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Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi i obcy ludzie, którym los małego Kacpra nie był obojętny, zebrali się w miniony czwartek pod
rodzinnym domem, by go serdecznie powitać. Chociaż po skomplikowanej operacji serca pobyt ośmiolatka w Niemczech ze
względu na gorsze samopoczucie przedłużył się, to w końcu znaleziono przyczynę problemów i chłopiec mógł wrócić do Rudy
Śląskiej. – W Niemczech było mi dobrze, ale cieszę się że już jestem w domu – mówił Kacper po przyjeździe do miasta.
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kamery
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Nowe życie Kacpra

Kacper Chmiel dzięki operacji jest pełnym energii ośmiolatkiem.

Operacja odbyła się w klinice
uniwersyteckiej w Niemczech 27
sierpnia. I chociaż chłopiec zaraz
po niej czuł się bardzo dobrze, to
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jego pobyt za granicą znacznie się
przedłużył.
– Operacja przebiegła pomyślnie. Mieliśmy wracać do domu

wcześniej. Jednak z czasem w drenie pojawiły się płyny. To jest normalne po takiej operacji, ale Kacper musiał zostać pod obserwacją.
Później zaczął się źle czuć, wymiotował. Lekarze wykonali szereg badań. Sprawdzali czy to nie jest
związane z sercem. Wszystkie wyniki wychodziły dobrze. W końcu okazało się, że to leki tak na niego działały. Po zmianie leków na inne
wszystko już było w porządku –
opowiada Janina Studołka, mama
chłopczyka i dodaje: – Jeszcze raz
bardzo dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którym los Kacperka nie był obojętny – to dzięki
Wam jesteśmy dzisiaj szczęśliwi.
A po operacji zmieniło się wiele.
Żywe srebro – to sformułowanie,
które najlepiej w tej chwili opisuje
Kacpra. Ze zmęczonego i przygnębionego chłopca, któremu nie wolno było robić tego, co sprawia największą radość jego rówieśnikom,
Kacper zamienił się w ruchliwego,
tryskającego energią ośmiolatka.
– Po operacji czułem się świetnie. Dwa dni po niej już chodziłem.
Cieszę się, że już jest po wszystkim.
A najbardziej cieszę się, z tego że
nie będą mi już wbijać motylków
(wenﬂonów – przypis red.). Teraz

będę mógł już biegać! – mówi
Kacper.
W czwartkowy wieczór rodzice
Kacpra i sam mały bohater podziękowali skromnej reprezentacji tych,
którzy dołożyli wszelkich starań,
by operacja w Niemczech była
możliwa. Tego dnia bowiem najbliżsi, przyjaciele, sąsiedzi i inni
rudzianie na wieść o powrocie rodziny z Niemczech spontanicznie
zebrali się pod jej domem, by gorąco ją powitać. Były kwiaty, wielki
transparent, łzy wzruszenia i najlepszy z możliwych prezentów –
uśmiech dziecka.
– Patrząc na Kacperka, jestem
dumna z rudzian i ogromnie zadowolona. Warto było to wszystko
organizować. Uśmiech chłopca
jest najlepszym podziękowaniem
dla nas wszystkich – mówiła
w trakcie powitania Kacpra Aleksandra Poloczek, organizatorka
zbiórki na rzecz chłopca. A o tym
jak wiele rudzianie podarowali
Kacprowi, najlepiej świadczą powoli rysujące się w jego głowie
plany i marzenia – symbol nowego, lepszego życia, które nie byłoby możliwe, gdyby nie dobroć
wielu anonimowych osób.
Sandra Hajduk
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TEMAT TYGODNIA

Włamywacz złapany
Policjanci z komisariatu w Rudzie 1
ustalili sprawcę, który jest podejrzany
o kilka włamań do samochodów. Do pierwszego z nich doszło w maju na os. Paryż.
Mężczyzna skradł wówczas saszetkę z dokumentami i kartę bankomatową. Następnie włamał się jeszcze do trzech innych
samochodów na tym samym osiedlu, kradnąc wartościowe przedmioty. Za pomocą
skradzionych kart bankomatowych mężczyzna dokonywał małych transakcji metodą zbliżeniową, na niewielkie kwoty do
50 zł. Próbował także wypłacać większe
sumy. Współpraca Policji z pokrzywdzonymi i bankami pozwoliła ustalić i zatrzymać podejrzanego. Okazało się, że to 35letni mieszkaniec Świętochłowic, z którym
współpracuje jego młodszy, 20-letni brat
mieszkający w Rudzie Śląskiej. Policjanci
ustalili, że starszy z braci Marek – dokonywał włamań i kradzieży, a młodszy Łukasz
realizował transakcje finansowe.

Wypadek w Rudzie Śl.-Halembie
Dwa samochody osobowe zderzyły się
we wtorkowy poranek (2.10.) na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Olszynowej w Rudzie
Śl.-Halembie. Prawdopodobnie przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez jednego z kierowców.

Poszukiwani świadkowie
Policja szuka świadków dwóch zdarzeń.
Pierwsze z nich to wypadek drogowy ze
skutkiem śmiertelnym, do którego doszło
13 września około godziny 9.20 przy ulicy
Chrobrego na Bykowinie. Kierowca samochodu dostawczego marki Volkswagen
podczas cofania na drodze dojazdowej do
sklepu w rejonie przystanku „Niedźwiedziniec” potrącił mężczyznę. W wyniku obrażeń 70-latek zmarł w szpitalu. Drugie zdarzenie miało miejsce 9 września około godziny 9.30 przy ulicy 1 Maja na wysokości
wieżowca numer 320 i Przychodni Zdrowia „Genom”. Kobieta przechodząca prawidłowo przez przejście dla pieszych została potrącona przez samochód nieznanej
marki. Policjanci proszą o kontakt osoby,
które są w stanie udzielić jakichkolwiek
informacji na temat zdarzeń.

Statystyki
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody 

– 43
– 22
– 16
–4

Działają 24 godziny na dobę. Zwiększają szanse na wykrycie zagrożeń i pomagają w szybszej reakcji na nie. Szklane oko
kamer monitoringu miejskiego obserwuje nas w wielu miastach, także w Rudzie Śląskiej.

Oko miejskiej kamery
Agnieszka Pach – agnieszka.pach@wiadomoscirudzkie.pl
Monitoring miejski służy bezpieczeństwu. Poprawia jego poczucie, pozwala na reakcje w odpowiedniej chwili i szybszą identyfikację sprawców. W Rudzie Śląskiej
wdrażany jest projekt monitoringu
miejskiego i na chwilę obecną nadzoruje kilka obszarów.
– Kamery działające w ramach
systemu monitoringu miejskiego,
uruchamiane są wraz z oddawanymi do użytkowania niektórymi inwestycjami miejskimi. Obecnie
funkcjonują kamery dające podgląd na plac zabaw w Parku Dworskim i znaczny fragment ulicy Parkowej w dzielnicy Nowy Bytom.
Spory obszar monitorowany jest
też w rejonie placu szkolnego
w Chebziu, gdzie zamontowaliśmy
trzy kamery przy okazji realizacji
placu zabaw w ramach programu
„Radosna szkoła”. Funkcjonują
również kamery na budynku przy
ul. Gen. Hallera 61 – informuje
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Rudzie
Śląskiej.

Ta ostatnia lokalizacja to budynek Straży Miejskiej. To tam właśnie znajduje się centrum monitoringu.
– Obraz z kamer obserwuje jeden
strażnik. Założeniem systemu monitoringu miejskiego jest ochrona
bezpieczeństwa osób i mienia,
ochrona porządku publicznego i pozyskiwanie materiału dowodowego.
W przypadku ujawnienia czynów
zagrażających tym wartościom, niezwłocznie wysyłany jest patrol Straży Miejskiej celem wyeliminowania
zagrożenia lub zabezpieczenia materiału dowodowego. Działania te
koordynowane są z funkcjonariuszami Policji, by w razie potrzeby
optymalnie wykorzystać posiadane
siły i środki – mówi Marek Partuś,
zastępca komendanta Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
W najbliższym czasie liczba obszarów objętych monitoringiem
zwiększy się.
– Wszystkie zastosowane w systemie urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby centrum monitoringu

Jedna z kamer monitoringu w mieście znajduje się w Nowym Bytomiu.

można było rozbudowywać. W najbliższym czasie powinniśmy uzyskać
również obraz z trzech kamer
w Orzegowie, (w rejonie tworzonego Centrum Integracji Społecznej)
oraz z placu Jana Pawła II i fragmentu ul. Piotra Niedurnego w Nowym Bytomiu. Ostatnim punktem
kamerowym w tym roku będzie
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„Burloch”, jeżeli uda nam się tę inwestycję rozpocząć, gdyż pierwszy
przetarg musieliśmy unieważnić –
dodaje Piotr Janik.
Na razie kamery nie zarejestrowały żadnych nadzwyczajnych zdarzeń. Na ocenę efektów działania
monitoringu przyjdzie jeszcze poczekać.

Zdaniem mieszkańców

Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w Rudzie Śląskiej?
Janusz Cimbala: – Trudno jest coś powiedzieć.
Na Bykowinie nie jest zbyt dobrze pod tym względem. Straż Miejska jeździ i nie kontroluje tych, którzy tam siedzą, piją i zażywają narkotyki. Nie wiem
czy jest w tych miejscach monitoring. W Nowym
Bytomiu można powiedzieć, że jest trochę lepiej.
Jednak wszędzie wieczorem strach jest przechodzić
obok nocnych sklepów.
Elżbieta Duczkowska: – Nie czuję się bezpiecznie w naszym mieście. Miałam taki przypadek, że
zostałam napadnięta w dzielnicy Nowy Bytom. Wydaje mi się, że większa liczba funkcjonariuszy mogłaby poprawić tę sytuację, to samo dotyczy monitoringu. Być może zachowanie zbirów zmieniłoby się,
gdyby wiedzieli, że jakiś teren jest pod obserwacją.

Mirosław Szymaniak: – Monitoring w kwestii bezpieczeństwa nie odgrywa większej roli, bo ci, którzy
rozrabiają, mają kaptury na głowach i nie można ich
zidentyfikować. Wydaje mi się, że Straż Miejska nie wypełnia dobrze swoich obowiązków i to jest problem.
Obok Gimnazjum nr 11 ta straż tylko przejeżdża, ale nie
interweniuje.
Bolesław Baran: – W dzień jest bezpiecznie, ale
w nocy bez psa bałbym się wyjść. W Orzegowie są nocne sklepy i obok nich strach jest przechodzić. W nocy
chodzą małolaty, ktoś sprzedaje im alkohol, co potem
powoduje niebezpieczne sytuacje. W parkach monitoringu nie ma, a w takich miejscach wieczorami można
się bać.
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ZBLIŻENIA
Koncerty, spektakle, spotkania, kabareton i projekcje filmowe – to propozycje miejskich ośrodków kultury na atrakcyjne spędzenie jesiennych wieczorów.
Rusza Rudzka Jesień Kulturalna.

Rudzka Jesień Kulturalna
Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

O Rudzkiej Jesieni Kulturalnej w rudzkim magistracie.

– Po raz XXIII w mieście rusza
Rudzka Jesień Kulturalna. Tradycyjnie już przygotowaliśmy dla
mieszkańców Rudy Śląskiej i nie
tylko bardzo różnorodny repertuar. Jestem przekonana, że nikt nie
będzie się nudził – podkreślała

podczas konferencji prasowej wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna
Krzysteczko.
Rudzka Jesień Kulturalna to
cykl imprez odbywających się od
października do połowy grudnia
niemal w każdej placówce kultu-

Foto: MHS

ralnej w mieście. Oferta programowa obejmuje propozycje teatralne, muzyczne, plastyczne
oraz literacko-poetyckie. Niektóre z nich już na stałe wpisały się
w program Rudzkiej Jesieni Kulturalnej.

– Rudzka Jesień Kulturalna to impreza mocno zakorzeniona w mieście
i jak co roku uczestniczą w niej wszystkie instytucje kultury – mówi Andrzej
Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej UM w Rudzie
Śląskiej.
Fani Kabaretu Rak z niecierpliwością czekają na kolejną edycję Hanysów, a miłośnicy twórczości chrześcijańskiej przygotowują się na XVIII
już Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei.
– Ludzie pytają mnie, czy będzie tegoroczna edycja Hanysów. Nie ukrywam, że w tym roku zmieniliśmy trochę formułę. Nie zdradzimy jednak kto
otrzyma w tym roku statuetkę Hanysa,
bo nie mamy jeszcze ostatecznych potwierdzeń, ale obiecujemy – będzie jak
zwykle sympatycznie – zapewniał
Grzegorz Poloczek z Kabaretu Rak.
Perełkami tej edycji Jesieni będą
niewątpliwie: koncert chóru męskiego
Ruhrkohle z Essen, spektakl teatralny
„Klimakterium… i już”, koncert andrzejkowy w wykonaniu zespołów
Dżem i Gang Olsena oraz gość Kabaretu Rak Anna Guzik. Występy kabaretów LIMO i ŁOWCY.B z pewnością

będą sposobem na poprawienie nastroju.
Rudzka Jesień Kulturalna ma stanowić nie tylko antidotum na jesienną
chandrę, ale ma również wychowywać. W tegorocznym programie znalazły się m.in.: koncert profilaktyczny
– skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz konferencja
naukowa „Poradnik Innego Myślenia.
Zespół Aspergera i ADHD”. Nie byłoby też Rudzkiej Jesieni Kulturalnej
bez śląskich akcentów, takich jak finał
IX Regionalnego Konkursu Poetyckiego Po Ślonsku im. Ks. N. Bonczyka, wystawa „Mój Śląsk – Moje Miasto” czy konkurs i wystawa „Śląska
Szopka Bożonarodzeniowa”. Spektakle bajkowe, plener malarski, przedstawienia to propozycje dla najmłodszych na jesienną nudę. Ostatnie
punkty repertuaru Rudzkiej Jesieni
Kulturalnej wprowadzają w świąteczny i zimowy nastrój, m.in. koncert
świąteczny „Śląskie Granie”, koncert
kolędowy Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej
czy otwarcie wystawy obrazów z kolekcji „Barwy Śląska” Stanisława Gerarda Trefonia.
REKLAMA
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Wczoraj w przedszkolu, dzisiaj w szkole

Przy okazji pasowania SP nr 18 obchodziła swoje święto.

Ubiegła środa była wyjątkowym
dniem w Szkole Podstawowej nr 18
im. Konstantego Damrota – oprócz
uroczystego pasowania na ucznia, placówka obchodziła także Święto Szko-

Foto: MS

ły. Z tej okazji uczniowie przygotowali barwny program artystyczny.
– Nie stresuję się szkołą – bardzo
lubię lekcje, pracę z książkami. Przerwy też bardzo lubię. Mam już dużo

Pasowani na uczniów

kolegów i koleżanek – mówiła siedmioletnia Kasia Lewandowska, która
wspomniała także o przygotowanym
przedstawieniu: – Dzisiaj, podczas
pasowania, będziemy śpiewać i mówić
wierszyki.
– Jestem bardzo dumna, że moje
dziecko rozpoczyna naukę w szkole.
Dla rodzica to niesamowite przeżycie.
Bardzo ważne jest to, żeby zarówno
rodzice jak i przedszkole przygotowały dzieciaki na nowy etap w życiu –
mówiła Jolanta Jankowska, mama
Marcela.
– Drogie dzieci, już kilka tygodni
jesteście w szkole. Odwiedzałam Was
na zajęciach i muszę powiedzieć, że
jesteście gotowi na pasowanie na
„pierwszaków” – podczas wystąpienia podkreślała Grażyna Miliczek, dyrektor SP nr 18.
Magdalena Szewczyk

Gaudeamus w Rudzie
61 studentów dołączyło w sobotę
do grona słuchaczy Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzięki uruchomieniu
osiem lat temu Zamiejscowego
Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach, to właśnie tu
kształcą się przyszli geodeci.
Uroczystej immatrykulacji dokonał prorektor AGH ds. kształcenia
prof. dr hab. inż. Antoni Tytko.
– Dziękuję, że wybraliście ten kierunek. Życzę Wam, żebyście przełamywali swoje słabości i żeby studia
zakończyły się sukcesem. Zapewniam,

że będziecie dobrze przygotowani.
Zajmiecie w lokalnej społeczności
wysoką pozycję i będziecie godnie
żyć. Bo o to chodzi: ciężko pracować
i godnie żyć – zwrócił się do studentów prorektor Antoni Tytko.
– Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie studentów kierunkami oferowanymi przez rudzki Ośrodek Zamiejscowy AGH. Absolwenci geodezji
i kartografii znajdują pracę w wielu
branżach gospodarki – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Tym
bardziej cieszy fakt, że nauka tak po-

Uroczysta immatrykulacja odbyła się
w sobotę (5.10.)
Foto: UM

szukiwanego w naszym regionie zawodu, z indeksem renomowanej
uczelni odbywa się w Rudzie Śląskiej
– dodaje.
Sandra Hajduk

Kącik adopcyjny
Skubi to 2-letni psiak, wulkan energii, za którym ciężko nadążyć. Jest
psem bardzo przyjaznym i niezwykle towarzyskim, spragnionym kontaktu
z człowiekiem. Skubi jest grzeczny, ale powinien trafić pod opiekę osoby
doświadczonej i konsekwentnej, która popracuje nad jego brakami w wychowaniu. Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA

Najmłodsi nie kryli radości z faktu, że zostali oficjalnie uczniami.

– Już nikt przedszkolak na nas
nie powie, bo przecież jesteśmy
duzi uczniowie – mówiły we wtorek dzieci, które niedawno rozpoczęły edukację w Szkole Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach. Tego dnia 48 pierwszoklasistów zostało oficjalnie pasowanych na ucznia.
– Dla dzieci jest to wyjątkowy
moment. Najmłodsi rozpoczynają
naukę w towarzystwie rodziców,
władz miasta, nauczycieli i starszych kolegów. Pasowanie na
ucznia ma im pokazać jak ważna
jest edukacja w życiu człowieka.
Mam nadzieję, że dzieci zapamię-

Foto: SH

tają ten dzień na tyle, że będzie ich
to motywowało do dalszej pracy
i rozwoju – mówiła Katarzyna
Szuba, dyrektor SP nr 20.
Chociaż dzieci chodzą do szkoły dopiero od miesiąca, już zdążyły polubić placówkę.
– W szkole jest fajnie. Mamy
bardzo fajną panią i sympatyczną
klasę. Lubię się uczyć. Mam same
piątki i szóstki – opowiadał siedmioletni Borys Baniak.
A my życzymy wszystkim
uczniom tego, by tylko takie oceny widniały w ich dzienniczkach
i by zapału do nauki starczyło im
do końca procesu edukacji!
Sandra Hajduk
REKLAMA
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Kolejny rok Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Starzeć się można pięknie albo
szaro – wszystko zależy od tego, jak
się o to ktoś postaro” – tak zwykła
mówić Teresa Chudziak, prezes
Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, który w sobotę po raz dziesiąty zainaugurował rok akademicki.
– Sama się dziwię, że minęło już
dziesięć lat. To jak mgnienie oka. W 2004
r. było nas 50, a w tej chwili jest nas
ponad 300. Musimy pamiętać, że Ruda Śląska nie ma tradycji uniwersyteckich – dlatego Uniwersytet na takim poziomie wymagał ogromnego
wkładu pracy – wyjaśniała prezes.
Na uroczystości rozpoczęcia
tradycyjnie zabrzmiał „Gaudeamus” w wykonaniu chóru RUTW.
W programie znalazł się także wykład dr Stanisławy Mielimąki
„Między lękiem a nadzieją” oraz
występ Żeńskiej Orkiestry Salo-

nowej pod batutą Grzegorza
Mierzwińskiego.
– Spotkania w ramach RUTW są
poradą, balsamem dla ciała, spowiedzią. Człowiek staje się lepszy, ukierunkowany. Mamy bogatą ofertę zajęć, m.in. wykłady, seminaria, języki,
kursy komputerowe, gimnastykę, basen, nordic walking, chór, teatr, malarstwo – wymienia pani Teresa. Jak
dodaje, zajęcia uzależniają, ale w pozytywnym znaczeniu. W wakacje
członkowie stowarzyszenia często
dzwonią z prośbą o jak najszybsze
rozpoczęcie roku.
Udział w działalności RUTW to
sposób na seniorskie życie i lek na samotność – wymagania nie są szczególne: warunkiem jest wpłacenie
20 zł wpisowego oraz symbolicznej
kwoty 40 zł za semestr. Zapisy trwają
do końca października.
MS

Piąty w Europie!

Spektakl ku pamięci

Spektakl wywołał wśród widzów wiele emocji.

Emeryci i renciści Międzyzakładowej
Komisji NSZZ „Solidarność” Huty „Pokój” w piątek kolejny raz spotkali się na
cyklicznym spotkaniu. Seniorzy zobaczyli spektakl dotyczący tragedii wołyńskiej.
– Kontynuujemy tematykę poruszoną
przed miesiącem na spotkaniu z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, dotyczącą
tragedii na Wołyniu. Emeryci tym razem
zobaczą związane z tym przedstawienie.
Młodzież zaprezentowała już wcześniej
ten spektakl w Częstochowie, w dniu
rocznicy obchodów tragedii na Wołyniu

Śląsk ma głęboko zakorzenioną tradycję chóralną. Na zdjęciu członkowie chóru rudzkiego UTW.
Foto: MS

Foto: RP

– mówi Józef Skudlik, przewodniczący
Międzyzakładowej Komisji Związkowej
NSZZ „Solidarność” Huty Pokój.
– Występ przygotowałam z uczennicami, które poznają u mnie teatralne
rzemiosło w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu. Przedstawimy widowisko oparte na książce dr Lucyny
Kulińskiej „Dzieci Kresów”. Z trzech
tomów wybrałam najciekawsze, ale też
najmniej drastyczne sceny – tłumaczy
Danuta Szymczyk, reżyser spektaklu.
Robert Połzoń

Rudzianin Damian Duda piątym
fryzjerem w Europie. W zakończonych w Moskwie mistrzostwach
Europy rudzki mistrz fryzjerstwa
ustąpił jedynie Włochom i Rosjaninowi. Polskę reprezentowało
trzech fryzjerów, którzy na zgrupowaniu w Olsztynie ćwiczyli
przed mistrzostwami pod okiem
Andrzeja Matrackiego, mistrza
świata we fryzjerstwie.
– Włochów było dwunastu i część
z nich udało mi się pokonać. Piąte
miejsce na mistrzostwach Europy
to dla mnie niewątpliwie sukces,
ale będę pracował dalej, bo może
być jeszcze lepiej – mówi Damian
Duda, zapowiadając udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata we Frankfurcie.
Damian Duda startował w czterech kategoriach – kreatywnej,
klasycznej i w dwóch fashion. Wysoką, piątą pozycję zdobył w kategorii klasycznej.
– Bardzo się cieszę z jego osiągnięć, ale przede wszystkim z tego,

STARE!!!!

W skrócie
Forum

Autorzy
zwycięskich
projektów, które realizowane będą w przyszłym
roku w ramach budżetu
obywatelskiego będą brać
czynny udział na etapie
ich realizacji, pomogą też
w weryfikacji wniosków,
które będą składane na
rok 2015. W czwartek
mieszkańcy spotkali się
z władzami miasta w celu
omówienia szczegółów
rozpoczętego w Rudzie
Śląskiej głosowania nad
propozycjami do przyszłorocznego
budżetu
obywatelskiego. Spotkanie, które odbyło się w ramach „Forum mieszkańców” oprócz zaprezentowania i omówienia projektów było również okazją do wyjaśnienia, dlaczego niektóre wnioski
zostały odrzucone na etapie weryfikacji.

V Bieg Papieski

Damian Duda prezentuje wystawę
w rudzkim magistracie – obrazującą jego
ostatnie sukcesy.
Foto: MHS

że się nie zniechęca i robi dalej to,
co lubi i co jest jego pasją – cieszy
się Marian Duda, ojciec mistrza.
Sukcesy Damiana Dudy są również wizytówką miasta. Damian
Duda urodził się, mieszka i pracuje
w Rudzie Śląskiej. To tutaj ma
swój salon, w którym również
szkoli adeptów fryzjerstwa.
Monika Herman-Sopniewska

Już po raz piąty mieszkańcy będą mogli wziąć udział
w Biegu Papieskim, organizowanym przez parafię św.
Barbary w Rudzie Śląskiej
-Bykowinie. To wydarzenie,
które na stałe wpisało się
w życie tej parafii. Trasa
biegnie polną drogą, tuż za
kościołem przez tory kolejowe do ulicy Wireckiej
i wzdłuż tejże ulicy, aż do
ulicy Wyzwolenia i z powrotem. Całkowity dystans
wynosi 4100 metrów. Jak
podkreślają organizatorzy,
w biegu nie jest najważniejsze zwycięstwo, ale udział
i świadectwo wiary. Zainteresowanych
zapraszamy
w przyszłą środę, 16 października, o godzinie 14.30.
Start o godzinie 15.00 spod
kościoła św. Barbary.
REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Zawsze serdeczna, otwarta i przyjazna – od kilku lat dyrektor SP nr 4 w Rudzie Śl.-Czarnym
Lesie. Ona najlepiej wie, że dla nauczycieli szkoła to ich drugi dom, a ławki pełne uczniów to
już codzienność. O początkach w zawodzie, pracy nauczyciela i funkcji dyrektora jednej z rudzkich podstawówek rozmawiamy z Grażyną Kukiełką.

Zawód: nauczyciel
Imię i nazwisko:
Wiek:
Stan cywilny:
Zainteresowania:
Staż pracy:

Grażyna Kukiełka
55 lat
mężatka
muzyka, sztuka, ﬁlm
35 lat

– Kiedy zdecydowała Pani, że zostanie nauczycielką?
– Myślę, że zawsze chciałam być nauczycielką. Z pewnością posiadam predyspozycje do wykonywania tego zawodu, jednak duży wpływ na moją decyzję miało również wychowanie w domu rodzinnym, gdzie razem z braćmi
zdobywaliśmy pierwsze doświadczenia
życia społecznego. Wiedzę tę przekazujemy teraz naszym dzieciom.
– Co Panią do tego zmotywowało?
– Miałam to szczęście, że podczas
mojej edukacji, począwszy od Szkół
Podstawowych nr 7, 1 i 22, II LO w Rudzie Śląskiej, SWP w Bytomiu, a skończywszy na Uniwersytecie Śląskim,
zawsze spotykałam na swej drodze nauczycieli z pasją. Obserwacja ich pracy

z dziećmi, młodzieżą i podziw – to
wszystko umacniało moje przekonanie
o ważnej społecznej randze zawodu nauczyciela. To mnie motywowało.
– Przekazywanie wiedzy jest dużym wyzwaniem?
– Nauczyciel nie tylko przekazuje
wiedzę, ale również, a może przede
wszystkim, jest wychowawcą. Dlatego
powinien umieć nawiązać bezpośredni
i dobry kontakt z uczniem, oparty na
wzajemnym szacunku i dialogu oraz
poznać warunki w jakich wychowuje
się uczeń, by móc mu skutecznie pomóc.
– Jakie cechy powinien posiadać
nauczyciel?
– Oczywiście, ukończenie studiów,
posiadanie warsztatu pracy są niezbęd-

ne, jednak odniesienie sukcesu zależy
od cech osobowości. Zaangażowanie
nauczyciela, jego otwartość wobec
uczniów wyzwala podobne reakcje.
Ważna jest też umiejętność kontaktu
z uczniami, empatia, obiektywizm
i sprawiedliwość w ocenie. Nauczyciel
w swej pracy koncentruje się na przygotowaniu młodych ludzi do życia
w świecie, w którym będą żyć i pracować.
– Obecnie jest Pani dyrektorem
szkoły, jak zmieniły się Pani obowiązki?
– Funkcję dyrektora w SP nr 4 pełnię
szósty rok. W znaczący sposób poszerzył się zakres moich obowiązków, jednak wciąż uczestniczę w procesie
kształcenia osobowości uczniów. Ta
szkoła to moje miejsce na ziemi. Mam
przyjemność pracować z osobami, które mają poczucie misji tej placówki.
Istotną rolę w pracy tej szkoły pełni zaangażowanie rady rodziców. Szkoła
angażuje się z wzajemnością w życie
społeczności lokalnej Czarnego Lasu.
Wiadomo bowiem, że dla rozwoju

Foto: AP

ucznia i placówki bardzo ważna jest
kreatywna współpraca wszystkich podmiotów, co na wysokim poziomie oceniło Śląskie Kuratorium Oświaty.
– Co najbardziej cieszy w tej
pracy?
– Mam wiele powodów do zadowolenia. Najbardziej cieszy mnie uśmiech
każdego dziecka. Cieszy mnie, że poprawiają się warunki pracy szkoły. Mamy nową salę gimnastyczną, dzięki
programom unijnym na naszym wyposażeniu są sprzęty multimedialne, a poprzez zaangażowanie nauczycieli i pracowników poprawia się estetyka pomieszczeń. Jestem dumna z utworzenia
w szkole oddziału przedszkolnego dla
pięcio- i sześciolatków, bo świadczy to
o możliwościach rozwojowych placów-

ki. Bardzo ważna dla mnie jest też
współpraca szkoły z władzami miasta,
a ta jest dobra, co też cieszy.
– Czy po tylu latach czuje Pani satysfakcję?
– Moja praca zawodowa układa się
w pewien logiczny ciąg. Rozpoczynałam ją w Przedszkolu nr 14, później
pracowałam w SP nr 39. W SP nr 6
przepracowałam 20 lat, a od pięciu lat
jestem dyrektorem w SP nr 4. W życiu
prywatnym i zawodowym nie oglądam
się wstecz. Lubię wyzwania i planowanie przyszłości. Jestem szczęśliwym
człowiekiem, ponieważ wykonuję pracę z pasją, a jej efekty sprawiają mi
wiele satysfakcji.
– Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Pach
REKLAMA
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Nie chowaj rzeczy w szafie

Po wymianie ubrań przyszedł czas na galanterię damską.

Czy któraś z twoich torebek przestała ci się podobać? A może najnowsza apaszka niestety nie pasuje
do niczego, albo schudłaś i jakbyś
nie zapięła paska, jest luźny? Nie
chowaj tych rzeczy głęboko w swojej szafie! Przyjdź do biblioteki i wy-

Foto: arch.

mień się dodatkami. – Tym razem
nastawiamy się na galanterię damską. Można przynieść torebki,
apaszki, nakrycia głowy, rękawiczki, portfele, czyli wszystkie dodatki,
których kobieta potrzebuje do
ubrania się. Akcja potrwa dużo

Przeciw używkom
Ośmiu muzyków na scenie, jeden zespół i jedno bardzo ważne
przesłanie – dopalaczom STOP!
Pod takim hasłem odbył się w piątek koncert profilaktyczny dla
młodzieży
ponadgimnazjalnej.
Artyści zaprezentowali recital
słowno-muzyczny dzieląc się
z młodymi ludźmi swoimi do-

świadczeniami. – Dzisiaj siadamy
przed Wami po to, żeby przedstawić kilka myśli, do których być
może nie jesteście jeszcze dojrzali.
Zaprezentujemy piosenki, obrazy
i kilka refleksji z nadzieją, że któregoś dnia wrócicie pamięcią do
tej sali, do naszego spotkania – te
słowa skierował do młodzieży Ja-

dłużej niż ostatnio. Mamy nadzieję,
że będzie się to wiązać z większym
zainteresowaniem, co przełoży się
na więcej rzeczy. Akcja jest bezpłatna i daje szansę nie tylko na nowe
dodatki, ale i spotkanie towarzyskie,
podczas którego można porozmawiać na tematy związane z modą
przy filiżance kawy – tłumaczy Jolanta Rusin z Biblioteki Centralnej.
Gdzie można się wymienić?
• 8-9 października – Bykowina,
filia nr 21
• 10-11 października – Wirek, filia nr 17
• 14-16 października – Wirek,
Biblioteka Centralna
• 17-18 października – Halemba,
filia nr 18
• 21-23 października – Godula,
filia nr 13
We wszystkich lokalizacjach wymiana potrwa od godz. 11.00 do
18.00.
Agnieszka Pach

Get Europa up and playing!
W ciągu roku uczniowie Zespołu
Szkół nr 2 Specjalnych brali udział w niesamowitych podróżach. Tym razem przyszła kolej na wcielenie się w rolę gospodarza, czego wynikiem jest przybyła do
Rudy Śląskiej prawie 60-osobowa grupa
uczniów z całej Europy.
– Wymiana odbywa się w ramach programu „Comenius”. Tytuł projektu brzmi
„Get Europa up and playing”. Naszymi
partnerami są Niemcy, Portugalia, Słowacja, Turcja i Anglia i z tych właśnie
krajów przybyli do nas uczniowie wraz
z opiekunami – tłumaczyła Wiesława
Sroka, nauczyciel Zespołu Szkół nr 2
Specjalnych i koordynator projektu.
– Dzisiaj przebywamy w szkole – tu
uczestnicy biorą udział w specjalnie przygotowanych konkurencjach sportowych
i muzycznych. Wczoraj byliśmy w Krakowie i Wieliczce – naszym przyjaciołom
bardzo spodobały się miasta. Chcemy
także, by poznali najbliższe okolice. Jutro

Grupa z Turcji uczyła gry ulicznej, typowej dla
dzieciaków z tych rejonów Europy. Foto: MS

natomiast, na życzenie wszystkich przybyłych, jedziemy do Oświęcimia – dodała
Wiesława Sroka.
Dla polskich podopiecznych ZS nr 2
Specjalnych taka wymiana to ogromne
przeżycie: – Nasze dzieci trochę się już
otworzyły, pomimo bariery językowej.
Nieczęsto zdarza się, że język, którego
uczą się w szkole, mogą zastosować
w praktyce. Jak na razie dobrze sobie radzą i chętnie pomagają w przygotowywaniu atrakcji – podkreślała koordynator
projektu.
Magdalena Szewczyk

rosław Wajk z zespołu SUW.
– Bardzo dobrze, że takie koncerty profilaktyczne są organizowane. Myślę, że dzięki temu mniej
ludzi będzie brało dopalacze i inne podobne rzeczy. Sądzę, że takie
akcje są młodzieży potrzebne.
Młodych ludzi wciąż trzeba ostrzegać przed dopalaczami – komentuje Daniel Gula z ZSO nr 4.

Agnieszka Pach
Muzycy na scenie.

Foto: AP

Szkoła to nie tylko budynek – to także tworzący ją ludzie.

Foto: MS

Z duchem Wyplera od 30 lat
Wielu uczniów swoje pierwsze
lata nauki przeżyło w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera. Tam zdobywali wiedzę,
zawierali nowe przyjaźnie – teraz są dorosłymi ludźmi, z bagażem i doświadczeniami nabytymi w murach szkoły. Szkoła
Podstawowa nr 2 w ubiegłą sobotę uroczyście obchodziła
30-lecie istnienia placówki, na
które przybyło wielu przyjaciół
„Dwójki”. Goście mogli podzi-

wiać program artystyczny „Szkoła, tradycja, rodzina”.
– 30 lat istnienia naszej placówki to nie tylko suche fakty, daty, wydarzenia. To również, a może
przede wszystkim, nasze wspomnienia, uczucia, refleksje – mówiła Barbara Siemińska, dyrektor
szkoły. – Nie ulega wątpliwości, że
nasza szkoła to wyjątkowe miejsce,
które na długo pozostaje w sercach
naszych uczniów – nawet po zakończeniu nauki. Wyrazem tego są

bardzo częste odwiedziny starszych
absolwentów, dzisiaj przyprowadzających do „Dwójki” swoje pociechy – zaznacza dyrektor.
O wyjątkowości SP nr 2 przekonani są także obecni uczniowie: – Bardzo nam się tutaj podoba. Przez 30 lat szkoła rozwinęła się, odniosła wiele sukcesów
sportowych. Każdemu życzyłybyśmy takiej szkoły – mówiły Jagoda, Alicja i Dominika z klasy V.
Magdalena Szewczyk
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Z KULTURĄ NA TY
Jak podkreśla założycielka – są wolni i niezależni. Ograniczają ich tylko (lub aż) rzeczy przyziemne – czyli finanse. Mimo tych
przeszkód wytrwali cztery wiosny, a patrząc na dokonania artystyczne grupy można spokojnie powiedzieć, że były to lata tłuste.
Tetr Bezpański w sobotę świętował swoje urodziny…

Niebiański koncert

4 lata Teatru Wolności
Są rodziną – ona matką, oni zdolnymi dziećmi. Marlena Hermanowicz, dyrektor artystyczny, ma aż
116 artystów. Uroczystość urodzinowa oraz spektakl „Wzrusz się moje
serce” przeplatany filmem, pokazały
jak bardzo zżyli się przez lata pracy,
czasem przyjemnej, inspirującej, a czasem trudnej.
– Momentami uświadamiasz sobie, że jesteś odpowiedzialna za taką grupę ludzi, za ich marzenia, że
wszyscy ci wierzą, ufają, liczą na
ciebie. Wtedy myślisz sobie, że
w gruncie rzeczy to jest przerażające. Ale potem przychodzą takie
chwile, gdy myślisz, że jesteś z nich
dumna. Patrzysz jak się rozwijają.
To są te najważniejsze momenty.
Wtedy mówisz sobie, że naprawdę
warto – podkreśla Marlena Hermanowicz.
W głowie tej dwudziestokilkuletniej dziewczyny rodzi się mnó-

stwo ciekawych projektów, które
stara się jak najszybciej wcielać
w życie: – Raczej nie zdarzało mi
się, żebym w jakiejś chwili nie miała żadnych pomysłów. Mam problem w drugą stronę. Czasami jadę
pociągiem, pojawia się myśl, mam
gotowy projekt i muszę jak najszybciej zapisać wszystko co wymyśliłam. Później przychodzę na zajęcia, przedstawiam wizję, a artyści
na to: „Dobra, robimy!” – to chyba jest najfajniejsze – tłumaczy,
potwierdzając, że nie ma dla niej
rzeczy niemożliwych do zrealizowania.
– Bezpański ma swoją magię,
którą wszyscy czujemy. Jest naprawdę fajnie. Tutaj pierwszy raz
zetknąłem się z prawdziwym teatrem – mówi Michał Pawlik, który
jest w zespole od dwóch lat.
– To mój pierwszy występ i kiedy czuję dzisiejszą atmosferę,

Damian
Holecki
znowu
w MCK-u! 17 listopada o godz.
18.00 odbędzie się koncert urodzinowy „W siódmym niebie”,
który wzbogacony będzie o liczne niespodzianki. Bilety w cenie
30 i 35 zł. Kontakt telefoniczny:
32 248-62-40, 32 244-29-52.

Andrzejki w MCK-u
Jeśli andrzejki, to tylko w rytmie bluesa. W Miejskim Centrum
Kultury odbędzie się impreza andrzejkowa z dwoma rodzimymi
zespołami: Dżemem i Gangiem
Olsena. Wszystkich rudzian chcących udanie spędzić ten dzień, zapraszamy 29 listopada o godzinie
18.00. Bilety w cenie 40 i 50 zł.
Teatr Bezpański swoje urodziny świętował w kinie ,,Patria”.

wiem, że jest to spełnienie moich
marzeń – dodaje należąca do grupy dramatycznej Justyna Pachla.
Na pytanie, czego można życzyć
„Bezpańskim”, Marlena Herma-

Foto: MS

nowicz odpowiada, że prób generalnych, bo te są kosztowne i Teatr nie może sobie na nie pozwolić.
Magdalena Szewczyk

Para się prozą, poezją, piosenką, gawędą, grafiką i współczesnymi, kunsztownymi wycinankami artystycznymi – tak zwanymi ażurami.
„Człowiek renesansu” mówią o nim ci, którym przyszło kiedykolwiek z nim współpracować. Marek Wacław Judycki, bo o nim mowa, 21
września obchodził 70. urodziny. Z tej okazji w miniony wtorek w filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej-Halembie odbył
się jego benefis.

Benefis Judyckiego
– Tych 70 lat minęło jak z bicza
trzasnął – mówił solenizant.
A w wydanej na jego cześć z okazji tego wyjątkowego jubileuszu
książce, poproszony o opisanie
swojego życia, napisał: – „Poproszono mnie o napisanie krótkiego życiorysu. Gdyby to dotyczyło każdej innej, znanej mi osoby – „bułka z masłem”. Problem
zaczął się w chwili dowiedzenia
się, że życiorys ma dotyczyć
mnie”.
W trakcie benefisu wraz z artystą świętowali jego bliscy, przyjaciele i znajomi. To oni zadbali
o oprawę uroczystości – recyto-

wali poezję i prozę, grali na różnych instrumentach, śpiewali
piosenki, a także składali oryginalne życzenia.
– Łączę się z życzeniami wszystkich tu obecnych. Żyj i wojuj najdłużej, poprzez wieki całe. Słowem, piórem i pędzlem wspieraj
polską wiedzę dla dobra wnuków
naszych i miastu na sławę – mówił Adam Janicki.
A jedną z największych niespodzianek dla Jubilata była specjalnie wydana na tę okazję książeczka pt. ,,Gyburstagowo wycinanka”. – Ta książeczka należała się
Markowi jak psu gnat. Ona jest

Zapraszamy
ELO określana jest mianem jednej
z najbardziej twórczych i oryginalnych
grup lat 70. i 80., a jej członkowie bezapelacyjnie stali się prekursorami syntezy rocka i muzyki klasycznej. Trasy
koncertowe ELO po Polsce w 2008,
2009 i 2011 roku okazały się wielkim
sukcesem, a zachwycona publiczność
w każdym mieście nagradzała „elektryków” owacjami na stojąco. Już w listopadzie Mik Kaminski, Louis Clark,
Eric Troyer, Parthenon Huxley, Gordon
Townsend oraz Glen Burtnik ponownie zagrają dla polskiej publiczności!
Czterdzieści lat na muzycznej scenie, a ich utwory wciąż porywają doskonałym połączeniem symfonicznych dźwięków i rockowej mocy. ELO to zespół
ponadczasowy, który swoją muzyką utwierdza nas w przekonaniu, że jest
ona wieczna, a oryginalne brzmienie na dobre zagościło na rockowej scenie.
Podczas listopadowej trasy będziemy mogli usłyszeć największe przeboje
grupy, m.in. Evil Woman, Mr. Blue Sky, Do Ya, Don’t Bring Me Down, Xanadu
oraz wiele innych z dorobku ELO.
Zapraszamy!!! 15 listopada 2013 – Zabrze, DMiT.

CO, GDZIE,
KIEDY

Szumi czas
W bielszowickim Domu Kultury 11 października wystąpi poeta, muzyk, satyryk – Andrzej
Poniedzielski ze swoim autorskim programem „Szumi czas”.
Wieczór poprowadzi Piotr Skucha. Bilety do zakupu w kasach
Domu Kultury w cenie 35 zł.
Rozpoczęcie o godzinie 18.00.

„Limo” w Rudzie!
Ewa Błachnio, Abelard Giza,
Wojciech Tremiszewski i Szymon Jachimek – to skład, który
pojawi się na deskach Domu
Kultury w Bielszowicach. 29
października zapraszamy na
występ kabaretu „Limo”. Start
– godzina 19.00. Bilety w cenie
50 zł.

Finał „Gloria Dei”

Benefis zorganizowano z okazji 70. urodzin Marka Wacława Judyckiego.

wyrazem naszej sympatii do niego – podkreślał Adam Podgórski,
który przy współudziale Miej-

Foto: SH

skiej Biblioteki Publicznej zorganizował benefis i wydał książkę.
Sandra Hajduk

Wszyscy ci, którzy chcieliby posłuchać laureatów XVIII
Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Gloria Dei” –
Wierzyć Warto, mogą 13 października odwiedzić bielszowicki Dom Kultury, w którym
odbędzie się koncert finałowy.
Gościem specjalnym będzie
Magda Anioł. Start – godzina
17.00.

10

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 9.10.2013

ABC UBEZPIECZONEGO
Zakład Ubezpieczeń Społecznych znają najlepiej emeryci, renciści i płatnicy składek – te grupy najczęściej chcąc załatwić swoje sprawy, odwiedzają
ZUS. Tymczasem najliczniejsza grupa Klientów ZUS-u, licząca aż 15 mln osób, to ubezpieczeni. Jednocześnie jest to grupa, mająca najmniej kontaktu
zarówno z samym ZUS-em, jak też z przepisami o ubezpieczeniach społecznych. Brak wiedzy o swoich prawach i obowiązkach w tym zakresie często
skutkuje zaniedbaniem, które, szczególnie odkryte po latach, może okazać się nie do naprawienia.

Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
Są tacy ubezpieczeni, którzy przez
całe swoje zawodowe życie nie zainteresowali się, czy ich płatnik składek np.
ich pracodawca, odprowadza za nich
składki, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. A na koniec swojej kariery zawodowej gdy już składają wniosek o emeryturę, mogą być nieprzyjemnie zaskoczeni. I niekiedy bywa za późno by
wyjaśnić wątpliwości z pracodawcą.
Bo nie ma ani jego, ani dokumentów po
firmie.
Aby uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości, warto już dziś zainteresować się po co płaci się składki,
jakie dają one zabezpieczenie na przyszłość i w jakich sytuacjach, jakie
świadczenie i w jakiej wysokości gwarantuje nam określony typ ubezpieczenia. Odpowiedzi na te i inne pytania
można w każdym czasie uzyskać w jednostkach ZUS-u.
ABC UBEZPIECZONEGO:
1. Posiadasz status ubezpieczonego
jeśli jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą (wykonującym pracę na podstawie
umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).

Najmłodsi
– witamy
w Rudzie
Śląskiej!

2. Jako pracownik podlegasz obowiązkowo:
– ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu
i wypadkowemu,
– ubezpieczeniu zdrowotnemu.
3. Jako zleceniobiorca podlegasz
obowiązkowo:
– ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu,
– ubezpieczeniu zdrowotnemu,
– ubezpieczeniu chorobowemu możesz podlegać dobrowolnie, na swój
wniosek.
4. Sprawdź, czy pracodawca (zleceniodawca) zgłosił Cię do ubezpieczeń
społecznych. Jeżeli tego nie zrobił,
a zachorujesz lub będziesz miał wypadek w pracy, możesz mieć problem
z otrzymaniem świadczeń z ZUS-u.
5. Zadbaj o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Twoich najbliższych – Współmałżonka i dzieci – jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Jeżeli nabędą samodzielnie
prawo do ubezpieczenia, pamiętaj, by
ich wyrejestrować.
6. Sprawdź, czy pracodawca odprowadza za Ciebie składki od właściwej
podstawy, czy nie zaniża jej. Składki od

niższego wynagrodzenia niż faktycznie
otrzymujesz, to niższe świadczenia dziś
(zasiłek chorobowy czy macierzyński)
oraz w przyszłości (emerytura lub renta).
7. Bez wychodzenia z domu możesz
zapoznać się z danymi zapisanymi na
Twoim indywidualnym koncie w ZUS-ie.
Sprawdź to sam na Platformie Usług
Elektronicznych – pue.zus.pl.
8. Jeśli pracujesz za granicą, sprawdź,
w którym kraju powinieneś być ubezpieczony.
9. Sprawdź, czy pracodawca zgłosił
Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli tego nie zrobił, nie będziesz mógł
korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, nie otrzymasz recepty na leki refundowane.
10. Jeżeli Twoje dane identyfikacyjne, adresowe lub ewidencyjne uległy
zmianie, poinformuj o tym swojego
pracodawcę, a jeśli pracodawca już nie
istnieje, możesz zgłosić zmianę za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych – pue.zus.pl.
11. Gdy otrzymasz informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS-ie,
zweryfikuj zawarte w niej dane – w trosce o Twoją przyszłą emeryturę.

12. Dzięki dostępowi do konta
ubezpieczonego w portalu pue.zus.pl,
możesz na podstawie zgromadzonych
tam danych i prognozowanych przez
siebie przyszłych dochodów wyliczyć wysokość hipotetycznej emerytury.
13. Pamiętaj, że do ubezpieczeń
emerytalnego i rentowych, jeśli przestaniesz pracować, możesz przystąpić
dobrowolnie. Dzięki temu będziesz
miał wyższe świadczenie.
Specjalnie adresowane porady
ekspertów, cenne wskazówki oraz
pomocne publikacje – to wszystko
czeka na ubezpieczonych w placówkach ZUS-u w całej Polsce w dniach
7-11 października. Pracujesz? Prowadzisz firmę? Jesteś nianią? Martwisz się o ubezpieczenie zdrowotne
swoich bliskich? – to najlepsza dla
Ciebie okazja, jako ubezpieczonego,
aby wyjaśnić wszystkie nurtujące Cię
kwestie. Zapraszamy na „Dni Ubezpieczonego” – warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych.
Zadzwoń: warto wiedzieć więcej
Codziennie od godz. 10.00 do
13.00, pod nr telefonu 22 667-13-13
eksperci Centrali ZUS-u w Warsza-

wie będą udzielać porad i informacji
osobom ubezpieczonym.
Tematyka dyżurów:
• 7 października 2013 r. – Pracujesz
na etat, umowę-zlecenie?
• Dowiedz się jakie masz prawa
i obowiązki.
• 8 października 2013 r. – Jesteś nianią? Jesteś osobą sprawującą osobistą
opiekę nad dzieckiem? Planujesz urlop
wychowawczy? Pobierasz zasiłek macierzyński?
• Poznaj zasady ubezpieczeń.
• 9 października 2013 r. – Pracujesz
za granicą?
• Dowiedz się, w jaki sposób podlegasz ubezpieczeniom społecznym.
• 10 października 2013 r. – Twoje
konto i subkonto w ZUS-ie.
• Dowiedz się, dlaczego warto
mieć wgląd w konto ubezpieczonego
w ZUS-ie.
• 11 października 2013 r. – Pracujesz
na etat, ale chcesz równocześnie prowadzić biznes?
• Sprawdź, co musisz wiedzieć
o składkach; …oraz każdego dnia: jak
zalogować się i jak korzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS – pue.
zus.pl

Wiktoria Stopa
córka Anny i Konrada
ur. 2.09. (3120 g, 55 cm)

Marysia Raj
córka Kariny i Mateusza
ur. 1.10. (3600 g, 56 cm)

Karol Kuczynko
syn Dominiki i Tomasza
ur. 5.09. (2100 g, 46 cm)

Dawid Macha
syn Katarzyny i Adama
ur. 29.09. (4070 g, 60 cm)
Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja
REKLAMY

Vanessa Bloda
córka Anny i Rafała
ur. 28.09. (3200 g, 52 cm)

Zosia Jezuit
córka Iwony i Roberta
ur. 1.10. (2970 g, 53 cm)

Ignacy Rzeżucha
syn Anny i Tomasza
ur. 2.10. (3180 g, 55 cm)
REKLAMA

WESOŁY ZĄBEK s.c.
Dentystyka Szkolna
Profilaktyka przede wszystkim!
Nieodpłatne świadczenia zdrowotne
gwarantowane przez NFZ:
•
•
•
•
•

wizyta adaptacyjna do 6. roku życia
badanie jamy ustnej
usuwanie złogów nazębnych w znieczuleniu powierzchniowym
fluoryzacja kontaktowa/lakierowanie zębów stałych do 18. roku życia
uszczelnianie bruzd/lakowanie zębów stałych do 7. roku życia.

Kontakt w siedzibie:
ul. Zamenhofa 12, 41-706 Ruda Śląska
tel./fax 32 340-29-70
e-mail: info@wesolyzabek.pl

Reklama

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 9.10.2013

RUDA ŚLĄSKA

KATOWICE
C.H. AUCHAN

SOSNOWIEC
C.H. AUCHAN

ZABRZE
C.H. M1

ul. Czarnoleśna 7
tel. 32 771 47 73

ul. Reńców 30
tel. 32 780 89 50

ul. Zuzanny 20
tel. 32 730 60 80

ul. Szkubacza 1
tel. 32 276 20 88
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RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Aż 65 proc. rudzkich podatników rozliczających się za 2012 rok przekazało 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
To wynik ponad przeciętną, gdyż w kraju robi to średnio jedynie 44 proc. osób. Dzięki szczodrości mieszkańców rudzkie stowarzyszenia i fundacje otrzymały o 43 tys. zł więcej niż przed rokiem. – Myślę, że na tak dobry wynik wpływ miała nasza kampania informacyjna z początku
roku, w której nawoływaliśmy do przekazywania 1 proc. swoich dochodów rudzkim organizacjom pożytku publicznego – ocenia prezydent
Grażyna Dziedzic.

Rudzka zbiórka kluczy nabiera rozpędu! Pierwsza partia niebawem wyruszy do Krakowa, gdzie zostanie
przetopiona na kota. – Ze względu na ogromne zainteresowanie akcją ze strony rudzian i mieszkańców
innych miast takich jak Leszno, Katowice czy Zabrze, przedłużamy zbiórkę kluczy. W ten sposób również
mieszkańcy całej Polski będą mogli przyłączyć się do akcji – zapowiada Renata Młynarczuk, naczelnik
Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.

Zbiórka kluczy trwa!

Hojni rudzianie
Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie dane dotyczące przekazywania przez polskich podatników 1 proc. podatku za 2012 rok.
Z lektury zestawienia wynika,
że rudzkie organizacje pożytku publicznego otrzymały 653 tys. zł,
czyli o ok. 3 tys. zł mniej niż przed
rokiem. Choć ogółem rudzkie stowarzyszenia otrzymały mniej środków, to mogły za to liczyć na większe wsparcie samych rudzian, od
których zebrały ponad 363 tys. zł.
To o ponad 43 tys. zł. więcej niż rok
wcześniej.
Znacznie więcej rudzcy podatnicy
przekazali na organizacje pożytku
publicznego działające w kraju
– 1,9 mln zł, gdy przed rokiem ta
suma wyniosła 1,75 mln zł. – Cały
czas znaczna część środków przekazywanych przez rudzkich podatników traﬁa do organizacji spoza
Rudy Śląskiej, dlatego nadal będziemy nawoływać do tego, by jak najwięcej pieniędzy z ,,1 proc.” dochodów zostało w mieście i mogę
obiecać, że w przyszłym roku kontynuować będziemy kampanię społeczną temu poświęconą – zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic.

Pozytywnym efektem dotychczasowych działań podejmowanych przez
rudzki samorząd w tym zakresie jest
z pewnością wzrost liczby podatników przekazujących 1 proc. Rok
temu było to niewiele ponad
50 proc., teraz 65 proc. Jest to o tyle
istotne, że w kraju pieniędzmi dzieli
się w ten sposób jedynie 44 proc.
podatników.
W tym roku najwięcej pieniędzy
z „1 proc.” spośród 24 organizacji
pożytku publicznego z Rudy Śląskiej przypadło Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami „Fauna”, które
otrzymało ponad 296 tys. zł. Wśród
7110 organizacji z całego kraju,
które zostały wsparte „1 proc.”, towarzystwo znalazło się na 212 pozycji. – Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczymy na inwestycje,
robimy tak od lat. Właśnie ﬁnalizujemy budowę dwóch wybiegów, natomiast jeszcze przed zimą chcemy
ukończyć wymianę instalacji grzewczej w pomieszczeniach, w których
przebywają zwierzęta. Natomiast
w przyszłym roku planujemy budowę trzeciego już pawilonu dla zwierząt, które są chore lub są po zabiegach medycznych – mówi Beata

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie ocenia
wykonanie budżetu Rudy Śląskiej za pierwsze półrocze 2013 r. Ta dobra opinia cieszy władze miasta, jednak ich coraz większe zaniepokojenie budzi fakt, że rząd zmniejszył środki za wykonywanie jego zadań. Wszystko wskazuje na to, że do końca roku z różnych powodów
Ruda Śląska nie otrzyma od władz centralnych aż 23 mln złotych!

Budżetowy szkopuł
– Mniejsze wpływy do miejskiego
budżetu oznaczają mniejsze wydatki.
Dobrze, jeżeli wiemy o tym
w momencie planowania budżetu,
a nie gdy dowiadujemy się dopiero
w połowie roku. A w takiej właśnie
sytuacji postawił nas rząd, przedstawiając wcześniej zbyt optymistyczne
założenia dotyczące wpływów z tytułu
podatku PIT i CIT, które, jak już teraz
wiemy, będą znacznie mniejsze. Tym
sposobem możemy nie otrzymać nawet 9,5 mln zł. – mówi oburzona prezydent Grażyna Dziedzic.
Ruda Śląska według prognoz Ministerstwa Finansów miała pierwotnie dostać ponad 139,3 mln zł dotacji
i subwencji, teraz – jak się okazuje –
kwota ta może wynieść już tylko ok.
130 mln zł. Jakby tego było mało,
miasto w tym roku może nie otrzymać ponad 12 mln zł, które należą się

jako refundacja wydatków poniesionych na prace związane z poprawą
gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w latach 2006-2010
w ramach funduszy unijnych. –
W dalszym ciągu czekamy na zwrot
środków, które otrzymać mamy za poniesione na ten cel wydatki. Niestety,
dopóki instytucje nadrzędne nie zatwierdzą rozliczenia, pieniędzy nie
zobaczymy – tłumaczy skarbnik miasta. – Co istotne, ze środków tych
6 mln zł musimy przeznaczyć na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
na realizację projektu – dodaje.
Kolejne „brakujące” pieniądze to
efekt rozliczeń Skarbu Państwa
z miastem za wykonane zadania.
I tak za zlecone zadania z zakresu
geodezji i kartograﬁi, ewidencję działalności gospodarczej, ewidencję lud-

Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
„Fauna”.
Pozostałe rudzkie organizacje
pożytku publicznego, które mogły
najbardziej liczyć na wsparcie podatników to: Stowarzyszenie Opieki
Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana
Pawła II (78 tys. zł), Stowarzyszenie
św. Filipa Nereusza (56 tys. zł),
Fundacja na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet GODULA
– HOPE (37 tys. zł), Dom Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych Intelektualnie
prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza (32 tys. zł).
Stowarzyszenia i fundacje wsparte
,,1 proc.” otrzymane środki w większości przypadków przeznaczają na
bieżącą działalność albo na inwestycje. – Zebrane fundusze pragniemy
wykorzystać na leczenie i rehabilitację chorego dziecka, pomoc 125 dzie-

ności, itd. tylko z tytułu wynagrodzeń
Ruda Śląska w 2012 r. dopłaciła ponad 3,3 mln zł przy dotacji w kwocie
zaledwie 800 tys. zł. W tym roku różnice te mogą być jeszcze większe,
ponieważ tegoroczne dotacje będą
jeszcze obniżone. Jak się okazuje,
Skarb Państwa nie płaci też należnego podatku od nieruchomości, z tego
tytułu winny jest miastu wraz z odsetkami ponad 600 tys. zł.
Nie bez znaczenia dla stanu miejskiego budżetu mają wprowadzone
w życie od 1 stycznia 2012 r. przepisy dotyczące pieczy zastępczej.
W ubiegłym roku wydatki związane
z realizacją tych zadań wzrosły o 2,3
mln zł. Natomiast w tym roku będą
one jeszcze wyższe o kolejny 1 mln
zł. – Państwo nakłada na samorządy
coraz więcej zadań, ale daje coraz
mniej środków pieniężnych. Dochody
ze względu m.in. na kryzys też topnieją i wiele samorządów jest teraz
w trudnej sytuacji ﬁnansowej
– ocenia skarbnik miasta.
Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie
uszczuplenia strumienia pieniędzy
płynącego z Warszawy, to okazać się
może, że z końcem roku po stronie
dochodów bieżących w budżecie
miasta zabraknie ok. 23 mln zł. Ewen-

ciom i 90-osobowej grupie młodzieży
korzystającym z naszych placówek.
Ponadto nadal wspierać będziemy
rodziny, które znalazły się z różnych
powodów w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej oraz znajdującą się pod
naszą opieką 48-osobową grupę
seniorów – wylicza Izabela Kasperczyk, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza.
O tym jak spożytkować darowane pieniądze wiedzą również przedstawiciele Stowarzyszenia Opieki
Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana
Pawła II, które wśród wyborów dokonywanych przez podatników
przekazujących ,,1 proc.” na rudzkie organizacje znalazło się na drugim miejscu. – Jedną trzecią środków zamierzamy spożytkować na
zakup środków opatrunkowych oraz
sprzętu medycznego, natomiast pozostałą część chcemy przeznaczyć
na budowę stacjonarnego hospicjum – mówi Teresa Wróbel, prezes
hospicjum.

tualny brak środków w takiej wysokości sprawić może, że w ostatecznym
rozrachunku bieżące dochody budżetowe Rudy Śląskiej za 2013 r.
będą mniejsze niż wydatki bieżące,
co oznaczać będzie, że złamana zostanie reguła wydatkowa określona
przepisami ustawy o ﬁnansach publicznych.
Żeby nie dopuścić do takiej sytuacji lub w jak najmniejszych stopniu
zmniejszyć ewentualny deﬁcyt, władze miasta analizują zaplanowane do
końca roku wydatki, szukając tych
pól, gdzie jeszcze można dokonać
oszczędności. – W ostatnich trzech
latach wykonaliśmy ogrom prac, by
wyprowadzić miasto z zapaści ﬁnansowej. Teraz Ruda Śląska należy do
grona jednych z najbardziej oszczędnych miast w Polsce, ze stabilnym
i zbilansowanym budżetem. Postawa
rządu przekreśla nasze osiągnięcia
w tym zakresie. Wygląda na to, że
rząd oszczędza kosztem samorządów.
Tak się nie robi! – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Rząd musi
zmienić swoją politykę wobec samorządów. Dlatego jako prezydent Rudy
Śląskiej popierać będę wszelkie działania zmierzające do zwiększenia
udziału samorządów w podatku PIT

Po trzech miesiącach szeroko zakrojonej akcji do Urzędu Miasta dotarło
ok. 100 kg kluczy, jednak to nie wszystko. Klucze zbierane są także w Bibliotece Centralnej, Studiu Fryzjerskim
Damian Duda oraz w sklepie Intermarche w Halembie. – Chcemy, aby jeszcze w tym roku w Rudzie Śląskiej stanął
pierwszy kot, który wykonany zostanie
z kluczy przyniesionych przez mieszkańców Rudy Śląskiej. Kolejne ﬁgurki
mogą powstać z kluczy zebranych w innych miastach, co zostanie odpowiednio podkreślone. Koty nazywałyby się
np. Wielkopolanin, czy Małopolanin –
mówi Renata Młynarczuk.
Zebrane klucze przetopione posłużą
do odlewu ﬁgurek kotów oraz gołębi
– zwierząt, których wizerunek od dawna jest obecny w twórczości regionalnych artystów. Co ciekawe, aby powstała jedna ﬁgurka kota o naturalnych
wymiarach, potrzebnych jest około
15 kg kluczy. Formę, która posłuży do
jego odlewu, przygotowuje studentka
katowickiej Akademii Sztuk Pięknych,
tworząca pod pseudonimem Róża
Cyrankiewicz. – Z wstępnie przygotowanej przeze mnie formy sporządzony
zostanie odlew kota. Forma zrobiona

W Rudzie Śląskiej działają 24
organizacje pożytku publicznego
oraz 11 terenowych jednostek ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo
Finansów, z tytułu ubiegłorocznego
rozliczenia z podatku PIT na rzecz
7110 organizacji pożytku publicznego z całego kraju traﬁło 480 mln
zł. Najwięcej pieniędzy, bo ponad
117 mln zł, dostała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. W skali
całego kraju jedynie 44 proc. uprawnionych podatników zdecydowało
się podzielić podatkiem z organizacjami pożytku publicznego.
W lutym tego roku władze miasta
przeprowadziły kampanię informacyjną, której główny nacisk położony był na uzmysłowienie mieszkańcom tego, jak wiele rudzkie
organizacje pożytku publicznego
mogłyby zrobić, gdyby środki
z ,,1 proc.” zostawały w mieście.
TK

RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY R

została z utwardzonej gliny, dzięki czemu będzie można ją wielokrotnie wykorzystać – tłumaczy artystka.
Przypominamy, że dla osoby, która
przyniesie najwięcej kluczy, przygotowano nagrodę niespodziankę. Co ważne, w rywalizacji udział biorą tylko te
pakunki, które przekraczają wagę
1 kg. Osoby chcące wziąć udział w tej
nietypowej walce prosimy o dostarczanie kluczy z dołączoną informacją
zawierającą dane zgłaszającego – imię
i nazwisko oraz numer telefonu
(e-mail). Podobna rywalizacja prze-

prowadzona zostanie w rudzkich szkołach, które z początkiem września
włączyły się w prowadzoną akcję.
Spotkanie podsumowujące pierwszy
etap zbiórki zorganizowane zostanie
jeszcze w tym roku.
Podobne zbiórki prowadzone były już
wcześniej m.in. w Olsztynie oraz Toruniu. Jednak w miastach tych za cel postawiono sobie wykonanie przestrzennej
makiety starego miasta. W Rudzie
Śląskiej wytopione ﬁgurki kotów oraz
gołębi pojawią się w charakterystycznych punktach miasta.
DR

Bezpieczniej na skrzyżowaniu

Budowa sygnalizacji świetlnej w Bielszowicach kosztowała 473 tys. zł.

– Sprawy bezpieczeństwa są dla
nas bardzo istotne, dlatego będziemy szukać środków na kolejne takie
projekty – mówi prezydent Grażyna
Dziedzic. – Już podczas uruchamiania sygnalizacji zgłaszali się do nas
zadowoleni mieszkańcy – dodaje.
Ruch pieszych na skrzyżowaniu
zwiększa się w godzinach, w których w pobliskiej kopalni pracę rozEDAKCJA:

Zaczipuj psa za darmo

Formę, która posłuży do odlewu kota, przygotowuje studentka katowickiej Akademii
Sztuk Pięknych – Róża Cyrankiewicz.

3 października została uruchomiona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Kokota, ks. Niedzieli
i Halembskiej w Rudzie Śląskiej. Inwestycja została zrealizowana na wniosek mieszkańców, a jej koszt
wyniósł 473 tys. zł.

i CIT, czy też wprowadzenia subwencji rekompensującej dochody utracone na skutek zmian w polskim ustawodawstwie – dodaje.
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach 25 września wydała
pozytywną opinię dotyczącą informacji o wykonaniu budżetu Rudy
Śląskiej za pierwsze półrocze 2013 r.
W pierwszym półroczu tego roku dochody miasta wyniosły 260,7 mln zł,
co stanowi 45,7 proc. planu. Natomiast wydatki wyniosły 259,9 mln zł,
co stanowi 46,04 proc. planu.
W niedawnym rankingu dwutygodnika „Wspólnota”, dotyczącym poziomu zadłużenia polskich samorządów, Ruda Śląska znalazła się na 36.
miejscu wśród 47 miast na prawach
powiatu objętych rankingiem (im niższa pozycja w rankingu, tym lepiej,
bo oznacza ona mniejszy poziom zadłużenia). Miasto spadło aż o 13
miejsc w stosunku do zeszłorocznego
zestawienia. Poziom zadłużenia Rudy
Śląskiej w stosunku do osiągniętych
dochodów wyniósł w 2012 r.
29,63 proc. Średnie zadłużenie miast
w Śląskiem na koniec 2012 r. wynosiło 30,74 proc. i było o 1,11 proc. wyższe niż w Rudzie Śląskiej.
TK

W Rudzie Śląskiej rozpoczęła się ﬁnansowana przez miasto akcja
czipowania psów. Rudzianie mogą w ciągu minuty bezpłatnie zwiększyć bezpieczeństwo swoich czworonogów.

poczyna kolejna zmiana. Jednak
również kierowcom inwestycja powinna się przysłużyć. – Sygnalizacja ułatwi wyjazd z ulicy ks. Niedzieli, z którym wcześniej był problem
w godzinach wzmożonego ruchu –
mówi pan Tomasz. – Będzie też bezpieczniej, zwłaszcza, że nie wszyscy
jeździli tam z przepisową prędkością
– dodaje.

Na skrzyżowaniu zastosowana
została sygnalizacja akomodacyjna.
To oznacza, że czas włączenia świateł dostosowuje się automatycznie
do natężenia ruchu samochodów na
danym kierunku. – Głównym zadaniem był sam montaż sygnalizacji.
Towarzyszyły mu korekty w organizacji ruchu, ale były one kosmetyczne – mówi Kornel Milbrant z Wydziału Dróg i Mostów. Dla pieszych
wykonano sygnalizację wzbudzaną,
aktywowaną przyciskiem i emitującą dźwięk dla osób niewidomych.
Co ciekawe, sygnalizacja została
wyposażona w kamery monitoringu,
dzięki którym pracownicy Wydziału
Dróg i Mostów będą mogli zdalnie
nadzorować sytuację na skrzyżowaniu.
W tym roku na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej
Ruda Śląska przeznaczy 21 mln zł,
to 40% tegorocznych wydatków inwestycyjnych gminy. Dodatkowe
11,1 mln zł pochłoną bieżące remonty dróg i chodników.
WG

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA, PL. JANA PAWŁA II 6 RUDA ŚLĄSKA-NOWY BYTOM

Na czipowanie psów Ruda Śląska przeznaczy w tym roku prawie 119 tys. zł.

– Warto wyposażyć psa w czip
dla jego bezpieczeństwa. W przypadku zagubienia się zwierzęcia
daje to szansę szybkiego odnalezienia – mówi Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w rudzkim magistracie. Dane będą
umieszczane w międzynarodowej
bazie SAFE-ANIMAL, która jest
największą i najbardziej rozpowszechnioną w Polsce bazą zaczipowanych psów. Korzystają z niej
największe miasta w Polsce (m.in.
Warszawa, Poznań, Łódź, Świnoujście, Białystok, Przemyśl) oraz
miasta sąsiadujące z Rudą Śląską
(m.in. Chorzów i Bytom).
Co istotne, z bazy SAFE-ANIMAL korzystają także schroniska
dla zwierząt, w tym prowadzone
przez Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami „Fauna” schronisko
w Rudzie Śląskiej, które realizują

programy czipowania psów. Baza
należy do European Pet Network
w Brukseli, która sukcesywnie
przesyła dane do europejskiej ewidencji zaczipowanych zwierząt.
Dzięki temu można szybko ustalić
właściciela zagubionego zwierzęcia.
Mikroczip jest miniaturowym
nadajnikiem, wysyłającym falę radiową z numerem, wyświetlanym
przez czytnik. Umieszcza się go
w okolicach szyi zwierzęcia za pomocą specjalnej strzykawki. – Jest
to zabieg szybki, trwa około minuty
i jest bezbolesny – mówi Ewa Wyciślik. – Sam czip jest całkowicie
bezpieczny dla zdrowia zwierzęcia.
Nie wywołuje uczucia dyskomfortu,
reakcji alergicznej, szkodliwego
działania, ani w żaden sposób nie
ogranicza normalnej aktywności
psa – podkreśla.
WG

CZIPOWANIE PSÓW ODBYWA SIĘ
W NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWKACH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przychodnia Weterynaryjna w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ul. Roberta Żymły 39/1,
Przychodnia Weterynaryjna w Rudzie Śląskiej-Goduli przy
ul. Fabrycznej 3/3,
Gabinet Weterynaryjny „RUDVET” w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Edmunda Kokota 137/2,
Gabinet Weterynaryjny w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy
ul. Pawła Poloczka 3,
Gabinet Weterynaryjny im. Kota Arnolda w Rudzie ŚląskiejBykowinie przy ul. Bocianów 8,
Przychodnia Weterynaryjna „NOVA” w Rudzie Śląskiej-Wirku
przy ul. 1 Maja 313,
Przychodnia Weterynaryjna „PasjoVet” S.C. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Pawła Kubiny 20,
Przychodnia Weterynaryjna w Rudzie Śląskiej-Halembie przy
ul. 1 Maja 57,
Przychodnia Weterynaryjna w Rudzie Śląskiej-Orzegowie
przy ul. Jana Kilińskiego 4.
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śląskiej
przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na
podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których
wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl.-Goduli:
ul. K.Goduli 25a/7
1 p. + k., poddasze
ul. Latki 1a/15 		
2 p. + k., IV piętro
ul. Czereśniowa 16b/19
1 p. + k., IV piętro
ul. Joanny 28d/5 		
2 p. + k., I piętro

o pow. 22,00 m2 

42.490,- zł

o pow. 50,64 m2

119.685,- zł

o pow. 27,90 m2 

68.810,- zł

o pow. 37,00 m2 

92.035,- zł

w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu:
ul. ks. Szymały 4c/4
o pow. 44,30 m2 
2 p. + k., parter
ul. Niedurnego 38c/92
o pow. 37,50 m2 
2 p. + k., IX piętro
ul. J. S. Dworaka 9a/21
o pow. 32,87 m2 
2 p. + k., IV piętro
w Rudzie Śl.-Bykowinie:
ul. Kanarków 5/3 		
o pow. 63,50 m2 
3 p. + k., parter

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

ogłasza

107.560,- zł
94.360,- zł
72.480,- zł

„Spraw, aby każdy dzień miał
szansę stać się najpiękniejszym
dniem twojego życia.”
Mark Twain

Ruda Śl. 5 ul. Poloczka 12b
Ruda Śl. ul. Magazynowa 12
Ruda Śl. ul. Norwida 26
Ruda Śl. ul. Norwida 26
Ruda Śl. ul. Norwida 26
Ruda Śl. 5 ul. Szramka 1a
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 3a
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 5a
Ruda Śl. 5 ul. Wilka 10
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 7a
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 7a
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 1
Ruda Śl. 5 ul. Skowronków 12
Ruda Śl. 5 ul. Zgrzebnioka 16
Ruda Śl. 4 ul. Latki 2
Ruda Śl. 4 ul. Fojkisa 3a/1
Ruda Śl. 4 ul. Piechy 6
Ruda Śl. 10 ul. Różyckiego 30
Ruda Śl.10 ul. Paderewskiego 3
Ruda Śl. 9 ul. Pokoju 14
Ruda Śl. 7 ul. Oświęcimska 83

Stawka
eksploat. zł/
m2netto
16,79
8,00
11,82
11,82
17,46
15,84
15,84
15,84
17,46
15,84
7,61
15,84
17,46
15,84
15,84
15,84
15,84
11,82
15,05
12,29
7,61
8,00

Usytuowanie i instalacje
w lokalu

Pow.
27,23
103,15
17,70
16,00
55,00
61,00
63,40
29,60
12,00
30,74
4,15
120,00
47,50
8,74
31,00
49,97
31,00
50,65
21,00
293,00
65,00
214,35

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
poniżej parter w budynku Dyrekcji z oddzielnym wejściem z c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym bez c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
w paw. wolnostojącym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
poniżej parter w bud. mieszkalnym bez c.o. magazyn
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w paw. wolnostojącym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
poniżej parteru w paw. wolnostojącym bez c.o.
„„„„
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. (stawka obniżona na 2 lata
w związku z przeprowadzeniem remontu, po tym okresie stawka
zgodna z obowiązującym cennikiem).

2. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów

140.510,- zł

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

Adres

Pow. m2

Cena zbycia zł

Wysokość
wadium zł

Ruda Śl. 10 ul. Jankowskiego

960,00

129.900,00 + VAT

7.000,00

Ruda Śl. 10 ul. Ogińskiego 2

781,00

108.639,00 + VAT

6.000,00

Ruda Śl. 10 ul. Fitelberga

3.793,00

330.400,00 + VAT

17.000,00

4358/177

GL1S/00007190/5

Ruda Śl. 5 ul. Szpaków

718,00

36.700,00 + VAT

3.000,00

678/505

22565

Działka nr
3328/207,
3329/207
3374/163,
3239/166

KW
1223R
1223R

3. do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3
Boks handlowy nr 3 II etap
o pow. 7,70 m2 stawka eksploat. 		
41,29zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 4 II etap
o pow. 10,10 m2
„
„
41,29zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 5 II etap
o pow. 7,56 m2
„
„
41,29zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 6 II etap
o pow. 7,60 m2
„
„
41,29zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 17 II etap
o pow. 11,40 m2
„
„
41,29zł/m2 + VAT i media
Przed przejęciem lokalu, boksu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.
Szczegó����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
łowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój 118) w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

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
Stawka ekspl.
Wysokość wadium
Termin
wywoł. zł/m2
+ koszty przetargu składania ofert
netto

Uwagi

17,46

859,00
+ 123,00

25.10.2013 r.

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

8,00

15,84

312,00
+ 123,00

25.10.2013 r.

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

622,67

11,82

20.605,00
+ 123,00

25.10.2013 r.

I piętro w pawilonie wolnostojącym z
c.o.

Adres lokalu

Pow. m2

Ruda Śl. 5, ul. Wilka 6b

20,00

Ruda Śl. 5, ul. Zgrzebnioka 18a
Ruda Śl. 10, ul. Różyckiego 30

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 24.10.2013 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 z�������������
ł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości (pokój 318) w celu odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni – pokój 213 – pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu
użytkowego przy” ul. Wilka 6b o pow. 20,00 m2; ul. Zgrzebnioka 18a o pow. 8,00 m2; ul. Różyckiego 30 o pow. 622,67 m2 w terminie do dnia 25.10.2013 r. do godz. 9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2013 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta 						
			
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego
wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet należności czynszowych za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia
przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118), tel. 32 248-24-11 wew. 311.
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Ogłoszenia

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie: ul. Pawła, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek
rekreacyjny, ul. Górnej, która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Pasiecznej, która zostanie
oddana w dzierżawę pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Słonecznej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Krańcowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod reklamę, ul. Stefana Żeromskiego, która zostanie oddana w dzierżawę na cele rolnicze, ul. Kędzierzyńskiej, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejące garaże, ul. Solidarności, która zostanie oddana w najem na rzecz dotychczasowego najemcy
z przeznaczeniem pod istniejący pawilon handlowy, ul. 1 Maja, która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejący ogródek
rekreacyjny, ul. Solidarności, która zostanie oddana w najem pod istniejące garaże blaszane, ul. Parkowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod działalność handlowo-gastronomiczną w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

Prezydent Miasta Ruda Śląska
Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż pięciu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej
-Bielszowicach przy ulicy z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
oraz pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są cztery niezabudowane nieruchomość gruntowe własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiące
działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, 1302/1193 o powierzchni 980 m2, 1298/1193 o powierzchni 616 m2, 1297/1193
o powierzchni 1009 m2, obręb Bielszowice, karta mapy 7 oraz nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne
są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie
z udziałem wynoszącym 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem
geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00039359/1.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 1303/1193,
1302/1193, 1298/1193, 1297/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu
KDW).
Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2 i KDW.
Zbywane działki o regularnym kształcie położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od
nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami, posiadają dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego
przez działkę nr 1304/1193.
Pierwsze przetargi odbyły się:
– dnia 28.02.2013 r. dla działki nr 1303/1193, dnia 7.03.2013 r. dla działki nr 1302/1193, dnia 4.03.2013 r. dla działki nr
1298/1193, dnia 27.02.2013 r. dla działki nr 1297/1193. Drugi przetarg dla wszystkich ww. działek
(oprócz działki nr 1297/1193) odbył się dnia 5.06.2013 r., natomiast trzeci przetarg – dnia 27.08.2013 r. Drugi i trzeci
przetarg dla działki nr 1297/1193 odbyły się dnia 16.05.2013 r. i 21.08.2013 r.
Ceny wywoławcze (netto) do rokowań dla działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10
część działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki nr 1303/1193 – 63.000,00 zł,
– dla działki nr 1302/1193 – 68.000,00 zł
– dla działki nr 1298/1193 – 46.000,00 zł
– dla działki nr 1297/1193 – 68.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 13.11.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie
do dnia 6.11.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokościach:
– dla działki nr 1303/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.150,00 zł
– dla działki nr 1302/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.400,00 zł
– dla działki nr 1297/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 2.300,00 zł
– dla działki nr 1296/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.400,00 zł
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta
Ruda Śląska, z dopiskiem: „zaliczka – ul. Ludwika Mierosławskiego – działka nr ….” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach
oraz przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu
notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań (dot. również cudzoziemców w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena
nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez
uczestnika, który rokowania 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 wpłaconą zaliczkę, organizator
rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi
również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie
nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie
zwrócona niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226-227), tel. 32 244-90-56.
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ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 26.02.2013 r.,
24.07.2013 r. oraz 16.09.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul.
Ludwika Mierosławskiego – działka nr 1300/1193 o powierzchni 921 m2, obręb
Bielszowice, k.m. 7, KW nr GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne
są od wpisów. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość
inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część
działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, nr 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, KW nr GL1S/00039359/1.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu działka nr 1300/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki położone
są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul.
Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 63.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny
podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 21.11.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
i w terminie do dnia 14.11.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 3.150,00
zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem: „zaliczka
– ul. L. Mierosławskiego” i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach
oraz przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji przeprowadzającej rokowania wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań (dot. również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym do zawarcia umowy zobowiązani są
przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww.
nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów
i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez
uczestnika, który rokowania 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 wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka 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 zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach. Zastrzega się prawo do
odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 226-227), tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 30.09.2013 r. do dnia
20.10.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro, obok pokoju 217) wykazu czterech niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Łukowej, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 3582/160 o powierzchni 23 m2,
– 3583/160 o powierzchni 22 m2,
– 3584/160 o powierzchni 22 m2,
– 3585/160 o powierzchni 24 m2,
obręb Kochłowice, zapisane na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod KW nr GL1S/00007909/9,
które w drodze przetargu zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na okres 40
lat z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych.

Ogłoszenie

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Szczere wyrazy współczucia
w trudnych chwilach po śmierci

Pana Czesława MAZURA
długoletniego Prezesa Polskiego Związku Niewidomych koło/Ruda Śląska
Rodzinie i Najbliższym
składają
dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

,,W momencie śmierci bliźniego uderza człowieka
świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki”

Ordynator dr n. med. Magdalenie Krauze-Wielickiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składa Personel Oddziału Kardiologii
z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim uczestnikom ceremonii pożegnania

śp. Czesława Mazura

za okazane wyrazy otuchy i współczucia
słowa podziękowania składają
Żona i syn zmarłego

Członkowi Rady Nadzorczej
Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Marianowi Mazurowi
wyrazy głębokiego żalu i serdecznego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają
Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy Aquadromu

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Z głębokim smutkiem
przyjęłam wiadomość o śmierci

Czesława Mazura

wieloletniego prezesa rudzkiego koła
Polskiego Związku Niewidomych
Rodzinie i Najbliższym
składam wyrazy głębokiego współczucia
Grażyna Dziedzic
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 zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miasta Ruda Śląska, położonej przy ul.
Osiedlowej 6 w Rudzie Śląskiej, oznaczonej jako działka nr 1948/34 o powierzchni 1021 m2, zapisanej na karcie
mapy 1, w obrębie Wirek, objęta księgą
wieczystą KW Nr GL1S/00009800/9
Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej,
która zostanie wniesiona jako wkład
niepieniężny (aport) do Spółki Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

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 niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej przy
ul. kard. Augusta Hlonda 27 w Rudzie
Śląskiej-Orzegowie, oznaczonej jako
działka nr 3009/246 o powierzchni 480
m2, zapisanej na karcie mapy 1, w obrębie Orzegów, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę
wieczystą KW Nr GL1S/00014878/4,
która zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej.

www.wiadomoscirudzkie.pl

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 24004-01.

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

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


Wirek, dwupokojowe, 40 m , 78
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 91 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
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 Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2,
58 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
 Halemba, jednopokojowe, 25 m2, 65
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408,
32 252-97-79.
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53,
501-83-55-81.

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach –
NOWE domy szeregowe 105 m2,
265 tys., www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 605-731250.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam
trzypokojowe 66m2, 159 tys. GABRIEL,
tel. 607-706-692.

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

 Nowy Bytom – OKAZJA! sprzedam
dwupokojowe 38m2, 88 tys. GABRIEL
, tel. 607-706-692.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.

Pranie tapicerki meblowej. Tel.
517-260-780.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Domofony, serwis RTV. Tel. 500540-743.
 Usługi transportowe, przeprowadzki. Szybko, tanio, solidnie. Tel.
605-109-517.


Przeprowadzki, tel. 692-777-256.

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

 Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 26 m2 47 tys. Bykowina, LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe c.o. miejskie, tanio,
50 m2 89 tys., Wirek, LOKATOR, tel.
793-396-040.
 CODZIENNIE NOWE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.
PL
 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio,
58 m2, 128 tys., Wirek, LOKATOR, tel.
793-396-040.
 Sprzedam mieszkanie Godula-Latki. Tel. 696-163-767.
 Sprzedam mieszkanie, 4 pokoje, 70
m2. Tel. 503-741-402.
 Sprzedam lub wynajmę M-4, po remoncie, 65 m2, Godula, osiedle Lipińska. Tel. 691-377-573.
 Bykowina – sprzedam kawalerkę, 36
m2, 90 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.

 Profesjonalna opieka nad dzieckiem. Przedszkolanka po studiach
z 3-letnią praktyką zawodową zaopiekuje się 1-3 dzieci. Elastyczny czas pracy. W ramach opieki nauka prawidłowej
wymowy, rozwijanie zdolności matematycznych, plastycznych, gimnastyka.
Tel. 604-468-539.

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

 Usługi transportowe, przeprowadzki, tanio. Tel. 662-681-204,
698-027-952.

 Wynajmę mieszkanie 2 pokoje – Wirek, tel. 508-715-069.

 Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.

 Sprzedam M-4 po remoncie, Bykowina, 62 m2. Tel. 607-159-790.
 Sprzedam garaż Szyb Zoﬁi, tel. 692777-256.

 Odstąpię sklep z wyposażeniem w
Rudzie Śląskiej-Bykowinie. Tel. 500474-705.

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 zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni ogólnej
1422,10 m2 i kubaturze 6736 m3, stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska, położonej przy ulicy kard. Augusta Hlonda
27 w Rudzie Śląskiej-Orzegowie, oznaczonej jako działki nr: 1282/246
o powierzchni 3 m2, 1297/246 o powierzchni 2096 m2, numer 3007/246
o powierzchni 805 m2, zapisane na karcie mapy 1, w obrębie Orzegów,
dla których Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW Nr GL1S/00003431/9, która zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej.

 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, Godula, kamienica 650 zł. Tel.
606-717-534.

PRACA

Zatrudnię do pracy w Niemczech – opieka nad seniorami. Tel.
(32)271-09-66, 781-989-873.

 Sprzedam dwupokojowe Ruda 1,
Norwida, 44 m2. Tel. 600-395-471.

 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
metalowo-sanitarnego w Nowym Bytomiu (najlepiej wiek – minimum 30 lat).
Tel. 608-364-483.

 Sprzedam pilnie mieszkanie, 64 m2 w
Goduli. Tel. 501-018-217.

 Podejmę pracę jako opiekunka osoby starszej. Tel. 606-224-523.

 Do wynajęcia ładna kawalerka z dużym balkonem – Bykowina. Tel. 790460-141.

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

Angielski – korepetycje. Tel. 32
240-65-93, 692-664-522, wieczorem.


Matematyka. Tel. 504-514-537.


MATEMATYKA, tel. 501730-750.
 Absolwent Wydziału Chemicznego
Politechniki Śląskiej udzieli korepetycji
– matematyka, chemia (w tym przygotowanie do matury i egzaminów gimnazjalnych), TANIO, SOLIDNIE. Tel:
606-157-640.

MOTORYZACJA

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 793-780654.
 Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę,
Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507572-625.

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507572-625.

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

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517472-138.
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607468-787.
 Prawa do akcji KOMPANII
WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851852.
 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary, inne kupię. Tel. 515-533-560.
 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK,
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515-533-560.

Sprzedam pianino. Tel 696-163767.
 Leczenie pijawkami. Reﬂeksoterapia. Maseczki leczniczo-kosmetyczne.
Wizyty domowe. Tel. 787-676-515.
 Sprzedam kury nioski 10-miesięczne
oraz jajka od kur z wybiegu. Halemba.
Tel. 601-081-517.

DOMY

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.

 Ruda Śląska-Chebzie, 2 pokoje, 51,4
m2, niski blok, superkomfortowe, 126
tys. Tel. 603-581-579.

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

DZIAŁKI

 Centralne ogrzewanie, wod.-kan.,
gaz. – sprzedaż, usługi. Tel. 501-727479, 32 248-75-41 po 18.00.

NIERUCHOMOŚCI

 Ruda Płd. – sprzedam dwupokojowe
43 m2, 99 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

 Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

WYNAJEM

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

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE

 Sprzedam atrakcyjną kawalerkę w
Goduli, 37 m2, po generalnym remoncie. Tel. 518-342-499.

WIADOMOŚCI RUDZKIE 9.10.2013

P.W. sp. z o.o.

OGŁOSZENIA

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 Halemba 258/750
550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 252/680
780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 250/682
460 000 zł
Dom szeregowy Wirek
109/250
495 000 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.-Godula
36 m2
99 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl.-Wirek
39 m
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
115 tys. zł
2
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m
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
80 m2
1200 zł/m-c
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m2
1100 zł/m-c
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m2
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2
1000 zł/m-c
Dom szeregowy Wirek
118 m2
2000 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.

URASOL

RESTAURACJA URASOL

ul. Kłodnicka 54a,
PUB ATMOSFERA ul. Pordzika 1
Organizujemy wszelkiego rodzaju uroczystości. Oferujemy catering,
na życzenie Klienta wystrój stołów
oraz pełna obsługa.
tel. 510-070-858, 501-068-720, 504-167-542

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

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się
w rejonie: ul. Grzybowej, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod nowe ogródki rekreacyjne, ul. Powstańców Śląskich – Albina Kowaczka,
która zostanie oddana w dzierżawę pod
istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Gwareckiej, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejący parking strzeżony, ul. 11 Listopada–Bocznej, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki
rekreacyjne, ul. Sikorek, która zostanie
oddana w dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy z przeznaczeniem pod
istniejący pawilon handlowy, ul. Piotra
Skargi, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejący garaż,
ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Kalinowej, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejący parking
samochodowy.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
nieruchomości gruntowych w rejonie
ul. Piotra Skargi, które zostaną oddane
w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże, ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod istniejący garaż murowany.

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

www.stemark.pl

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
0,70 g
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
r
za kg
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu dotyczącego wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w Rudzie Śląskiej prawo własności:
a) Lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Radoszowskiej 104, 106, 108, 110 z udziałem wynoszącym 326/10000 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste do dnia 23.09.2081 r. ułamkowej części działek oznaczonych geodezyjnie nr 2746/157, na której
usytuowany jest budynek i 3282/157 celem poprawienia warunków zagospodarowania działki 2746/157 o łącznej powierzchni 2244 m2,
b) Lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Solidarności 22 z udziałem wynoszącym 1968/10000
we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia
23.02.2064 r. ułamkowej części działki oznaczonej geodezyjnie nr 754/3 o pow. 2132 m2, na której jest usytuowany.

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Artura Grottgera
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
oraz pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są trzy niezabudowane nieruchomość gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul.
Artura Grottgera, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1293/1193 o powierzchni 952 m2, 1294/1193 o powierzchni 942 m2, 1296/1193 o powierzchni 707 m2,
– obręb Bielszowice, karta mapy 7 oraz nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od
wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową – nr 1304/1193
o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00039359/1.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki
nr 1293/1193, 1294/1193, 1296/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie
o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2
i KDW.
Zbywane działki o kształcie prostokąta położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami, posiadają dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika
Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.
Przetargi nieograniczone I i II odbyły się:
– dla działki nr 1293/1193 – 25 lutego i 28 maja 2013 r.,
dla działki nr 1294/1193 – 21 lutego i 14
maja 2013 r., dla działki nr 1296/1193 – 20 lutego i 15 maja 2013 r. Przetarg III odbył się 26.08.2013 r.
Ceny wywoławcze (netto) do rokowań dla działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki nr 1293/1193 – 63.000,00 zł
– dla działki nr 1294/1193 – 63.000,00 zł
– dla działki nr 1296/1193 – 48.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 4.11.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 28.10.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokościach:
– dla działki nr 1293/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.150,00 zł
– dla działki nr 1294/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.200,00 zł
– dla działki nr 1296/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 2.400,00 zł
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „zaliczka – ul. Artura Grottgera” (za datę zapłaty przyjmuje się
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) i złożą pisemne zgłoszenie
udziału w rokowaniach oraz przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty
i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań (dot.
również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczka wpłacona przez
uczestnika, który rokowania 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 wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie
podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do
dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226-227), tel. 32 24490-56.

Ogłoszenia

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.
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.
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.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 244-90-56.
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Piłka nożna – IV liga – grupa I

Bez wygranej u siebie
W dalszym ciągu nie zaznali smaku
zwycięstwa na własnym boisku piłkarze Slavii Ruda Śląska. W sobotę zmierzyli się oni z LKS-em Kamienica Polska i odnieśli jednobramkową porażkę.
Od początku oba zespoły ruszyły do
ataku. W przeprowadzaniu skutecznych
akcji przeszkadzał jednak brak dokładnych podań, przez co gra toczyła się
w dużej mierze w środkowej strefie boiska. Gospodarze pierwszy strzał
w światło bramki oddali już w czwartej
minucie meczu. Po rzucie z autu głową
w stronę bramki rywali skierował piłkę
Skorupski, ale bez problemów przechwycił futbolówkę bramkarz Kamienicy. Po chwili rywale odpowiedzieli
na to strzałem z dystansu, ale piłka
przeleciała obok słupka bramki strzeżonej przez Frankego. Później w pole karne weszli Witor i Pożoga – wymienili
oni między sobą kilka podań, ale żaden
nie zdołał oddać strzału. W 18 minucie
po uderzeniu głową Moritza piłka została wybita, a dobitkę Pożogi wybronił
bramkarz. Dwie minuty później goście

Piłkarzom Slavii zabrakło pomysłu na wykończenie akcji.

główkowali w polu karnym Slavii, ale
nie dał się zaskoczyć Franke. Później
w polu karnym kilka podań wymienili
Gancarczyk i Witor. Ostatecznie strzał
oddał ten drugi, ale znów nie dał się zaskoczyć golkiper Kamienicy. W koń-

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Pewne zwycięstwo
Pewne zwycięstwo odniósł w sobotę Grunwald Ruda Śląska pokonując przed własną publicznością Raków II Częstochowę wynikiem 4:0.
Zieloni objęli prowadzenie już
dwie minuty po gwizdku rozpoczynającym spotkanie. Najpierw w polu karnym w piłkę nie trafił Kot,
jednak do futbolówki zdołał dojść
Brzozowski i strzałem przy słupku
otworzył wynik meczu. W siódmej
minucie goście mogli wyrównać,
ale po uderzeniu zawodnika przyjezdnych zza pola karnego zdołał
sparować Haas. W 17 minucie zieloni zadali kolejny cios rywalom –
Szczypior zagrał w pole karne do
wbiegającego Kota, który strzałem

umieścił piłkę w siatce. Przed przerwą piłkarze Grunwaldu zdołali
jeszcze raz zdobyć gola – w 30 minucie Szczypior wrzucił z rzutu
rożnego, a futbolówkę głową wepchnął do bramki Szpoton. Wynikiem 3:0 zakończyła się pierwsza
połowa.
W drugiej połowie tempo pojedynku mocno spadło. Mający
znaczną przewagę bramkową Grunwald nie atakował już tak żwawo.
Przed kilkoma bardzo dobrymi
okazjami stanął natomiast zespół
gości. W 64 minucie pierwszą dobitkę przyjezdnych zablokował
Oswald, a drugą wybronił Haas.
Następnie bramkarz Grunwaldu

cówce przyjezdni znów starali się
umieścić piłkę w siatce strzałem z dystansu, ale na posterunku był Franke.
Slavia najbliżej zdobycia bramki
była w drugiej połowie meczu, kiedy
to po strzale z pola karnego Moritza
futbolówka odbiła się od słupka. Także z pola karnego uderzał Piwczyk,
ale jego strzał był niecelny. Piłkę
w siatce zdołali umieścić jednak goście. Po rzucie rożnym zawodnik Kamienicy oddał strzał zza pola karnego
i zdobył gola, dając tym samym swojej drużynie cenne zwycięstwo.
– To był typowy mecz walki. Zmierzyły się ze sobą dwa równorzędne zespoły. Mieliśmy kilka okazji, ale zabrakło
nam zimnej głowy. Popełniliśmy błąd
przy stałym fragmencie gry i to goście
zeszli z boiska zwycięsko – powiedział
po spotkaniu nowy trener rudzian, Marek Piotrowicz.
Slavia Ruda Śląska – LKS Kamienica Polska 0:1 (0:0)
Slavia Ruda Śląska: Franke – Klimas, Szaruga, Skorupski, Moritz –
Gancarczyk, M. Rejmanowski, Kowalik, T. Rejmanowski – Witor, Pożoga
Zmiany: Zalewski, Lach, Piwczyk,
Koseła
Trener: Marek Piotrowicz

dwukrotnie popisywał się świetnymi interwencjami w sytuacjach sam
na sam z zawodnikami z Częstochowy. W końcu w 78 minucie prawą stroną boiska uciekł Kot. Zagrał
on wzdłuż bramki gości, akcję zamknął wbiegający Łęcki, który głową wpakował piłkę do siatki.
W końcówce kilka dobrych okazji
mieli jeszcze goście, ale zabrakło
im zimnej krwi i nie wykorzystali
niemal stuprocentowych sytuacji.
Grunwald Ruda Śląska – Raków II Częstochowa 4:0 (3:0)
Grunwald: Haas – Oswald,
Szpoton (kpt), Łęcki – Wolek –
Dreszer, Maciongowski, Jagodziński, Szczypior – Kot, Brzozowski
Rezerwa: Majchrzak – Nowicki, Lein, Wróblewski, Kowalski,
Simon, Szczygieł
Trener: Teodor Wawoczny
REKLAMA
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Futsal – I liga

Druga wygrana
Drugie z rzędu zwycięstwo odnieśli w sobotę futsaliści Gwiazdy. Rudzianie zmierzyli się przed własną
publicznością z UKS-em Jedynka
Niemodlin i wygrali 8:3.
Rudzianie, podobnie jak w poprzednich spotkaniach, od początku
wzięli się do ataków i to oni otworzyli wynik meczu. Po czterech minutach od gwizdka rozpoczynającego
spotkanie piłkę w bramce przeciwników umieścił Piasecki. Pięć minut
później wynik podwyższył Grudzień.
Z czasem goście zdołali zdobyć
bramkę kontaktową, na co rudzianie
odpowiedzieli w 17 minucie bramką
Działacha.
Po przerwie rudzianie wyszli na
parkiet jeszcze bardziej zmotywowani. W ciągu czterech minut zdobyli
oni cztery bramki, a na listę strzelców
wpisywali się kolejno: Wawrzyczek,
Łuszczek, Siadul i Krzymiński. W 32
minucie drugą bramkę strzelili przyjezdni. 13 sekund później prowadzenie Gwiazdy na 8:2 podwyższył Białek. W końcówce przyjezdni wykorzystali przedłużony rzut karny
i ustalili wynik spotkania na 8:3.

Piłkarze Gwiazdy odnieśli kolejne zwycięstwo.

– Zwycięstwo co prawda było łatwe,
ale przy takiej klasie rywala nie możemy
sobie w przyszłości pozwolić na stratę
trzech bramek i taką liczbę fauli. Wygrana oczywiście nas cieszy, ale jej rozmiary
mogły być znacznie większe i mogło to
wyglądać lepiej – mówił po spotkaniu
Tomasz Klimas, trener rudzian.
SRS Gwiazda Ruda Śląska – UKS
Jedynka Niemodlin 8:3 (3:1)
Gwiazda Ruda Śląska: Lasik, Mężyk – Łuszczek, Grudzień, Działach,
Siadul, Cierpioł, Białek, Wawrzyczek, Piasecki, Zabłocki, Szol, Hiszpański, Krzymiński
Trener: Tomasz Klimas

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY

Piłka nożna – IV liga – grupa I
12 października, sobota, godz. 15.30 Concordia Knurów – Grunwald Ruda Śląska
12 października, sobota, godz. 15.30 Pilica Koniecpol – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I:
12 października, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – Unia Bieruń
Stary
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
12 października, sobota, godz. 15.30 Wawel Wirek – Pogoń Imielin
12 października, sobota, godz. 15.30 Unia Ząbkowice – Jastrząb Bielszowice
Futsal – I liga
12 października, sobota, godz. 18.00 UKS EKOM Futsal Nowiny – SRS
Gwiazda Ruda Śląska
Piłka ręczna – II liga kobiet
12 października, sobota, godz. 16.00 Zgoda Ruda Śląska – Start Michałkowice
Piłka ręczna – II liga mężczyzn
12 października, sobota, godz. 18.00 SPR Grunwald – MOSiR Bochnia
Koszykówka – III liga mężczyzn
12 października, sobota, godz. 17.00 KS Pogoń Ruda Śląska – DAAS
Basket Hills Bielsko-Biała

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

Kończyli w dziesiątkę
Dawkę emocji zagwarantowali
swoim kibicom piłkarze Jastrzębia
Bielszowice. Chociaż to oni otworzyli wynik meczu z Górnikiem
09 Mysłowice, to nie zdołali dowieźć korzystnego dla siebie wyniku
do końca spotkania. Przyczynił się
do tego fakt, iż przez ostatnie 30 minut gospodarze grali w dziesiątkę.
Bielszowiczanie jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Po wejściu prawym skrzydłem zawodnik gospodarzy wycofał piłkę do Kowalskiego,
a ten uderzeniem umieścił ją w siatce. Następnie obie strony miały swoje szanse, ale zabrakło celności bądź
dobrze spisywali się bramkarze.
Emocjonująco zrobiło się w 60 minucie meczu, gdy drugą żółtą kartkę

ujrzał Kubiak. W konsekwencji musiał on opuścić boisko. Przyjezdni
zdołali doprowadzić do wyrównania
dziesięć minut później – jeden z mysłowiczan umieścił piłkę w siatce po
ładnym uderzeniu z pierwszej piłki.
Dwie minuty później znów bliski
wyjścia na prowadzenie był Jastrząb.
Po rzucie rożnym bramkarz gości
prawie wpadł z piłką do bramki. Po
chwili, po kontrze, w sytuacji sam na
sam z zawodnikiem gości dobrze zachował się Bechta, który palcami
zdołał zmienić lot piłki tak, że ta
przeturlała się tuż obok słupka. Po
chwili przed niemal stuprocentową
sytuacją stanął autor pierwszego gola dla Jastrzębia. Piłka po wrzutce
znalazła się pod jego nogami, ale on

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Pierwsza porażka
Pierwszej porażki doznał w tym
sezonie Wawel Wirek. Ekipa z Rudy
Śląskiej uległa na wyjeździe Pionierowi Ujejsce 4:2. Nie wpłynęło to
jednak znacząco na pozycję rudzian
w tabeli – wraz z Przemszą Siewierz
są oni współliderami.
Gospodarze szybko wyszli na prowadzenie. Zaledwie dwie minuty po
gwizdku rozpoczynającym spotkanie
strzałem zawodnik Pioniera umieścił
piłkę w samym okienku bramki
i otworzył wynik meczu. Wawel mógł
doprowadzić do remisu jeszcze

w pierwszej połowie, ale Urynowicz
nie trafił do niemal pustej bramki.
W końcu w 63 minucie zawodnik
Wawelu wychodził na czystą pozycję i został sfaulowany. Na bramkę
wyrównującą zamienił rzut karny
Lokaj. Sześć minut później piłkarze
z Wirku wyszli na prowadzenie – po
rożnym piłkę głową w siatce umieścił Przybyła. W 73 minucie po faulu
obrońcy sędzia podyktował rzut karny na korzyść gospodarzy i było 2:2.
Piłkarze Pioniera złapali wiatr w żagle i siedem minut później po błę-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Ciężka rola faworyta
Chociaż to Urania Ruda Śląska
była faworytem w spotkaniu ze
znajdującym się w strefie spadkowej LKS-em Studzionka, to po raz
kolejny okazało się, że boisko weryfikuje takie założenia. Kochłowiczanie musieli uznać wyższość gospodarzy, przegrywając 2:1.
Ekipa z Rudy Śląskiej od początku
ostro ruszyła do ataku. Taka strategia
szybko się opłaciła. W piątej minucie
spotkania Stawowy puścił futbolówkę wzdłuż bramki, a akcję wykończył strzałem obok wychodzącego
bramkarza Musiał. Po tym tempo pojedynku trochę spadło. W końcu
w 34 minucie do głosu doszli gospodarze. Najpierw piłkę z linii bramkowej wybił Grzesik, ale po chwili
strzałem z półwoleja umieścił piłkę
w siatce zawodnik LKS-u, doprowadzając tym samym do remisu. Gospodarze poszli jednak za ciosem
i zaledwie dwie minuty później wyszli na prowadzenie – po wrzutce na
dalszy słupek znów uderzył ten sam
zawodnik z drużyny gospodarzy. Po
takim obrocie sprawy przebudziła się
Urania. W 38 minucie wypuszczone-

go Oczkę uprzedził bramkarz gospodarzy, następnie do pustej bramki
piłkę skierował trzymany za koszulkę Stawowy, ale jednemu z obrońców udało się wybić futbolówkę z linii bramkowej. Do końca pierwszej
połowy nic się nie zmieniło i chociaż
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strzelił prosto w bramkarza. Zgodnie
ze starym powiedzeniem – niewykorzystane sytuacje się mszczą – ta zemściła się w 75 minucie. Podanie w pole karne otrzymał jeden z mysłowiczan
i strzałem umieścił piłkę w bramce powodując, że to jego drużyna objęła prowadzenie. W 77 minucie po faulu
w polu karnym sędzia podyktował
rzut karny na korzyść gospodarzy,
który na bramkę wyrównującą zamienił Janiak. Jednak w 82 minucie
goście znów objęli prowadzenie.
Zawodnik Górnika wycofał piłkę
w pole karne, a uderzeniem z pierwszej piłki ustalił wynik meczu jego
klubowy kolega.
Jastrząb Bielszowice – Górnik 09
Mysłowice 2:3
Jastrząb Bielszowice: Bechta –
Mikuła, Janiak, Szymański, Łukasik, Skudlik, Henisz, Kubiak, Sikora, Foryś, Kowalski
Trener: Jacek Janiak

dzie obrony wyszli na prowadzenie
– po rzucie z autu zawodnik gospodarzy wycofał piłkę do swojego klubowego kolegi a ten strzałem z pięciu metrów umieścił piłkę w siatce.
W końcówce sytuacja Wawelu pogorszyła się. Czerwoną kartką za
niesportowe zachowanie został ukarany Gawlik, co znacznie ułatwiło
zadanie gospodarzom, którzy w doliczonym czasie gry po kontrze ustalili wynik spotkania na 4:2.
Pionier Ujejsce – Wawel Wirek 4:2
Wawel Wirek: Gawlik - Pyc (80’
Majnusz P.), Buchcik, Wilczek, K.
Kałużny – Zuga (57’ Przybyła),
Grzywa (87’ Deptuch), D. Majnusz,
G. Kałużny, Lokaj – Urynowicz
(85’ Bednarz)
Trener: Jarosław Zajdel

druga część gry została zdominowana przez kochłowiczan, wynik już się
nie zmienił i trzy punkty zostały
u gospodarzy.
LKS Studzionka – Urania Ruda
Śląska 2:1
Urania Ruda Śląska: Pardela,
Baran, Jańczak, Hejdysz (‘46 Gabryś), R. Grzesik, Łukaszewski,
Mikusz (‘46 Zawisza), Baron, Musiał (‘76 Kolasa), Stawowy (‘76
Żak), Oczko
Trener: Stanisław Mikusz

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Raz lepiej, raz gorzej
Było pierwsze zwycięstwo, a teraz
nastał czas skosztować smaku porażki.
Szczypiorniści SPR-u Grunwald zmierzyli się na wyjeździe z MTS-em
Chrzanów i musieli uznać wyższość
gospodarzy, przegrywając 37:29.
Początek spotkania to walka cios za
cios. Jednak przy stanie 8:8 przewagę
zaczęli mieć gospodarze i jak się z czasem okazało, do końca spotkania już jej
nie oddali. Pierwsza połowa pojedynku
zakończyła się wynikiem 18:14. W drugiej części chrzanowianie jeszcze
zwiększyli swoją przewagę wygrywając ostatecznie 37:29.

Chaotyczne akcje w ataku, niewykorzystane okresy gry w przewadze, dziurawa obrona oraz brak skuteczności
przyczyniły się do tego, że ekipa z Rudy Śląskiej odniosła pierwszą w tym
sezonie porażkę.
MTS Chrzanów – SPR Grunwald
37:29
SPR Grunwald: Borecki, Błaś,
Wolniaczyk – Zarzycki 11, Kmieć 6,
Stogowski 3, Płonka 2, Kowal 2, Gansiniec 2, Lisowski 1, Hartel 1, Lange
1, Kurzawa, Wodarski, Kiełbik, Piekarczyk
Trener: Marcin Księżyk

Piłka ręczna – II liga kobiet

Udana inauguracja
Udanie zainaugurowały nowy sezon
szczypiornistki Zgody Ruda Śląska.
Pokonały one na wyjeździe Glorię Katowice 29:19 (16:13).
Chociaż zespół Zgody został mocno
odmłodzony w tym sezonie, to dziewczyny dobrze sobie poradziły w pierwszym spotkaniu. Od początku rudzianki
wszystko kontrolowały. Nie były jednak w stanie uciec rywalkom dalej niż
na trzy trafienia. Pierwsza odsłona pojedynku zakończyła się zwycięstwem
Zgody 16:13.
Drugą odsłonę meczu ekipa z Rudy
Śląskiej także zaczęła odrobinę niemrawo. W końcu ze swoimi podopiecznymi porozmawiała trenerka Zgody
i zmobilizowała je do walki. Rudzianki
wzięły się w garść i zdołały narzucić
swój styl gry rywalkom. Efektem tego

była 12-bramkowa przewaga. W końcówce Zgoda odrobinę odpuściła, a rywalki zdołały minimalnie zniwelować
straty. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem szczypiornistek Zgody
29:19.
– Zwycięstwo nas cieszy, ale dziewczyny muszą poprawić skuteczność
i nabrać pewności siebie. To są bardzo
młode i zdolne zawodniczki. Mogą wiele osiągnąć – powiedziała po meczu
trenerka Zgody, Viktoria Flizikowska.
Gloria Katowice – Zgoda Ruda Śląska 16:29 (13:16)
Zgoda Ruda Śląska: Brzeska,
Ploch – Góral 6, Kafel, Dziółko 2,
Wojcik, Rolnik, Maciejowska 4, Hodyjas 1, Baranowska, Frątczak 5, Sobota 1, Pocheć 1, Staniczek 9
Trener: Viktoria Flizikowska

Pozostałe wyniki:
Piłka nożna – klasa A
MK Górnik Katowice – Pogoń Nowy Bytom 3:0
Wawel II Wirek – Siemianowiczanka II Siemianowice Śląskie 1:1
Urania II Ruda Śląska – AKS II Mikołów
4:3
Piłka nożna – klasa B
Kamionka Mikołów – Slavia II Ruda Śląska
0:3

Urania III Ruda Śląska – Pogoń II Imielin 4:3
Piłka nożna – II liga kobiet
Szczyt Boguszów-Gorce – Gwiazda Ruda
Śląska 7:1
Tenis stołowy – II liga kobiet
UKS Dalachów – UKS Halembianka 2001
Ruda Śl 7:3
Tenis stołowy – II liga mężczyzn
Klub AZS PWSZ Nysa – UKS Wolej Ruda
Śl. 8:2
REKLAMA
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Akrobatyka sportowa

Akrobatyczne sukcesy

Zawody rozegrane w Bielsku-Białej akrobaci KPKS-u ,,Halemba” mogą zaliczyć do udanych.
Foto: arch.

Szereg dobrych występów odnotowali akrobaci KPKS-u „Halemba”.
W sobotę 5 października w BielskuBiałej odbyły się Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików. W klasyfikacji klubowej KPKS „Halemba” zajął
trzecie miejsce. Złożyło się na to kilka
sukcesów indywidualnych. Wyniki:
skoki na ścieżce: Magdalena Rożek

– 3 miejsce, Barbara Sordyl – 4
miejsce; dwójki mieszane: Natalia
Graja – Mikołaj Feser – 1 miejsce;
Julia Olchowa, Adam Żur – 3 miejsce; trójki dziewcząt: Magdalena
Rożek, Agata Olczak, Barbara Sordyl – 3 miejsce, Nikola Janik, Wiktoria Matysiak, Natalia Graja – 4
miejsce; Natalia Gembora, Karolina

Ratownictwo wodne

10 medali ratowników
W sobotę 5 października w Płocku,
zostały rozegrane zawody z cyklu
Grand Prix Polski w Ratownictwie
Wodnym. Rudę Śląską reprezentowało
siedmioro zawodników, którzy przywieźli z zawodów dziesięć medali.
Siedmiokrotnie na podium stawała
Anna Nocoń zdobywając: trzy złote,
jeden srebrny i trzy brązowe medale
w kategorii Junior i Open. Anna została również najlepszą zawodniczką
zawodów w kategorii Junior.
Dwa medale z Płocka przywiozła
Magdalena Skudlik – złoty na 50 m w holowaniu manekina oraz srebrny na 50 m
w konkurencji ratownik. Ta zawodniczka również została zwyciężczynią klasyfikacji generalnej wśród Juniorów
Młodszych.
Udany debiut na zawodach ratowniczych zaliczyła Marta Skudlik, zajmując drugie miejsce w konkurencji holo-

Ratownicy z Rudy Śląskiej z każdych zawodów przywożą medale.
Foto: arch.

wanie manekina na 25 m oraz siódme
miejsce na 50 m w holowaniu w płetwach. Została sklasyfikowana na
czwartym miejscu w klasyfikacji końcowej wśród Młodzików.

Rugby

Dobra passa trwa

Rudzianie zdominowali to spotkanie.

IGLOO RUGBY CLUB Ruda Śląska odniosło kolejne zwycięstwo
w II lidze rugby, pokonując tym razem w Zielonej Górze tamtejszy AZS
Uniwersytet Zielonogórski 48:5.
Zawodnicy z Rudy Śląskiej otworzyli wynik spotkania już w drugiej

Foto: arch.

minucie przyłożeniem Muca. Gospodarze odpowiedzieli swoją akcją za
pięć punktów cztery minuty później.
Do końca pierwszej połowy toczyła
się wyrównana walka prowadzona
głównie przez formacje młyna obydwu drużyn. Jednak z minuty na mi-

Żur, Kinga Białek – 6 miejsce; dwójki dziewcząt: Magdalena Rożek,
Agata Olczak – 2 miejsce; Nikola
Janik, Wiktoria Matysiak – 3 miejsce, Weronika Jessel, Monika Skorupa – 6 miejsce.
Tego dnia rozegrano także zawody
o Puchar Prezesa Śląskiego Związku
Akrobatyki Sportowej. Drużynowo
KPKS „Halemba” również zajął trzecie miejsce. Wyniki indywidualne:
skoki chłopców: Błażej Kamiński
– 4 miejsce; skoki na ścieżce dziewcząt: Martyna Hyba – 2 miejsce;
trójki dziewcząt: Julia Olchowa,
Małgorzata Feser, Sandra Ruda – 3
miejsce; Roksana Rospondek, Oliwia Jakubik, Agnieszka Skorupa – 6
miejsce; dwójki mieszane: Julia Olchowa, Adam Żur – 2 miejsce.
Wcześniej, 28-29 września w Chorzowie rozegrane zostały Mistrzostwa
Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej. Trzecie miejsce na tych zawodach
zajęli Oliwia Hałupka i Łukasz Wojtaszczyk.

Bardzo zadowalające wyniki uzyskała Aleksandra Spodzieja dwukrotnie
zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce zawodów.
Ze znakomitej strony zaprezentowały się dziewczyny w sztafecie 4 x 50 m
z pasem, w której po bardzo wyrównanej rywalizacji zajęły czwarte miejsce.
Wśród mężczyzn w kategorii Junior
Młodszy Klaudiusz Matura zajął piąte
miejsce na 50 m w holowaniu manekina, Patryk Parys w kategorii Junior
dwukrotnie zajął szóste miejsce w konkurencji holowanie manekina na 50 m
oraz w konkurencji ratownik na 100 m,
zaś Mateusz Niegot zajął szóste miejsce w holowaniu manekina w płetwach
na 100 m.
Występ
rudzkich
ratowników
w Płocku zaliczamy do jak najbardziej
udanych, zważywszy, że treningi trwają
zaledwie od miesiąca. Ratownicy z Rudy Śląskiej już przygotowują się do
edycji finałowej Grand Prix Polski, która odbędzie się 16 listopada w Lublinie
oraz mistrzostw Polski rozgrywanych
14-15 grudnia w Rybniku.

nutę rosła przewaga IGLOO, co zaowocowało prowadzeniem do przerwy 19:5.
Druga połowa potwierdziła dominację IGLOO w każdym elemencie
gry. Trzeba dodać, że było to najlepsze 40 minut w wykonaniu rudzkiej
drużyny w tym sezonie.
Przed rudzkimi rugbistami dwa
ostatnie spotkania ligowe (oczywiście wyjazdowe) w Nowym Sączu
(20.10.) i właśnie w Warszawie z Legią (27.10), który to mecz zadecyduje o tytule „mistrza jesieni”.
IGLOO RC w Zielonej Górze
wystąpiło w składzie: K. Pepliński,
M. Nowak, K. Jopert (2 x 5 pkt.),
M. Markowski (5 pkt.) (A. Stankiewicz), J. Muc (5 pkt.) (Ł. Fura), R.
Szaciłowski, P. Maniecki (5 pkt.), D.
Mańkowski, K. Płusa (1 x 5 pkt., 4 x
2 pkt.), P. Tokarski (G. Rogowski),
P. Łętowski, M. Mucha (5 pkt.), M.
Greinert (M. Jurczyński), P. Siwula
(5 pkt.), P. Kołodziej. Duet trenerski: W. Borys i D. Hentszel.

Wiadomości Rudzkie 9.10.2013 

23

Zapasy

Sokalski mistrzem Polski
Zawodnik ZKS-u „SLAVIA” Ruda
Śląska Andrzej Sokalski wywalczył
tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski
w zapasach w stylu wolnym. Mistrzostwa Polski do lat 23 rozegrane zostały 4 i 5 października w Białogardzie.
Rudzianin rywalizując w kategorii
do 74 kg w pierwszej walce pokonał
Rafała Dudka z Piasta Sieradz, w drugim pojedynku nie dał szans Łukaszo-

wi Górzyńskiemu z GLKS-u Osielsko,
w półfinale wygrał z Michałem Guzą
z Grunwaldu Poznań i w końcu w pojedynku finałowym przez położenie
na łopatki pokonał Rafała Statkiewicza z Grunwaldu Poznań. Andrzej Sokalski obronił tytuł zdobyty przed rokiem, potwierdzając swoją bardzo
dobrą dyspozycję po koniec sezonu
startowego.

Koszykówka – III liga mężczyzn

Kiepski początek
Nie może zaliczyć do udanych rozpoczęcia sezonu drużyna Pogoni Nowy
Bytom. W starciu na wyjeździe z AZSem Katowice zdecydowanie lepsi okazali się być gospodarze, którzy wygrali
79:56.
Katowiczanie w zasadzie od początku dominowali na parkiecie i sukcesywnie powiększali swoją przewagę.
Po pierwszej kwarcie wygrywali 18:13.
Na przerwę schodzili z dziesięciopunktową przewagą (36:26).
W trzeciej kwarcie gospodarze spisywali się jeszcze lepiej. Pomagała im
w tym słabo działająca tego dnia obrona rudzian. Katowiczanie w tej formacji radzili sobie za to bardzo dobrze,
skutecznie uniemożliwiając koszyka-

rzom Pogoni celne rzuty. W czwartej
kwarcie rudzianie zdobyli tylko dwa
punkty mniej niż gospodarze, co nieznacznie zmniejszyło rozmiar ich porażki.
– Nasza gra tego dnia to był istny
koszmar. Zawiodło po prostu wszystko.
Dobrze jednak, że to stało się na samym
początku rozgrywek. Wiemy, że musimy
się wziąć do roboty – mówił po spotkaniu Marcin Cyran, trener rudzian.
AZS Katowice – Pogoń Nowy Bytom
79:56
Pogoń Nowy Bytom: Sogaj 11,
Wilkin 9, Jeleń 8, Tomecki 8, Stankala 6, Bobrowski 5, Kuczera 3, Morawiec, Goczok
Trener: Marcin Cyran
REKLAMA

24 W

iadomości

Rudzkie 9.10.2013

www.wiadomoscirudzkie.pl

Reklama

