa eksplozja smaku będzie dostępna
zarówno w ofercie śniadaniowej jak
i klasycznej.
Dla naszych Czytelników mamy 10
zaproszeń do restauracji McDonald’s. Wystarczy wysłać SMS-a o treści
wiad.mcd + imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT tj. 1,23 brutto). Na SMS-y
czekamy od 18.09.2013 od godz. 10.00
do 24.09.2013 do godz. 12.00.

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Aleksandra Pucicka
córka Ewy i Damiana
ur. 4.09. (3320 g, 56 cm)

Alicja Dyrda
córka Katarzyny i Mirosława
ur. 3.09. (2500 g, 50 cm)

Krzysztof Tokarski
syn Ani i Rafała
ur. 3.09. (3450 g, 57 cm)

REKLAMA

Zofia Maćkowska
córka Katarzyny i Jacka
ur. 3.09. (3300 g, 56 cm)

Zuzanna
córka Sylwii
ur. 31.08. (3860 g, 57 cm)

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja:
Anna Piątek (redaktor naczelna), Monika Herman-Sopniewska (sekretarz redakcji), Krzysztof Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze:
Sandra Hajduk, Magdalena Szewczyk, Agnieszka Pach, Robert Połzoń. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-6097, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela Nowrotek,
tel. 512-295-227, Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Hanna Matysek,
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Informacja dla mieszkańców Rudy Śląskiej:
Z uwagi na organizację imprezy masowej „Sześć lat projektu – radość z efektu”, informuję,
że w czwartek 26 września 2013 r. wejście główne do budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska będzie
nieczynne. W zamian zostanie udostępnione wejście boczne od strony ulicy Niedurnego.
Za niedogodności przepraszam.

Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie
przy ulicy Chłopskiej oraz w rejonie ulicy Pancernych z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są dwie
niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Halembie:
1) przy ulicy Chłopskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 3724/27 o powierzchni 1063 m2, księga
wieczysta GL1S/00002168/7,
2) w rejonie ulicy Pancernych, oznaczona numerem geodezyjnym 3725/27 o powierzchni 1268 m2, księga
wieczysta GL1S/00002168/7.
Dla zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ulicy Pancernych zostanie ustanowiona odpłatna służebność
gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu po gminnej nieruchomości o powierzchni 399 m2
obejmującej działki nr:
– 3722/32 o powierzchni 191 m2 KW GL1S/00006871/6,
– 3726/27 o powierzchni 208 m2 KW GL1S/00002168/7,
na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3725/27.
Wszystkie ww. działki stanowią własność Gminy Miasta Ruda Śląska. Zapisane są na karcie mapy 3 obręb
Halemba oraz w podanych księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Działy
III i IV KW GL1S/00002168/7 wolne są od wpisów. W dziale III KW GL1S/00006871/6 wpisane są ciężary,
dział IV wolny jest od wpisów. Nieruchomości są wolne od długów i roszczeń osób trzech niewymienionych
w KW GL1S/00006871/6 oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Nabywcy nieruchomości
zobowiązani są do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 18.08.2013 r.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości inwestycyjne figurują jako teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1); działki nr: 3722/32 i 3726/27 stanowią teren
ulic wewnętrznych (symbol planu KDW). Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone. Najbliższe otoczenie
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zieleń nieurządzona. Działki – o kształcie prostokąta – są
niezabudowane, płaskie, porośnięte trawą oraz nielicznymi krzewami i drzewami.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
1) działki nr 3724/27 – 158.000,00 zł,
2) działki nr 3725/27 – 169.000,00 zł.
Jednorazowe wynagrodzenie na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie
przechodu i przejazdu przez działki gminne na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3725/27 wynosi
40.000,00 zł.
Do cen sprzedaży ustalonych na przetargu oraz jednorazowego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek
od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku
wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka
nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty – na targowisku w Rudzie
Śląskiej-Wirku i w terminie do dnia 15.10.2013 r. dokonają wpłaty wadium, które dla działki przy ul.Chłopskiej
wynosi 7.900,00 zł, a dla działki w rej. ul.Pancernych 8.500,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu (za datę
wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktów notarialnych
nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będą wszelkie opłaty i podatki
związane z zawarciem aktów notarialnych.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32 244-90-00 wew. 2150.

ZAPRASZAMY NA NAUKĘ
I DOSKONALENIE PŁYWANIA
DLA DZIECI I DOROSŁYCH
BASEN – RUDA ŚLĄSKA 1
ZAPISY: tel. 606-332-071
e-mail: spjunior@interia.pl
WWW.SPJUNIOR.PL

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

R Centralne ogrzewanie, wod.-kan., gaz. –
sprzedaż, usługi. Tel. 501-727-479, 32 24875-41 po 18.00.

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

R SERWIS AGD – naprawa pralek. Tel.
530-412-007.
R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu.
Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 24083-20, 32 240-83-21.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
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 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 50183-55-81.

R Wirek, dwupokojowe, 40 m2, 78 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 91 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2, 58
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Wirek, trzypokojowe, 47 m , 125 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

R Ruda, trzypokojowe, 70 m , 115 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

R W Rudzie Śl.-Kochłowicach –
NOWE domy szeregowe 105 m2, 265
tys., www.nieruchomoscigabriel.pl, tel.
607-706-692, 605-731-250.
R Wirek –sprzedam kawalerkę w kamienicy, 45 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

R Szukam lokalu w Rudzie Śląskiej do wynajęcia pod działalność gastronomiczną,
powierzchnia min. 200 m2. Tel. 504-167542.

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

R Ruda, sprzedam komfortową kawalerkę,
tel. 602-450-869.

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

R Wynajmę lokal użytkowy na działalność gospodarczą ok. 60 m2 na deptaku Wirek, kwota 1.400 zł netto. Tel. 883-401000.

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
R Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517260-780.
 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501281-222.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 32 24440-90, 784-699-569.
R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
R Kompleksowe remonty mieszkań,
fachowe doradztwo i obsługa, szybkie
terminy. Tel. 604-504-057, repostor@
poczta.fm.
R ,,REM-BUD” tynki maszynowe, gipsowe oraz cementowo-wapienne. Tel. 791111-370.

R Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 26
m2 49 tys. Bykowina, LOKATOR, tel. 793396-040.
R Dwupokojowe c.o. miejskie, tanio, 50
m2 89 tys., Wirek, LOKATOR, tel. 793-396040.
R CODZIENNIE NOWE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 56
m2, 130 tys., Wirek, LOKATOR, tel. 793396-040.
R Sprzedam mieszkanie Godula-Latki.
Tel. 696-163-767.
R Atrakcyjne mieszkania i domy na www.
nieruchomoscigabriel.pl.
R Wynajmę mieszkanie w Rudzie Śląskiej
– 2 pokoje. Tel. 602-464-909.
R Sprzedam prywatnie, Nowy Bytom, M-2,
62 tys., tel. 730-137-384.

R Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
(70 m2), w Nowym Bytomiu przy rynku, tel.
605-538-086.

 Bezrobotnych do 29 lat, tel. 693-114345.

R Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 70 m2.
Tel. 503-741-402.

 Praca nie dla każdego! Jesteś ambitny
i masz cel w życiu? Zadzwoń 32 276-02-16
Preferowany wiek – do 30 lat.

R Sprzedam lub wynajmę M-4, po remoncie, 65 m2, Godula, osiedle Lipińska. Tel.
691-377-573.

 Zatrudnię – kelnerki (studentki) do obsługi przyjęć okolicznościowych (Katowice-Ligota). Tel. 606-623-030.

R Sprzedam dwupokojowe, Godula, tel.
692-777-256.

RÓŻNE

NAUKA

R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.

R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 203-2701, 605-294-324, www.grom-ochrona.pl.
R Agent ochrony – kursy do licencji, raty
(praca) Katowice 32-203-27-01, 605-294324, grom@grom-ochrona.pl.
R Angielski – korepetycje, matura, dojazd.
Tel. 796-460-963.
R Angielski – korepetycje. Tel. 32 24065-93, 692-664-522, wieczorem.

MOTORYZACJA
R Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę
i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-625.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 Skup samochodów za gotówkę. Tel.
505-049-833.
R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
R Skup samochodów wszystkich marek, stan obojętny. Tel. 32 275-05-47,
603-534-003.

R Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912-559.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.
R Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851-852.
R Antyki, starocie, meble, figurki, zegary,
inne kupię. Tel. 515-533-560.
R Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK,
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części.
Tel. 515-533-560.

R Poszukuję pracownika do prac remontowych. Tel. 602-445-909.

www.stemark.pl

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

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
Dom wolno stojący Wirek
212/1425 
435 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 258/750 
550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 252/680 
780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 250/682 
460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
240/508
499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 749 m2	
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m2 	
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2 
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2 
98 zł/m2
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
29 m2 
40 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula
36 m2 
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
39 m2 
95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2 
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
47 m2 
125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
44 m2 
99,5 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bykowina
48 m2 
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m2 
105 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Bykowina
53 m2 
120 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m2 
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2 
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
69 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m2 
1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m2 
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2 
1000 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2 
199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2 
1200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
90 m2 
3000 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2 
55 tys.

R Sprzedam kino domowe Panasonic SCHT 878/SC-HT870, SC-HT520. Tel. 510726-675.
R Sprzedam kury nioski 10-miesięczne –
12 zł, 3-miesięczne kolorowe – 18 zł, Halemba, tel. 601-081-517.
R Dnia 11.09.2013 na terenie Rudy Śląskiej
zagubiono legitymację studencką Akademii
Górniczo-Hutniczej o numerze 216165 właściciel Sylwester Kudła. Znalazcę proszę
o kontakt telefoniczny 666-273-262 bądź
e-mailowy sylwesterkudla@gmail.com.

Gabinet Stomatologiczny

Mawit-Dent

 Audi A4, 1,9 TDI, avant, 1997 r., przebieg 230 tys., cena 7,5 tys., tel. 601-081517.

R Zatrudnię posiadających Licencję pracownika ochrony, praca dodatkowa na zlecenie. Teren Rudy Śląskiej, Zabrza. Tel.
606-157-423.

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

R Sprzedam pianino. Tel 696-163-767.

R Skup samochodów wszystkich marek.
Tel. 515-533-560.

PRACA

NIERUCHOMOŚCI

DOMY

R Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

R Bykowina – sprzedam trzypokojowe 66
m2, 169 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

DZIAŁKI

NIERUCHOMOŚCI

R Firma Admar z Rudy Śląskiej zatrudni
kobiety na stanowisko pakowacz-zgrzewacz
– branża spożywcza. Wymagania: aktualna
książeczka sanitarno-epidemiologiczna. CV
składać na adres: admarpraca@onet.pl. Pytania: 731-454-805 w godz. 9.00-12.00.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

USŁUGI

R Wynajmę mieszkanie w Rudzie Śląskiej,
tel. 603-928-105.

Wiadomości Rudzkie 18.09.2013 

WYNAJEM

OGŁOSZENIA DROBNE

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
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LOKAL

Ogłoszenia

w Rudzie Śląskiej ul. Przedszkolna 6
tel. (32) 248-51-65, 782-006-022
zaprasza 21.09.2013 r. (sobota) w godzinach 10.00-14.00
(gabinet mieści się w budynku przychodni Damar)

na

bezpłatne porady i konsultacje
z zakresu stomatologii zachowawczej,
endodoncji i protetyki

Umówiona podczas konsultacji pierwsza
wizyta lecznicza promowana

R Domofony, serwis RTV. Tel. 500-540743.

50% zniżką

R Usługi transportowe, przeprowadzki.
Szybko, tanio, solidnie. Tel. 605-109-517.

będzie
odpłatności za usługę.

R Przeprowadzki, tel. 692-777-256.

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),
wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3012/394
o pow. 211 m2, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Bielszowice, dla której Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej prowadzi
księgę wieczystą KW Nr
GL1S/00021925/1, do zamiany
pomiędzy Gminą Miastem Ruda Śląska, a osobami fizycznymi – właścicielami nieruchomości położonej w rejonie ul. E.
Kokota.

Serdeczne podziękowanie
za okazane wyrazy współczucia,
udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Jerzego Siegesmund
składa
rodzina
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy
Jana Gierałtowskiego z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Jana Gierałtowskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 1451/43 o powierzchni 1052
m2 obręb Ruda, karta mapy 11, KW nr GL1S/00028570/6 (dział III i IV
ww. księgi prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej jest
wolny od wpisów).
I przetarg, który odbył się 26.08.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren obsługi samochodowej – stacje paliw, usługi techniczne motoryzacji, myjnie samochodów (symbol planu KS1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej. Działka jest niezabudowana,
porośnięta trawą, drzewami i krzewami, posiada nieregularny kształt
zbliżony do trójkąta. Teren jest pochyły, nieogrodzony. Działka ma
dostęp do drogi publicznej ulicy Gierałtowskiego. W celu lokalizacji
zjazdu, należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału
Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji.
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 1.07.2013 r.

Ogłoszenia

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 217) wykazów
wolnych lokali mieszkalnych
usytuowanych w dzielnicy
Nowy Bytom w budynkach
przy ulicach:
•

•

•

Piotra Niedurnego 39/5
o pow. użyt. 47,58 m2 (cena
wywoławcza do przetargu
98.000,00 zł),
Wojska Polskiego 4/1
o pow. użyt. 42,40 m2 (cena
wywoławcza do przetargu
58.000,00 zł),
Wojska Polskiego 4/3
o pow. użyt. 41,30 m2 (cena
wywoławcza do przetargu
86.000,00 zł),

wyznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu.

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 217)
wykazu wolnego lokalu użytkowego nr 06 usytuowanego w budynku
przy ul. Joanny 17 w dzielnicy Godula o powierzchni użytkowej 90,00
m2, cena wywoławcza do przetargu – 138.000,00 zł, wyznaczonego do
sprzedaży w drodze przetargu.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy
Gwardii Ludowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia
zakończenia przetargu (dotyczy również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 30 dni od dnia zakończenia
przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani
są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na
nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od
towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega 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.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość
gruntową własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu, obręb Nowy
Bytom, k.m. 1, stanowiąca działkę nr 3657/68 o powierzchni 551 m², KW nr GL1S/00012040/7 (dział III i IV
ww. księgi jest wolny od wpisów) – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Działka nr 3657/68 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu MW1).
Zbywana działka o kształcie prostokąta jest niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta drzewami i trawą, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej i terenów komunikacji. Na nieruchomości
znajduje się skarpa. Zbywający nie posiada dokumentacji dotyczącej sposobu dokonania rozbiórki budynków,
które były usytuowane na tej nieruchomości. Istnieje prawdopodobieństwo, że pod powierzchnią ziemi znajdują
się pozostałości po tych budynkach.
Przedmiotowa działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Gwardii Ludowej.
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 25.07.2013 r.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 80.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie nabycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 18.10.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości podanej w pełnej
treści ogłoszenia, przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 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 dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega 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 217), tel. 32 244-90-56.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 24490-56.

Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi: 100.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie nabycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 17.10.2013 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokości podanej w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem
wymagane dokumenty i oświadczenia.

Sport

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Zieloni wiceliderem
Po zaległym, wtorkowym spotkaniu,
Grunwald Ruda Śląska mógł razem
z Górnikiem Piaski zasiadać w fotelu lidera I grupy IV ligi. Aby osiągnąć ten
cel, konieczne było zwycięstwo. Jednak
zieloni zdołali tylko bezbramkowo zremisować z Pilicą Koniecpol. W sobotę
natomiast wygrali z Gwarkiem Tarnowskie Góry i awansowali na drugie miejsce w tabeli.
Początek spotkania w wykonaniu
obu zespołów był niemrawy. Wszelkie
próby ataku były skutecznie rozbijane
przez obronę. Ciekawie zrobiło się dopiero po 30 minutach gry. Najpierw po
indywidualnej akcji, golkipera Pilicy
próbował zaskoczyć strzałem Dreszer,
ale zdołał sparować bramkarz gości. Po

Grunwald stanął przed szansą objęcia fotela lidera, ale nie zdołał jej wykorzystać.

chwili z woleja uderzył Kot, ale futbolówka przeleciała tuż nad poprzeczką.
Z dystansu strzelił Oswald, jednak jego
uderzenie także okazało się być minimalnie niecelne. W 42 minucie przed
bardzo dobrą okazją stanęli goście – po
dośrodkowaniu głową uderzał Kyzioł,
jednak czujność zachował Haas.

Piłka nożna – IV liga – grupa I

W końcu zwycięstwo
W ciężkiej sytuacji znalazła się Slavia Ruda Śląska. Rudzianie z reguły
znajdowali się w środku tabeli, a czasem nawet w jej czołówce. Jednak w tym
sezonie po sześciu spotkaniach Slavia
miała na swoim koncie zaledwie cztery
punkty. W sobotnim pojedynku z Zagłębiakiem Dąbrowa Górnicza liczyło

się zatem tylko jedno – zwycięstwo.
Chociaż Slavia grała słabo, z jeszcze
słabszej strony zaprezentowali się rywale i to rudzianie odnieśli jednobramkową wygraną.
Sytuacja rudzian nie zdawała się być
kolorowa. Tym bardziej, że w składzie
zabrakło podstawowych zawodników

w polu karnym do Brzozowskiego, a ten
wpakował piłkę do bramki. Następnie
atakowała raz jedna, raz druga strona.
W końcu w 21 minucie w dogodnej sytuacji znalazł się Kot – trzy razy uderzał
on na bramkę Gwarka i w końcu za trzecim razem trafił. 16 minut później niepilnowany zawodnik Gwarka wbiegł
w pole karne i pokonał Haasa, strzelając
bramkę kontaktową. Na przerwę zieloni
schodzili z jednobramkową przewagą.
Udało się ją jednak powiększyć
w drugiej części spotkania. W 59 minucie Maciongowski podał do Brzozowskiego, a ten uderzył na długi róg i trafił.
Przed szansą ponownego wpisania się
na listę strzelców stanęli w końcówce
jeszcze Kot i Brzozowski. Po strzale tego pierwszego, w 78 minucie piłka obiła słupek, zaś uderzenie tego drugiego
było niecelne.
Gwarek musiał uznać wyższość
Grunwaldu i przegrał u siebie 1:3.

– Skorupskiego, Gancarczyka i Zalewskiego. Mimo tego rudzianie od początku ruszyli do ataku. Na początku dwukrotnie futbolówkę przejmował bramkarz gospodarzy. Potem, osiem minut
po gwizdku rozpoczynającym spotkanie Slavia mogła wyjść na prowadzenie, jednak po uderzeniu T. Rejmanowskiego piłka przeleciała obok słupka
bramki Zagłębiaka. Gospodarze oddali
strzał, ale nie zdołał on zaskoczyć Frankego. I to by było tyle, jeśli chodzi
o emocje w pierwszej połowie spotka-

nia. Po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę gry padła jedyna, jak się
później okazało, bramka w tym spotkaniu – w 48 minucie T. Rejmanowski
uderzył zza pola karnego i piłka wpadła
do bramki Zagłębiaka. Następnie obie
strony miały swoje szanse na zdobycie
gola, ale nie udało się ich wykorzystać
– po strzale z wolnego zawodnika z Dąbrowy Górniczej piłkę przejął Franke,
podobnie było po uderzeniu innego
z zawodników gospodarzy w końcówce
meczu. Podwyższyć wynik mogła rów-

Ryndorf najlepszy w województwie
Piłkarze z Pszczyny z kompletem punktów awansowali do półfinałów. Walkę
o drugie miejsce wygrała bytomska Walhalla. W grupie B, do której przydzielone
zostały nasze zespoły, o awansie decydowała mała tabelka, a o kolejności – seria
rzutów karnych.
Pierwsze miejsce w grupie zajął
Ryndorf, drugie P.H.U Zygzak. W półfinałach mistrzowie Ligi Rudzkich
Orlików, którzy nie przegrali do tej
pory żadnego ligowego spotkania,
ustąpili jednak będącej w doskonałej
dyspozycji drużynie FC Profi M-Tec.
Drugi półfinał zakończył się wygraną
Ryndorfu z Bytomską Walhallą (2:1).
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Bliski objęcia prowadzenia był Grunwald na początku drugiej połowy meczu. Po strzale z rzutu wolnego Brzozowskiego piłka obiła poprzeczkę. Następnie tempo spotkania znowu spadło.
Ciekawie zrobiło się dopiero na dziesięć minut przed gwizdkiem kończącym
mecz. W 83 minucie po rzucie wolnym
piłkę w siatce umieścili goście, ale sędzia odgwizdał faul i gola nie uznał.
Minutę później piłkę do siatki gości
wbili zieloni. Sędzia ponownie bramki
nie uznał, gdyż dopatrzył się faulu i oba
zespoły podzieliły się punktami.
W sobotę natomiast zieloni pojechali
do Tarnowskich Gór, by zmierzyć się
z tamtejszym Gwarkiem. Odnieśli oni
kolejne zwycięstwo i zainkasowali
komplet punktów, dzięki czemu zostali
wiceliderem tabeli.
Grunwald objął prowadzenie już
w dziewiątej minucie meczu. Błąd obrony wykorzystał Kot, który odegrał

Piłka nożna

W niedzielę 8 września w Bytomiu
odbył się turniej piłkarski w ramach
projektu Orlik Polska. Najlepsze drużyny z województwa śląskiego wyłonione po etapach regionalnych rywalizowały o tytuł mistrza, a co za tym
idzie, o możliwość reprezentowania
swojego miasta w etapie ogólnopolskim. Rudę Śląską w tym roku reprezentowały dwie drużyny – P.H.U Zygzak (Mistrz Ligi Rudzkich Orlików)
oraz Ryndorf (Wicemistrz LRO).
Do etapu wojewódzkiego przystąpiło
osiem drużyn, które podzielone zostały
na dwie grupy. W grupie A bezkonkurencyjna okazała się ekipa FC Profi M-Tec.
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Drużyna Ryndorfu.

Foto: arch

W ten sposób wicemistrz Ligi Rudzkich Orlików dostał się do finału,
gdzie ostatecznie rozgromił drużynę
Profi M-Tec (6:1). Zwycięzcy będą
reprezentować Rudę Śląską jak i całe
województwo podczas ogólnopolskich finałów projektu Orlik Polska.

Pozostałe wyniki:
Piłka nożna – klasa A:
Pogoń – AKS II Mikołów
2:0 (1:0)
Kolejarz 24 Katowice – Wawel
II Wirek 2:1
Górnik II Wesoła – Urania II
Ruda Śląska 2:1
Piłka noża – klasa B:
Urania III Ruda Śląska – Jastrząb II Bielszowice 0:2
Lechia 06 Mysłowice – Slavia
II Ruda Śląska 2:5
Piłka nożna – II liga kobiet:
Gwiazda Ruda Śląska – Czarne
Sucha Góra 2:2
Futsal – sparing:
Rekord Bielsko-Biała – Gwiazda Ruda Śląska: 11:2

nież Slavia. Pożoga trafił jednak w poprzeczkę, a Chmurczyk przestrzelił. Slavia zdobyła jednak trzy cenne punkty.
Zagłębiak Dąbrowa Gónicza
– Slavia Ruda Śląska 0:1
Slavia Ruda Śląska: Franke – Klimas (86’ Lach), Met, Pożoga (90+2’
Witor), M.Rejmanowski, Moritz,
Chmurczyk, Kowalik, T. Rejmanowski, Puschaus, Szaruga,
Rezerwa: Botor, Koseła, Bocian,
Piwczyk
Trener Roman Cegiełka

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
Piłka nożna – IV liga – grupa I:
21 września, sobota, godz. 11.00 Grunwald Ruda Śląska – Sarmacja Będzin
21 września, sobota, godz. 16.30 Slavia Ruda Śląska – Zieloni
Żarki
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I:
21 września, sobota, godz. 16.30 LKS Ogrodnik – Urania Ruda
Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II:
21 września, sobota, godz. 16.30
Jastrząb Bielszowice – Wawel Wirek
Piłka nożna
21 września, sobota, godz. 11.00 – druga edycja Silesian Football
Night, czyli wielkie piłkarskie wydarzenie, któremu towarzyszyć
będą występy artystyczne, pokazy tańca oraz profesjonalny DJ.

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

Skromne zwycięstwo
Wawel Wirek podejmował dzisiaj
przed własną publicznością rezerwy
Rozwoju Katowice. Ekipa z Rudy Śląskiej odniosła skromne, jednobramkowe zwycięstwo, dzięki czemu utrzymała się w fotelu lidera drugiej grupy
ligi okręgowej.
Pierwsza połowa należała do gospodarzy. Chwilę po gwizdku rozpoczynającym mecz, na bramkę uderzył Zuga, jednak piłkę zdołał złapać golkiper
gości. Po chwili głową uderzył Piętoń,
ale futbolówka przeleciała nad bramką. W 14 minucie po wrzutce Lokaja
uderzył głową Grzywa, jednak piłkę
złapał bramkarz katowiczan. Cztery
minuty później po rzucie rożnym
z woleja uderzył Pyc – piłka przeleciała tuż obok bramki. W 31 minucie meczu do pierwszej groźnej sytuacji do-

szli goście – zawodnik Rozwoju wychodził na pozycję sam na sam z Gawlikiem, ale piłka po jego lobie przeleciała tuż nad poprzeczką. Chwilę później piłka po strzale Piętonia także
przeleciała nad poprzeczką. W końcówce ładnym strzałem z 18 metrów
popisał się zawodnik gości, ale futbolówka poszybowała tuż nad bramką.
Mimo przewagi Wawelu pierwsza odsłona pojedynku zakończyła się bezbramkowym remisem.
Początek drugiej połowy również
należał do Wawelu, jednak w tej części
gry na murawie zameldowało się kilku
nowych zawodników gości i gra Rozwoju uległa poprawie. Częściej dochodził on do groźnych sytuacji. Takie
miał też i Wawel, który w końcu w 66
minucie wyszedł na prowadzenie. Za-

Akrobatyka sportowa

Dobre lokaty akrobatów

Zawodnicy KPKS-u ,,Halemba” należą do czołówki.

14 i 15 września na Nowej Hali
Sportowej katowickiego AWF-u odbywały się zawody Pucharu Polski

Foto: arch.

w Akrobatyce Sportowej, Skokach na
Ścieżce i Trampolinie. Rudzki KPKS
„Halemba” reprezentowały w nich

Zapasy

Udana inauguracja
W dniach 13-14 września w Miliczu rozegrany został Ogólnopolski Turniej Młodzików i Młodziczek w zapasach w stylu wolnym.
Dla zawodników i zawodniczek
Slavii inauguracja sezonu jesiennego wypadła bardzo dobrze. Z bardzo gościnnego Milicza rudzka ekipa przywiozła dziesięć medali.
WYNIKI: Złoto: Nicol Wiezner
32 kg, Patrycja Kuc 37 kg, Paulina
Danisz 40 kg, Karolina Stróżyk 44
kg, Dominik Dziewior 42 kg i Piotr
Kaproń 59 kg; Srebro: Anna Pisarek 44 kg, Klaudia Krzykowska 62
kg, Denis Kwiatkowski 35 kg
i Edwin Krawczyk 47 kg.
W klasyfikacji klubowej dziewcząt Slavia zajęła pierwsze miej-
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sce wyprzedzając CSiR Dąbrowa
Górnicza i Zagłębie Wałbrzych.
Najlepszą zawodniczką turnieju
uznana została Patrycja Kuc.
W klasyfikacji klubowej chłopców rudzianie uplasowali się na
pozycji trzeciej, za Mazowszem
Teresin i Ceramikiem Krotoszyn.
Do tak dobrego występu zawodników i zawodniczek Slavii
przyczyniła się z pewnością podjęta 8 września decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o utrzymaniu zapasów
w programie igrzysk olimpijskich. Wróciła motywacja do
ciężkiej pracy treningowej, wróciły marzenia o olimpijskich laurach.

wodnik Wawelu przejął piłkę na połowie rywali i wypuścił Lokaja. Goście
sygnalizowali pozycję spaloną, ale sędzia takiej nie dostrzegł i zaliczył celne uderzenie „Tacy”. Przed szansą
wyrównania Rozwój stanął w 72 minucie, ale po wrzutce zawodnik gości
uderzył głową prosto w golkipera Wawelu. W końcówce obie strony starały
się umieścić piłkę w siatce – po uderzeniu Lokaja futbolówkę wybił bramkarz, a dobitka Zugi była niecelna.
Później na pozycję wychodził jeden z katowiczanin, jednak ryzykowna interwencja Gawlika powiodła się i to gospodarze zainkasowali komplet punktów.
Wawel Wirek Ruda Śląska – Rozwój
II Katowice 1:0
Wawel Wirek: Gawlik – Pyc,
Grzywa, Buchcik, K. Kałużny – G.
Kałużny (90’ Deptuch), Wilczek, D.
Majnusz, Piętoń, Lokaj – Zuga (86’
Frydrich)
Trener: Jarosław Zajdel

trzy ekipy: trójka żeńska: Julia Nawrat, Marta Wandzik, Aleksandra Jawoszek; dwójka żeńska: Anna Rzepka, Adrianna Woźnica oraz para mieszana: Oliwia Hałupka, Łukasz Wojtaszczyk. Obie nasze pary stanęły na
podium i zdobyły – brązowy medal
w konkurencji par mieszanych oraz
srebro w dwójkach kobiet. Trójka
uplasowała się na piątym miejscu.
Natomiast w sobotę 7 września
w Zielonej Górze odbył się 9 Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce
Sportowej – Winobranie 2013. Wzięło w nim udział 15 klubów z Niemiec,
Czech i Polski. W zawodach wystartowało ponad 120 zawodniczek i zawodników w czterech kategoriach
wiekowych.
W dwójkach dziewcząt w wieku
11-16 lat trzecie miejsce zajęły Anna
Rzepka i Adrianna Woźnica. W dwójkach mieszanych w tej samej kategorii wiekowej tuż za podium uplasowali Oliwia Hałupka i Łukasz Wojtaszczyk. W trójkach dziewcząt
w tym samym przedziale wiekowym
Julia Nawrat, Marta Wandzik oraz
Aleksandra Jawoszek także zajęły
czwarte miejsce.

Wcześniej, od 6 do 15 września
w Nicei odbywały się VII Igrzyska
Frankofonii. Zawody te organizowane są co cztery lata, rok po letnich igrzyskach olimpijskich.
Kategoria 96 kg, w której wystąpił Kamil Wojciechowski, rywalizowała 9 września, nasz zawodnik
w pojedynku półfinałowym uległ
reprezentantowi Armenii Viktorowi
Kazishvili, a w pojedynku o brązowy medal zwyciężył zawodnika
gospodarzy Quentina Milliere
i ostatecznie stanął na najniższym
stopniu podium.
Drugi z naszych zawodników –
Andrzej Sokalski – w pierwszej
walce nie sprostał Kanadyjczykowi Kleophasovi Ncube, w pojedynku repasażowym zwyciężył
Narimana Irankhah z Quebecku
i wreszcie w walce o brązowy medal wygrał z Armeńczykiem Meruzhanem Zadoyanem.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Remis z liderem
Podziałem punktów zakończyło się
sobotnie spotkanie w Kochłowicach.
Urania Ruda Śląska podejmowała przed
własną publicznością dotychczasowego
lidera – LKS Bełk i po zaciętym spotkaniu zremisowała 1:1.
Od początku spotkania w grze gospodarzy panował lekki chaos. Chociaż
goście prezentowali się o wiele lepiej,
to jako pierwsza piłkę w siatce umieściła Urania. Zaledwie dziewięć minut po
rozpoczęciu spotkania w pole karne
wrzucił piłkę Stawowy, a po krótkim
zamieszaniu do bramki wpakował ją
Miszka, jednak sędzia gola nie uznał.
Zaledwie cztery minuty później na prowadzenie wyszli goście. Po wrzutce
z prawej strony boiska piłkę w siatce
głową umieścił zawodnik LKS-u. Po
chwili goście mogli podwyższyć swoje
prowadzenie, ale dobrze interweniował
Pardela. Kilka minut później bełczanie
próbowali zaskoczyć golkipera Uranii
strzałem z dystansu, ale ten wyciągnął
się i zdołał wybić piłkę. W końcu w 28
minucie Urania zdołała doprowadzić
do wyrównania – Stawowy wycofał
piłkę do Barona, którego strzał z 17

metrów trafił w Miszkę, ten jednak zdołał uderzyć i doprowadził do remisu.
Dobrze weszła Urania w drugą połowę meczu. Dosłownie minutę po gwizdku wznawiającym grę bliski wykorzystania wrzutki Stawowego był Musiał, jednak piłka po jego uderzeniu głową przeleciała tuż obok słupka. Z czasem coraz
lepiej prezentowali się także goście.
W 60 minucie zawodnik LKS-u znalazł
się w sytuacji sam na sam z Pardelą, ale
znów dobrze interweniował golkiper kochłowiczan. Ostatnie minuty spotkania
były bardzo nerwowe. Sędzia musiał
uspokajać zapędy zawodników obu drużyn żółtymi kartkami. Z boiska wyrzucony został trener gości. W 86 minucie
bliski umieszczenia piłki w siatce głową
był Żak, ale futbolówka odbiła się od
poprzeczki. Do gwizdka końcowego nic
już się nie zmieniło i w Kochłowicach
nastąpił podział punktów.
Urania Ruda Śląska – LKS Bełk 1:1
Urania Ruda Śląska: Pardela, Hejdysz, Gabryś, Jańczak, Grzesik, Zawisza, Baron, Mikusz, Musiał, Stawowy, Miszka
Trener: Stanisław Mikusz

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Siódma porażka
W dalszym ciągu nie doszło do przełamania w zespole Jastrzębia Bielszowice.
Ekipa z Rudy Śląskiej zmierzyła się na wyjeździe z Unią Kosztowy i chociaż zdołała
strzelić dwie bramki, to gospodarze umieścili piłkę w ich siatce aż sześć razy i to oni
dopisali do swojego konta trzy punkty.
Gospodarze, będący faworytem spotkania,
od początku szukali swojej szansy na zwycięstwo. Bramce Unii starali się także zagrozić
bielszowiczanie. W 19 minucie zawodnik Jastrzębia wycofał piłkę do Kubiaka, ale futbolówka po uderzeniu tego piłkarza przeleciała
tuż obok słupka. Dwie minuty później bielszowiczanie próbowali zaskoczyć golkipera
gospodarzy uderzeniem głową, ale ten dobrze
interweniował. Dalej już inicjatywę przejęli
gospodarze. W 23 minucie zawodnik Unii
wykorzystał prostopadłe podanie i otworzył
wynik meczu. Gospodarze poszli za ciosem
i w przeciągu dziesięciu minut ich prowadze-

nie urosło do czterech trafień. W końcówce
pierwszej połowy bielszowiczanie strzelili
bramkę kontaktową – po wrzutce z wolnego
Janiaka głową do bramki trafił Guśtak.
Druga połowa przebiegała pod kontrolą
gospodarzy. Kolejno w 51 i 69 minucie gry
wykorzystali oni stałe fragmenty gry i zdobyli kolejne dwa gole. W końcówce prowadząca
pięcioma bramkami Unia rozluźniła się, czego efektem był faul i podyktowany przez sędziego rzut karny. Na bramkę zamienił go
Janiak. Mimo tego, że gospodarze kończyli
w dziesiątkę, to nadal stwarzali sobie okazje
do strzelenia kolejnej bramki, jednak nie zdołali ich zamienić na celne trafienie.
Unia Kosztowy – Jastrząb Bielszowice 6:2
Jastrzębia: M. Śmigała, Łukasik – 74`Sikora, Mikuła, Szymański 67` T. Śmigała,
Skudlik, Kaczmarek – 33` J. Łukasik, Kubiak, Henisz, Janiak, Guśtak, Foryś
Trener: Jacek Janiak
REKLAMA
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Rugby

Pracowici rugbiści

Rudzcy rugbiści mogą zaliczyć debiut do udanych.

W minioną sobotę i niedzielę rugbiści
i rugbistki IGLOO RUGBY CLUB Ruda Śląska rozpoczęli sezon.
Przeciwnikiem rudzian w pierwszej
ligowej kolejce był BBRC Łódź, ubiegłoroczny wicemistrz II ligi. Startujące
z pozycji beniaminka IGLOO nie było
faworytem spotkania, jednak zawodnicy
rudzkiej drużyny potwierdzili dobre
przygotowanie do sezonu i pokonali łodzian na ich terenie 32:7. Ton grze nadawali co prawda o wiele bardziej doświadczeni gospodarze, ale IGLOO po-

Foto: arch.

stawiło im bardzo trudne warunki dzięki
zdecydowanej, mocnej i dobrze zorganizowanej obronie.
BBRC Łódź – IGLOO RUGBY
CLUB Ruda Śląska 7:32 (0:7)
IGLOO wystąpiło w składzie: Pepliński (Stankiewicz), Nowak, Rogowski
(Jopert), Muc, Gawron, Maniecki (Jackowiec), Szaciłowski 5 pkt., Mańkowski
15 pkt. ( 3 x 5 p.), Płusa 14 pkt. (5 p., 3 x
2 p., 3 p.), Tokarski 3 pkt., Łętowski,
Mucha, Jurczyński, Blok (Siwula), Kołodziej (Januszkiewicz).

Pływanie

Grzbietem podbija Europę

Aurelia Wrona w Holandii zrealizowała plan, który sobie założyła.

W niedzielę z Holandii wróciła
Aurelia Wrona. Rudzka pływaczka
brała udział w XIV Mistrzostwach
Europy w Pływaniu Masters w Eindhoven. Na zawody przyjechało
5000 pływaków z całej Europy,

Foto: arch.

Polskę natomiast reprezentowało
60 osób. Pani Aurelia, po intensywnych treningach trwających od maja, zajęła 11 miejsce na 200 m stylem grzbietowym, 13 miejsce na
100 m stylem grzbietowym i 14

W niedzielę do obrony tytułu wicemistrzyń Polski przystąpiły DIABLICE
IGLOO RC biorące udział w turnieju
rozgrywanym w Poznaniu.
W swojej grupie w Poznaniu Diablice zwyciężyły z Frogs Warszawa 26:5,
przegrały z odwiecznymi rywalkami
Tygrysicami Sochaczew 12:24 oraz
w decydującym o awansie z grupy meczu wygrały z Atomówkami BBRC
Łódź 21:15. W półfinale przyszła porażka z pozostającymi ponownie poza
zasięgiem rywalek Ladies Lechia
Gdańsk 0:39. W meczu o trzecie miejsce rudziankom przyszło się zmierzyć
z gospodyniami – Black Roses Poznań.
W tym niesłychanie zaciętym i wyrównanym spotkaniu Diablice przez większą jego część prowadziły 5:0, by dać
wydrzeć sobie zwycięstwo w ostatniej
akcji meczu. Poznanianki ruszyły
wprost na bramkę rudzianek, dzięki
celnemu podwyższeniu zdobyły komplet 7 pkt. i pokonały nasze dziewczyny. Dzięki zajęciu czwartego miejsca
Diablice pozostają nadal w grze o medal tegorocznych mistrzostw Polski.
DIABLICE IGLOO RC: Żurek (10
pkt.), Radzikowska, Staniczek, Łuksik
(15 pkt.), Szkudlarek (19 pkt.), Bober
(10 pkt.), Piekorz (10 pkt.).

miejsce na 50 m stylem grzbietowym.
– Wykonałam moje zadanie –
chciałam się zmieścić w pierwszej
piętnastce w mojej kategorii wiekowej. No i udało się! – informuje Aurelia Wrona, która podzieliła się
także wrażeniami z pobytu: – Organizacja zawodów stała naprawdę
na najwyższym poziomie. Najstarsza pływaczka mistrzostw miała 92
lata!
W zawodach uczestniczył także
Jan Barucha – trener uczniowskiego klubu pływackiego działającego
przy basenie w Rudzie Śląskiej.
Startował na dystansie 50 i 100 m
stylem grzbietowym. Zajął odpowiednio 37 i 41 miejsce w swojej
kategorii wiekowej.
Zawodnikom gratulujemy i życzymy jeszcze więcej sukcesów
sportowych!
REKLAMA
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Modele samochodowe

Ruda areną zmagań modeli
W miniony weekend na torze przy
ulicy Kolberga odbyły się Finały Mistrzostw Polski OnRoad modeli samochodowych. W zawodach brały
udział modele z napędem spalinowym
oraz elektrycznym. Rywalizacja była
zacięta. W zawodach wzięli udział
modelarze nie tylko z całej Polski, ale
także z Czech. Łącznie na imprezę
przyjechało ponad 40 zawodników,
którzy startowali w dziewięciu klasach.
W pierwszy dzień odbywały się biegi treningowe oraz eliminacyjne. Drugi
dzień to zdecydowanie bardziej emocjonujące 45-minutowe finały. Czas
pomiędzy biegami zawodnicy wykorzystywali na regulowanie modelu

(zmiana amortyzatorów, dobieranie kół
do nawierzchni czy regulowanie silnika), tak by uzyskać jak najlepsze osiągi. Zawodnicy z naszego regionu osiągnęli bardzo dobre rezultaty: klasa
E-10 Kadet II miejsce Adrian Lipich ze
Świętochłowic; klasa E-10 Formuła
Wicemistrz Polski Dastin Sobala z Rudy Śląskiej; klasa E-10 TC 540 I miejsce i II wicemistrz Polski Przemysław
Wicher z Zabrza; IC-10 II miejsce Jerzy Krawczyk z Sosnowca.
– Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do grupy pasjonatów zajmujących się wyścigami modeli. Jest to
hobby, które wraz ze zdrową rywalizacją można uprawiać przez całe życie –
apelują organizatorzy zawodów.

Łucznictwo

Dobre wyniki „Grotowców”
7-8 września w Ludwikowicach
Kłodzkich rozegrano kolejne Mistrzostwa Polski Młodzików na torach otwartych. Udział w zawodach
wzięło blisko 250 młodych adeptów łucznictwa, wśród których nie
mogło zabraknąć reprezentacji
UKS-u „GROT”. W ostatecznej
klasyfikacji mistrzostw Polski zawodnicy rudzkiego klubu zajęli następujące miejsca:
Kategoria „Młodzik Starszy”
(57 zawodników):
Mateusz Porębski – zajął drugie
miejsce, sięgając po tytuł indywidualnego
wicemistrza
Polski
w łucznictwie na rok 2013.
Szymon Porębski – musiał zadowolić się czwartym miejscem
w ostatecznej klasyfikacji.
Paweł Wichary – debiutant, zajął 43
pozycję w ostatecznej klasyfikacji.
Suma punktów zdobytych przez
ww. trójkę podczas trwania dwudniowej rywalizacji pozwoliła naszym reprezentantom sięgnąć po
tytuł drużynowych wicemistrzów
Polski na rok 2013.
Kategoria „Młodzik” (78 zawodników):
Bartłomiej Rymarz – uplasował
się ostatecznie na bardzo dobrym
piątym miejscu.
Kategoria „Młodziczka” (64
zawodniczek):

Młodzi łucznicy bardzo dobrze zaprezentowali
się w Ludwikowicach Kłodzkich. Foto: arch.

Justyna Wyciślik – w wyrównanej
stawce startujących zawodniczek zajęła
ostatecznie 30 miejsce w klasyfikacji.
Należy dodać, iż mikst UKS-u
„GROT” (drużyna mieszana) w składzie: Justyna Wyciślik i Bartłomiej
Rymarz został ostatecznie sklasyfikowany na wysokiej szóstej pozycji.
Nieco starsza część zawodników
klubu w tym samym czasie walczyła w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski MASTERS w Poznaniu. Anna Schramm-Dubiuel
zdobyła tam złoto w swej kategorii,
a Paweł Tobijański brąz. Maciej
Gnacy – najmłodszy uczestnik turnieju – był dziesiąty. Roman Franik
– też debiutant – zajął siódmą lokatę. Paweł Kieruzel walczący w najsilniej obsadzonej kategorii ostatecznie zajął ósme miejsce.

Ratownictwo wodne

Finalistka ME
Od 6 do 8 września we włoskim Riccione odbywały się XV Mistrzostwa
Europy Juniorów w Ratownictwie Wodnym. Podczas zawodów rozgrywano
konkurencje basenowe oraz plażowe.
Reprezentująca Polskę Anna Nocoń
dwukrotnie stratowała w finałach mistrzostw, poprawiając znacząco swoje
rekordy życiowe. Zawodniczka zaprezentowała się w sześciu konkurencjach

i aż pięć razy zajęła miejsce w drugiej
„10” zawodów.
W zawodach wzięło udział 127 zawodników z 15 krajów Europy w wieku
14-19 lat. Tegoroczne mistrzostwa Europy stały na bardzo wysokim poziomie
sportowym, poprawiono pięć rekordów
Europy Juniorów, a rywalizacja w finałach była bardzo wyrównana. Opiekunem Ani był trener Mateusz Niegot.
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