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Święto wszystkich dzieci
Maks wyjechał do rudzkich szkół
na festyny. Towarzyszyła mu prezydent Rudy Śląskiej – Grażyna
Dziedzic.
– Przygotowuję pana prezydenta
do objęcia fotela. Takie są standardy, że ustępujący prezydent wprowadza nowego prezydenta w nowe
obowiązki – mówiła prezydent
Dziedzic.
Maks przed objęciem fotela prezydenckiego był całkowicie spokojny. – Nie denerwowałem się.
Wiedziałem, że będę miał coś pisać
i mówić, z kimś porozmawiać. Myślę, że jest to bardzo ważna praca,
bo podejmuje się ważne decyzje.
Gdybym był prezydentem to budowałbym dużo placów zabaw – marzył jednodniowy prezydent Maks.
Dzień wcześniej na placu Jana

Nowy prezydent 7-letni Maks w towarzystwie prezydent Grażyny Dziedzic.

Pawła II roiło się od wróżek, klaunów, policjantów, Drakuli, ślimaków, pszczółek, lekarzy, pielęgniarek, ślązaczek i wielu innych posta-
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ci. Wszyscy zjawili się tu po to, aby
wziąć udział we wspólnej zabawie,
zorganizowanej z okazji ich święta.
– W taką pogodę nie warto siedzieć
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Zapraszamy na targi
ProﬁAuto Show
w katowickim Spodku!
To jedna z największych
imprez motoryzacyjnych
w Polsce! Czekają
pokazy, konkursy
i Wybory ProﬁAuto
Super Girl. Chcecie
tam być? Mamy do
przekazania 10
wejściówek. Jak je
dostać? Wystarczy
wysłać SMS-a o treści:
wiad.auto+imię
i nazwisko pod numer
71100 (koszt SMS-a
to 1 zł + 23% VAT
tj. 1,23 brutto).
Na SMS-y czekamy od
4.06.2014 od godziny
10.00 do 5.06.2014
do godz. 12.00.
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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Dzień kolorów, dobrej zabawy i beztroski – w niedzielę, 1 czerwca, obchodzono święto tych najmłodszych. Z tej okazji na rudzkim rynku przygotowano wiele atrakcji. Każdy dzieciak mógł pobawić się w malarza, zatańczyć
w rytm muzyki, podziwiać pokazy magika, czy poskakać na dmuchanym zamku. Oprócz tego można było wziąć udział w konkursach z ciekawymi nagrodami. Wśród nich była gra miejska ,,Mali Detektywi”, w której wzięła udział
prawie setka dzieciaków. Dzień później (2 czerwca) na fotelu prezydenckim
zasiadł 7-letni Maks – zwycięzca konkursu na najciekawsze przebranie.

To były kosmiczne rządy, bo
przez chwilę miastem rządził kosmonauta.
– Długo zastanawialiśmy się jakie przebranie wybrać. Miał być
krokodyl, później pirat, ale w końcu
stanęło na kosmonaucie, co okazało się trafnym wyborem – powiedziała mama Maksa.
7-letni Maks, który podczas festynu wygrał konkurs na najciekawszy kostium, mógł przez jeden
dzień przekonać się, na czym polega praca prezydenta. I choć do niedawna chciał zostać strażakiem,
dziś już przez chwilę zwątpił. – Nie
wiem, jeszcze się zastanowię. Być
może zamiast strażaka wolałbym
zostać prezydentem? – myślał głośno Maks. Po odwiedzeniu sali sesyjnej i gabinetu prezydenckiego

Rowerowa
Ruda Śląska

W obronie
górnictwa

z dzieckiem w domu. Rynek mamy
pod nosem, także postanowiliśmy
wziąć dzieci na zewnątrz. Maluchy
szaleją i trudno ich będzie wyciągnąć do domu. Warto było tu przyjść
– mówiła pani Kasia, mama dwójki
dzieci. A atrakcji nie brakowało.
,,Wiadomości Rudzkie”, w ramach
imprezy, zorganizowały własną grę
miejską, w tym roku pod hasłem
„Mali Detektywi”. Prawie 100
uczestników wzięło udział w pięciu
konkurencjach, w których trzeba
było wykazać się spostrzegawczością, błyskotliwością i dobrą dedukcją. Pierwsze miejsce zajęła
Wanesa Jankowiak, zdobywając
nagrodę główną – rower górski.
Zwyciężczyni nie kryła radości.
– Cieszę się, że wygrałam rower
– mówiła Wanesa. – Największą
trudność sprawiła mi konkurencja,
w której trzeba było zapamiętać jak
najwięcej szczegółów na obrazku,
a potem odpowiedzieć na pytanie –
dodała.
Zarówno Wanesie, jak i pozostałym detektywom, gratulujemy! Zapraszamy na fotorelację z imprezy
na str. 11.
Monika Herman-Sopniewska
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MEZOterapia
podczas Dni Proﬁlaktyki
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PaT-owa proﬁlaktyka
– To będzie naprawdę fajny dzień
– wiem to, bo jestem tu po raz drugi.
Oprócz tego, że mogę brać udział
w warsztatach tanecznych, które są
moją pasją, spędzam także dzień
wspólnie ze znajomymi. Jednak
przede wszystkim pokazujemy, że
można spędzać czas aktywnie, bez
alkoholu czy papierosów – mówiła
Agata, jedna z uczestniczek piątej
już edycji Śląskiego Przystanku
„PaT”.
Przystanek „PaT” jest corocznym
spotkaniem młodych ludzi, mają-

cym na celu promowanie życia bez
uzależnień. Ruda Śląska jako pierwsza zorganizowała regionalny Przystanek. W tym roku prawie 400
uczestników mogło brać udział w 26
warsztatach: tanecznych, fotograﬁcznych, teatralnych, dziennikarskich, plastycznych, wokalnych
i wielu innych. Przygotowania do
przedsięwzięcia trwały już od listopada.
– Jedna z matek zapytała kiedyś,
po co to organizować oraz czy da
się dzięki tej imprezie kogoś urato-

wać. Moja koleżanka zapytała ją
wtedy: „A gdyby chodziło o pani
dziecko i próbowalibyśmy je ratować, dalej miałaby pani wątpliwości?”. Kobieta nie odpowiedziała
już na to pytanie. To potwierdzenie,
że należy to robić – mówił Krzysztof Piechaczek, pomysłodawca PaT
-u. – Zamysłem tego programu jest
stwarzanie mody na życie bez uzależnień. Ważny jest także fakt, że
wielu młodych ludzi, którzy pomagają obecnie w organizacji, to byli
uczestnicy poprzednich edycji – dodał Krzysztof Piechaczek.
Magdalena Szewczyk

Mezokreacja w Rudzie
Na rudzkim rynku wystąpiła kolejna gwiazda polskiej sceny muzycznej.
W piątek (30.05.), podczas koncertu
odbywającego się w ramach Dni Proﬁlaktyki, wystąpił Jacek Mejer – Mezo, który pomimo niesprzyjającej pogody, przyciągnął tłumy, by rozgrzać
rudzian przy swoich przebojach.
– Pielęgnacja więzi rodzinnych
i aktywne spędzanie wolnego czasu to
antidotum na kryzysy i zagrożenia –
podkreślała prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Rywalizacja sportowa,
rodzinna zabawa i edukacja – to najważniejsze hasła tegorocznych Dni

Foto: MS

To nie był pierwszy koncert Mezo w Rudzie. Poprzednio wystąpił na Terenach Targowych.
Foto: MS

bardziej oczekiwana przez przybyłych na rynek rudzian.
– Przyszliśmy tu z dziećmi specjalnie na koncert Mezo. Fajnie będzie
posłuchać i zobaczyć na żywo kogoś,
kogo ogląda się na co dzień w telewizji. Dzieci też znają jego utwory, dlatego jest to frajda nie tylko dla nas,
ale także dla naszych pociech – opowiadała pani Izabela, mama dwójki
dzieci.
– To mój kolejny koncert w Rudzie
Śląskiej. Zobaczymy jak tym razem
będziecie się bawić – mówił Mezo,
podczas swojego występu.
Magdalena Szewczyk

DOMKI LETNISKOWE
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Z okazji Dnia Dziecka

Proﬁlaktyki. – Ta impreza to już tradycja, którą inicjuje pani prezydent wraz
z Miejską Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Mamy nadzieję, że na co dzień proﬁlaktyka towarzyszy nam w każdej sferze życia,
natomiast te dni mają na celu uświadomienie i utrwalenie pewnych zachowań – mówiła Małgorzata Hoszek,
przewodnicząca komisji.
Koncert Mezo poprzedziły występy
rudzkiej młodzieży, a także pokaz
magii w wykonaniu Tomasza Kabisa
– ﬁnalisty programu „Mam Talent”.
Jednak to gwiazda wieczoru była naj-

Grono fanów wyczekiwało na występ gwiazdy wieczoru.

Grupa warsztatowa z dancehall’u była jedną z najbardziej obleganych.

Zapraszamy na wypoczynek w domkach z bali sosnowych
położonych w malowniczej okolicy, wśród lasów,
600 m od morza, w małej miejscowości Dębina.

Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem.

W przeddzień Dnia Dziecka w bielszowickim Parku Strzelnica odbyła się impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjazna Ruda Śląska oraz Akademię
Piłkarską AP Bielik pod hasłem „Dajmy
Dzieciom Radość” pod honorowym patronatem prezydent miasta. Dla dzieci

Foto: arch.

przygotowano zabawy sportowe, gry
i konkursy z nagrodami oraz pokaz taneczny w wykonaniu zespołu „HipHopaki”. Na festynie zaprezentowała się również Oliwia Hałupka – mistrzyni krajowa
i międzynarodowa w akrobatyce sportowej.
Red

Mundial w SP 13
Barwny pochód prowadzony przez
Orkiestrę Dętą KWK Bielszowice
przeszedł w piątek (30.05.) ulicami
Bielszowic. W ten sposób uczestnicy
szkolnego turnieju piłkarskiego zorganizowanego przez SP nr 13 dostali
się na halę sportową „Zgody”, gdzie

KREDYTY
– GOTÓWKOWE RÓWNIEŻ BEZ ,,BIK”
– KONSOLIDACYJNE, ODDŁUŻENIA
– CHWILÓWKI OFERTA 20 FIRM
• od 100 do 500 zł – od ręki na 30 dni spłata 500 zł - 541 zł
• konsolidacja chwilówek
• pożyczki EuroEfekt do 5.000 zł Najnowsze oferty
Ruda Śl. Nowy Bytom, 32 340-45-34
Godula, 32 248-26-65

odbył się ﬁnał imprezy. W zmaganiach udział brały drużyny, które występowały pod nazwami reprezentacji
ﬁnalistów Mundialu 2014. Zwycięzcą
ﬁnału została reprezentacja Holandii,
która pokonała Bośnię i Hercegowinę. Gratulujemy!
Red

ZBLIŻENIA
Na ostatniej sesji Rady Miasta (29.05.) w Rudzie Śląskiej Rada Miasta podjęła
uchwałę ws. apelu do Prezesa Rady Ministrów w związku z trudną sytuacją w branży górnictwa węgla kamiennego. Radni uchwałę przegłosowali jednogłośnie.

Zaniepokojeni o górnictwo

Na sesji RM dyrektor KWK Pokój Dariusz Rębielak.

„Rada Miasta Ruda Śląska uchwala: wyrazić w imieniu mieszkańców
140-tysięcznego miasta Ruda Śląska,
głębokie zaniepokojenie sytuacją
w jakiej znajduje się branża górnictwa węgla kamiennego, nie tylko w
naszym mieście, ale w całym regionie.
Jednocześnie pragniemy wyrazić nadzieję i oczekiwanie na podjęcie skutecznych działań, które pozwolą na
utrzymanie wielu miejsc pracy i rozwoju tej, jakże istotnej gałęzi gospo-
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darki narodowej w przyszłości” – tak
brzmi treść podjętej uchwały. Zanim
jednak radni ją podjęli – dyrektorzy
rudzkich kopalń mówili o obecnej sytuacji w górnictwie.
– Górnictwo funkcjonuje na zasadzie sinusoidy, teraz mamy gorszy
czas, ale liczymy, że będzie lepiej i że
sytuacja się poprawi. Chcemy znowu
stać się konkurencyjni i prowadzić
działalność na wysokim poziomie. Nie
wiemy co będzie w przyszłości, ale

chcę uspokoić, że nie są prowadzone
żadne działania, które prowadzą do
likwidacji kopalń i ograniczania wydobycia. Ludzie pracują i nie ma w tej
chwili żadnych przesłanek, żeby stwarzać jakieś dodatkowe zamieszanie –
mówił Wojciech Szymiczek, dyrektor
KWK Halemba Wirek.
W rozmowie z WR przyznaje, że
sytuacja w kopalni jest ciężka.
– Nie jest tragicznie, ale sytuacja
jest naprawdę ciężka, bo w porównaniu do wcześniejszych czasów, teraz
rynek węgla całkowicie się załamał.
Tego węgla na naszych kopalnianych
zwałach jest strasznie dużo. A na dodatek i jego cena poszła w dół – stąd
te trudności i nasze straty, które teraz
sięgają miliardów złotych ze względu
na niesprzedany węgiel. Wszyscy są
zainteresowani co stanie się dalej
i każdy się martwi o swoje miejsce
pracy i o to, że za chwilę może je stracić – dodaje dyr. Szymiczek.
W podobnym tonie wypowiadał się
dyrektor KWK Pokój.
– Niepokój wśród załogi jest odczuwalny, wszyscy wiedzą jak trudna jest
sytuacja i wszyscy się boją, niepokój
przenosi się na rodziny naszych pracowników. Ucieszył nas fakt podjętej
uchwały. To bardzo ważne, tym bardziej, że samorządy są najważniejszym partnerem dla normalnej działalności górniczej. Wspólnie musimy
podejmować szereg decyzji – samo-
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rządy wydają zgody na eksploatację,
opiniują nasze plany ruchu tak, że to
poparcie merytoryczne jest bardzo
ważne i wiemy, że przynajmniej ze
strony miasta Ruda Śląska nie spotkają nas żadne problemy odnośnie eksploatacji w Rudzie Śląskiej – mówił
Dariusz Rębielak, dyrektor KWK Pokój.
Niepokój jednak nie ustaje. Na początku maja nowy prezes zarządu
Kompanii Węglowej Mirosław Taras
zapowiedział: – Jesteśmy nowym zarządem, zapoznajemy się dogłębnie
z problemami i potrzebujemy na to
trochę czasu. Sądzę, że w ciągu miesiąca przygotujemy program wstępny,
który stanie się podstawą dyskusji ze
stroną społeczną i stroną rządową,
w jakim kierunku działać, aby Kompania Węglowa ponownie nie znalazła się w tak trudnych warunkach, jak
obecnie – zadeklarował Mirosław Taras.
Zapytany o zamykanie nierentownych kopalń i zwolnienia w górnictwie, odpowiedział: – Widzę co najmniej jedną taką kopalnię. Chciałbym
zapewnić, że gdyby doszło do trudnych decyzji, to wszystkim pracownikom będziemy się starali zaoferować
miejsca pracy. Chcę uspokoić pracowników Kompanii Węglowej, że
o brutalnych zwolnieniach nie będzie
mowy.
Monika Herman-Sopniewska
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Wybrukują
Jaśminów
Trwa remont dróg gruntowych w Rudzie Śląskiej. Właśnie rozpoczyna się
przebudowa jednej z nich – ul. Jaśminów. Za ponad 330 tys. zł powstanie
jednokierunkowa jezdnia z ok. 18 miejscami postojowymi. Prace zakończą się
we wrześniu.
– Przebudowa dróg gruntowych jest
jednym z priorytetów inwestycji drogowych w naszym mieście. Ich realizacja
uzależniona jest jednak od rozwiązania
kwestii własnościowych. Nieuregulowany stan prawny często uniemożliwia
nam szybką realizację tych inwestycji –
wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic.
W ramach przebudowy 130 m ul. Jaśminów wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, przebudowany zostanie gazociąg oraz sieć teletechniczna.
Nowa droga, która w tym miejscu powstanie, będzie miała 5,5 m szerokości
z czego 2,5 m będzie miał pas
postojowy.
Nawierzchnia drogi zostanie wybrukowana, dodatkowo zamontowane zostaną 4 słupy oświetleniowe, natomiast
obecnie istniejący słup przy ul. Różanej
zostanie przesunięty, żeby umożliwić
wykonanie zjazdu. W czasie robót nie
są przewidywane większe utrudnienia
dla kierowców. 
TK
reklama
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Uszatkowe przedszkole

Punktem kulminacyjnym było odsłonięcie nowego logo szkoły z podobizną patrona.

www.wiadomoscirudzkie.pl | tel. 32 248-60-97

Miś Uszatek – uczy i bawi, a od
środy (28.05.) oficjalnie jest także
patronem Miejskiego Przedszkola nr
4 w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. Wszystkie dzieci z przedszkola
i zaproszeni goście powitali na scenie Miejskiego Centrum Kultury

Foto: RP

pluszowego gościa honorowego. –
Miś Uszatek to bardzo dobry przyjaciel dzieci. Wszyscy go niesłychanie
lubią i znają. Czesław Janczarski –
jego twórca – nadał mu cechy ludzkie, by uczył dzieci miłości, uczciwości i odwagi. Chcemy te cechy wy-

Rudzki kamrat

Radny Jan Mucha otrzymał odznaczenie na deskach MCK. 

Foto: MHS

kształcić także u dzieci – tłumaczyła
Barbara Jersz, dyrektor przedszkola.
– Nasze przygotowania do tego dnia
trwały już od 2008 roku. Gdy padło
pytanie o to, kto zostanie patronem,
wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy,
że ma to być właśnie Miś Uszatek –
dodała.
Galę rozpoczęło uroczyste powitanie dyrektora placówki. Punktem
kulminacyjnym akademii była uroczysta przysięga, którą złożyli wszyscy zebrani oraz oficjalne odsłonięcie nowego logo szkoły z podobizną
patrona.
– Bądźcie zawsze tacy jaki był Miś
Uszatek, bo jest to wspaniała postać.
Miś kocha innych, pomaga i jest bardzo porządny, ale przede wszystkim
uwielbia dzieci. Życzę wam, by
w waszym przedszkolu było zawsze
dobrze, abyście pamiętali w przyszłości o tym do jakiego przedszkola
chodziliście – mówiła do zebranych
przedszkolaków obecna na gali prezydent Grażyna Dziedzic.
RP

Z okazji Dnia Samorządowca odznaczenie „Kamrat Rudzki” otrzymał radny Jan
Mucha. Uroczystość odbyła się w czwartek
( 29.05.) w MCK w Nowym Bytomiu.
– Czuję się wzruszony i zaszczycony. Ta
odznaka to nagroda za to, co mieszkaniec
może zrobić dla swojego miasta i jego
mieszkańców – mówił radny Jan Mucha.
Jan Mucha jest radnym już piątą kadencję, od 35 lat jest cenionym lekarzem. Podczas uroczystości podziękowano również
samorządowcom za ich pracę i zaangażowanie.
– Życzę Państwu, abyście odnajdywali
w pracy satysfakcję i otrzymywali podziękowania od zadowolonych mieszkańców –
życzył Michał Pierończyk, wiceprezydent
miasta Ruda Śląska.

MHS
REKLAMA

Festynowe Kochłowice

Muzyczne biesiadowanie rozpoczął zespół Kameleon.

Pochmurna pogoda nie zniechęciła kochłowiczan do wspólnej zabawy. W piątek (30.05.) na kochłowickich plantach odbył się już trzeci
festyn z okazji 55-lecia miasta. Jak
zwykle na rudzian czekało wiele
atrakcji.
Muzyczne atrakcje, podobnie jak
w Bielszowicach, zapewniły zespoły Kameleon oraz Ścigani. Mieszkańcy mogli też wesprzeć leczenie
czteroletniej Andżeliki, która uro-

Foto: RP

dziła się z brakiem kości piszczelowej w lewej nodze. Zabawę tradycyjnie już rozpoczęło rodzinne bieganie. – Frekwencja w Kochłowicach była podobna jak w poprzednich biegach. Czołówka biegaczy
już się powoli zarysowuje. Ludzie
regularnie startują, ale pojawiają
się też nowe osoby, które – mam nadzieję – tym biegiem rozpoczną swoją przygodę z tą dyscypliną sportową – mówił August Jakubik. RP
REKLAMA
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Wyróżnienia dla pracowników MOPS-u

Ruda is Happy

Nagrodzone pracownice MOPS-u z dyrektorem MOPS-u Krystianem Morysem.

utworzonych na terenie miasta. Elżbieta
Stawidło – doświadczony radca prawny –
z niezwykłym zaangażowaniem od 1991
reprezentuje rudzki MOPS. Z kolei Halina Wierzgoń chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, angażuje się w pozyskiwanie sponsorów oraz darowizn.

Foto: MHS

Ewa Hampel od 10 lat kieruje Działem
Świadczeń. Realizuje programy pomocowe, które są wdrażane na potrzeby mieszkańców, współpracuje z placówkami
oświatowymi w zakresie dożywiania
dzieci.
Monika Herman-Sopniewska

Straż Graniczna w Rudzie Śląskiej
Podczas czwartkowej sesji Rady
Miasta Ruda Śląska komendant Straży
Granicznej przedstawił sprawozdanie
z działalności SG, która od 4 lat ma
swoją siedzibę w Rudzie Śląskiej.
Straż Graniczna w Rudzie Śląskiej
prowadzi szereg działań kontrolnych
i rozpoznawczych: – Sprawdzamy legalność pobytu cudzoziemców i ich zatrudnienia, wykrywamy przemyt alkoholu i papierosów, a także narkotyków,
kontrolujemy międzynarodowy transport drogowy m.in. przewozów odpadów, materiałów niebezpiecznych,
a także czas pracy kierowców – wymienia mjr SG Jarosław Szymanek, komendant. W ubiegłym roku rudzka
Straż Graniczna zatrzymała tylko w Rudzie Śląskiej 20 cudzoziemców, którzy
pracowali nielegalnie, 18 osób, które
nielegalnie zatrudniały obcych obywateli, 8 osób za posiadanie towarów akcyzowych oraz jedną osobę za nielegal-

ny pobyt. Na całym obszarze działalności placówki SG w Rudzie Śląskiej zatrzymano ok. 200 osób. We współpracy
z urzędami SG tworzy specjalną „Mapę
cudzoziemców”, dzięki której monitorowana jest m.in. legalność ewentualnego zatrudnienia. – Dzięki tej współpracy wiemy, że na koniec roku 2013
było zameldowanych w Rudzie Śląskiej
48 cudzoziemców – mówi komendant
Szymanek. – Najwięcej obywateli
Ukrainy – 15 osób, Czech i Włoch – po
5 osób. Na pobyt czasowy zameldowanych jest 31 osób, najwięcej z Ukrainy
– 11 osób i z Niemiec – 8 osób. Ciekawostką jest, że w ubiegłym roku w rudzkim Urzędzie Stanu Cywilnego zawarto
6 związków małżeńskich, w których jeden z małżonków był obywatelem innego państwa.
Siedziba Straży Granicznej w Rudzie
Śląskiej została otwarta 15 maja 2010
roku. Do jej zadań należy m.in. ochrona

Chyba każdy słyszał już piosenkę „Happy” Pharrella Williamsa. Obok clipu do tego
utworu, znajdującego się na
YouTube,
widnieje
liczba
261 718 733 – tyle razy został
wyświetlony. Piorunująca popularność utworu oraz niezwykle
tanecznego teledysku spowodowała, że w sieci pojawiły się clipy „Happy”, stworzone przez
fanów, pokazujące najczęściej
miasta z całego świata. Od 22
maja Ruda Śląska ma również
taki teledysk. Można go zobaczyć wpisując na YT hasło „Ruda is Happy”.

Dni Nauki w Mickiewiczu
Od 26 do 30 maja w I ZSO
odbyły się Dni Nauki, które mają
przyczynić się do popularyzacji
nauk ścisłych wśród gimnazjalistów. Bogata oferta naukowego
przedsięwzięcia miała zachęcić
uczniów do aktywnego udziału
w przygotowanych atrakcjach.
W programie przewidziano m.in.
prezentacje osiągnięć naukowych gimnazjalistów klas II i III,
wykłady
popularnonaukowe,
dyskusje z udziałem publiczności oraz eksperymenty naukowe.

Żyjmy zdrowo

Sprawozdanie z działalności Straży Granicznej zostało przedstawione na czwartkowej sesji. Foto: UM

granicy państwowej, zapewnianie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej oraz przeciwdziałanie przemytowi. Dzięki licznym kontrolom prowadzonym na szlakach komunikacyjnych

udaje się zatrzymać wiele transportów
nielegalnego towaru. To również Straż
Graniczna zajmuje się zapewnieniem
bezpieczeństwa na pokładzie samolotów.
AS

30 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M.
Kopernika po raz kolejny zorganizowano Szkolny Rajd Pieszy
pod hasłem „Żyjmy zdrowo”.
Była to już jedenasta edycja tej
imprezy. Rajd ma na celu promocję zdrowego stylu życia
i upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki i pierwszej pomocy poprzez szerzenie turystyki pieszej.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

„Dni Seniora” czy festiwalu „Świetlandia”. Na jej pomoc mogą liczyć kombatanci oraz osoby obłożnie chore. Urszula Kapica uczestniczy m.in. w zbiórkach żywności dla potrzebujących, organizuje spotkania wigilijne dla osób samotnych,
udziela wsparcia rodzinom śmiertelnych
ofiar wypadków w rudzkich kopalniach
czy dotkniętych klęską żywiołową. Związana z pomocą społeczną od 1989 roku.
Ewa Kaczor specjalizuje się w pracy
z osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
w tym również z osobami z zaburzeniami
psychicznymi. Była również współorganizatorem powstania jednej z pierwszych
świetlic środowiskowych przy parafii
w Bielszowicach. W rudzkim MOPS-ie
od 24 lat pracuje Bernadeta Kołodziejska,
która współpracuje ze szpitalami, domami
pomocy i innymi ośrodkami wsparcia,
z których podopiecznymi ma bliski, przyjacielski kontakt. Kornelia Kowalczuk
sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem
mieszkań chronionych i readaptacyjnych

W SKRÓCIE

REKLAMA

Po raz kolejny pracownicy MOPS-u
w Rudzie Śląskiej zostali wyróżnieni.
Prezydent RP Bronisław Komorowski
przyznał siedem złotych medali i jeden
srebrny – wręczono je we wtorek (27.05.)
w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
Złotymi medalami zostały odznaczone:
Urszula Bochenek, Urszula Kapica, Ewa
Kaczor, Bernadeta Kołodziejska, Kornelia Kowalczuk, Elżbieta Stawidło i Halina
Wierzgoń. Srebrny medal trafił do Ewy
Hampel.
– Bardzo cieszą te wyróżnienia i potwierdzają renomę naszej placówki. Każda z pań od lat pracuje w pomocy społecznej nie tylko wzorowo wykonując powierzone zadania, ale także zapewniając
wsparcie i godne życie podopiecznym –
podkreślał Krystian Morys, dyrektor
MOPS-u.
Urszula Bochenek, pracując jako pracownik socjalny od 1987 roku – wspiera
rodziny w potrzebie, bierze również aktywny udział w przygotowaniach m.in.
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Integracyjna
radość

Niezwykle kolorowo, tanecznie i muzycznie zrobiło się w środę (28.05.)
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 z klasami integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków.
W ramach Tygodnia Godności Osób
Niepełnosprawnych odbył się tam XIV
Dzień Edukacji Integracyjnej „Tacy jesteśmy, a jednak radość”, którego
głównym organizatorem była Bożena
Grzyb-Raś. – To dzisiejsze spotkanie
ma na celu pokazanie, że wszystkie klasy integracyjne – a na każdym poziomie
mamy jedną lub dwie – potrafią wspólnie działać, bawić się i nieść radość
światu – podkreślała Barbara Fenisz,
nauczycielka SPS 15.
Uczniowie mieli okazję zaprezentować się w programach artystycznych,
natomiast jury oceniało prezentacje
klas, po których wręczono nagrody dla
zwycięskich drużyn. Następnie grupy
stanęły do rozgrywek, opartych na zabawie z muzyką, czy wykonaniu konkretnych zadań.
– Taki dzień to wyjątkowa atrakcja
dla uczniów, bo mogą wspólnie spędzić
czas. Dodatkowo podkreślamy to, że jesteśmy szkołą integracyjną – tutaj każde
dziecko ma szansę dobrze funkcjonować – dodała Barbara Fenisz.
Magdalena Szewczyk

O zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rozmawiano we wtorek (27.05.) w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie odbyła się specjalna konferencja dla pracodawców.

W piątek ( 30.05.) w sali sesyjnej rudzkiego magistratu odbyła się konferencja
z okazji Dni Profilaktyki.

Niepełnosprawni w pracy

Profilaktyka w teorii

Swoimi refleksjami z przedsiębiorcami podzielił się Krzysztof Wostal, który zatrudnia osoby niepełnosprawne.
Foto: SH

Dr Barbara Olszewska opowiadała o samobójstwach wśród młodzieży i dzieci. 	 Foto: MHS

– Konferencja ma pomóc pracodawcom znaleźć jak najlepsze sposoby na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Powiemy w jaki sposób niwelować bariery
oraz jakie są plusy i minusy zatrudniania
osób z niepełnosprawnością. Wypowiedzą
się eksperci i pracodawcy – mówiła Beata
Kubina-Glenz, koordynatorka projektu
„Praca bez stopni” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W trakcie konferencji starano się przekonać pracodawców do zatrudniania osób
niepełnosprawnych. – My jako pracodaw-

cy często obawiamy się zatrudniania osób
z niepełnosprawnością. (…) Takie osoby
świetnie sobie radzą. Trzeba im tylko
stworzyć odpowiednie warunki pracy –
przekonywał Krzysztof Wostal, prezes
firmy, która zatrudnia 11 osób, przy czym
10 z nich to osoby niepełnosprawne.
Przy okazji wyróżniono także tych pracodawców, którzy już zdecydowali się na
zatrudnienie niepełnosprawnych. Specjalne dyplomy powędrowały do firm: Silplast Sp. z o.o., Sellwell FMCG Sp. z o.o.,
Tesco Polska oraz DGP Clean Partner Sp.
z o. o.
SH

Uczestniczyli w niej dyrektorzy
szkół i nauczycieli, pracownicy
MOPS-u, organizacje pozarządowe,
członkowie zespołów kuratorskich.
Podczas dwugodzinnej konferencji
poruszano tematy związane m.in.
z przemocą w rodzinie,wczesną inicjacją seksualną, czy samobójstwami
wśród młodzieży. – Dziękuję za udział
w konferencji. Zainteresowanie nią
pokazuje, że warto ją organizować –
mówiła Joanna Golicz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.

Po prelekcjach nie brakowało pytań. Szczególnie ciekawy wykład dr.
Artura Krzyżanowskiego na temat
psychospołecznych i demograficznych następstw wczesnej inicjacji
seksualnej spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem. Podobnie było
z wykładem Katarzyny KiepasRemesz, która mówiła o przemocy,
faktach i mitach na jej temat. Na koniec rozdano podziękowania dla instytucji oraz osób, które wdrażają
programy profilaktyczne w Rudzie
Śląskiej. 
MHS
reklama

DOM OPIEKI
PENSJONAT SENIOR
Wpis do rejestru wojewody śląskiego: PSII.9420.1.4.2014

Całodobowa opieka
nad osobami niepełnosprawnymi,
przewlekle chorymi i osobami
w podeszłym wieku
• pobyt dzienny
• opieka krótkoterminowa
• opieka długoterminowa
– 5 posiłków dziennie
– terapia zajęciowa.
41-710 Ruda Śląska, ul. Słowackiego 22, tel. 32 340-40-20

www.cateringroma-net.pl

INTERWENCJE



Ulica Poligonowa w Bielszowicach nie kojarzy się z walką wyłącznie z racji swojej
nazwy. Jeden z mieszkańców od prawie szesnastu lat toczy spór z funkcjonariuszami
Straży Miejskiej. Według pana Pawła zachowania pracowników tych służb w momencie reakcji na jego zgłoszenia były niekompetentne.

Bielszowicki poligon

– Już prawie szesnaście lat staram
się o prawo i sprawiedliwość. Jestem
człowiekiem, który nie może znieść jak
ktoś robi mu krzywdę, a tym bardziej jeśli są to ci, którzy powinni być odpowiedzialni za tę sprawiedliwość – mówi
pan Paweł. – Swoje zgłoszenia na Straż
Miejską zgłaszałem już od bardzo dawna – dodaje.
Od późnych lat 90. trwa spór sąsiedzki pomiędzy panem Pawłem zamieszkałym przy ulicy Poligonowej 4 a jego
sąsiadem zamieszkałym przy ulicy Poligonowej 6. Głównym zarzutem, jaki
pan Paweł sformułował, był fakt, iż liście z drzew rosnących na posesji przy
ulicy Poligonowej 6 spadają na jego
działkę. W okresie późniejszym pan Paweł wielokrotnie zgłaszał też, iż psy sąsiadów zakłócają mu spokój. Część
z tych spraw znalazła swój ﬁnał w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej.
– W sprawie szczekających psów interweniowałem razem z innymi sąsiadami, jednak po nieudanych próbach
zwróciliśmy się do Straży Miejskiej.

Prosiłem, by funkcjonariusze pouczyli
sąsiada. Pięć moich zgłoszeń nie dało
jednak żadnego rezultatu – tłumaczy
mieszkaniec ulicy Poligonowej. – Najśmieszniejsze jednak jest to, że jestem
chyba jedynym człowiekiem, który dostał mandat za to, że słucha muzyki
w ciągu dnia. Jest mnóstwo przykładów
nawet w rubryce kryminalnej na łamach
starych numerów „Wiadomości Rudzkich”,w których ludzie dostają pouczenia
w momencie zakłócania ciszy w nocy. Ja
musiałem zapłacić karę w wysokości
500 zł bez uprzedniego pouczenia – dodaje.
Lista sporów sąsiedzkich pana Pawła
jest bardzo duża, jednak pomimo niezliczonej ilości interwencji i zgłoszeń w tej
sprawie uważa on, że funkcjonariusze
Straży Miejskiej nie zdołali mu należycie pomóc. Co więcej, pan Paweł w wielu sprawach, które zakończyły się w sądzie, został też ukarany. – Niekompetencja tych służb naraziła mnie na wiele
strat w wyniku dociekania swoich praw.
Ja nawet im zaproponowałem, że wy-

Pan Paweł już od szesnastu lat dochodzi swoich praw.

szkolę niektórych funkcjonariuszy i pokażę jak przeprowadza się dochodzenie.
Sprawę zaśmiecania mojej posesji liśćmi musiałem rozwiązać sam, przedstawiając sąsiadowi przekonujące argumenty – mówi pan Paweł. – Omawiany
temat skarżący podnosił także w toku
sesji Rady Miasta Ruda Śląska na posiedzeniu Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda
Śląska oraz każdorazowo w trakcie cyklicznych spotkań Prezydenta Miasta
z mieszkańcami – tłumaczy zastępca komendanta Straży Miejskiej Marek Partuś. – Istotne jest to, iż każdorazowo pan
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Foto: RP

Paweł otrzymywał wyczerpujące pisemne odpowiedzi, w których zawarte były
informacje o poczynionych ustaleniach
oraz wyjaśniano wątpliwości, jakie
podnosił, co do prowadzonych postępowań w sprawach wykroczenia. Po analizie materiału dowodowego, we wszystkich sprawach i zgłoszeniach ustalono,
iż funkcjonariusze podczas prowadzenia
czynności nie naruszyli jego dóbr osobistych i z poszanowaniem godności obywatela, nie uchybiając procedurze,
przeprowadzali postępowania w sprawach o wykroczenia – dodaje.
Robert Połzoń

Z redakcyjnej skrzynki

– „Droga redakcjo! Chciałbym poruszyć
problem uciążliwych robót, z którymi zmagać
się muszą mieszkańcy ulicy Czarnoleśnej,
głównie numer 43. Już przed Świętami Wielkanocnymi rozpoczęły się tu prace, związane
prawdopodobnie z wymianą sieci PEC. Na
terenie prac przez większą część dnia nikt nie
pracuje, a „wykopaliska” są uciążliwe dla
mieszkańców, powodując między innymi
zmniejszenie się ilości miejsc parkingowych.
Czy można by było jakoś wszystko przyspieszyć?” – pyta rudzianin.
Maila z pytaniem wysłaliśmy do PEC 16
maja. Problem został szybko rozwiązany: – Informujemy, że zakończenie prac technologicznych wraz z zasypaniem wykopów planowane
jest na 23 maja 2014 r. Zakres prowadzonych
od dnia 9 kwietnia robót obejmuje wymianę
sieci ciepłowniczej kanałowej o łącznej długości ok. 120 mb. Podczas robót zlokalizowano
nieszczelność na sieci ciepłowniczej nie planowanej do wymiany, co zdecydowało o zwiększeniu zakresu robót. Wymagało to dokonania
kolejnych uzgodnień i zamówienia dodatkowych materiałów. W konsekwencji czas wymiany sieci ciepłowniczej został wydłużony –
odpowiada PEC.
23 maja planowo zakopano wykopy, a teren
właśnie jest porządkowany.

KANCELARIA
PRAWNO-PODATKOWA
SEKRET
41-708 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 22
tel./fax 32 77 16 222, tel. 500 716 820
www.sekret.info.pl

P������������,
�����������
������ � ������:
• Biura rachunkowego
• Kancelarii Prawnej

• Funduszy unijnych 2014-2020
• Funduszy pożyczkowych

REKLAMA | reklama@wiadomoscirudzkie.pl
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Olimpiada pełna radości

W olimpiadzie wzięło udział 220 zawodników

Od uroczystego wywieszenia flagi oraz symbolicznego zapalenia
olimpijskiego znicza rozpoczęła się
we wtorek (27.05.) XVII edycja
Olimpiady Radości. W trwających
przez dwa dni zmaganiach udział
wzięło około 220 osób. – Olimpia-

Foto: SH

da Radości to już tradycja w naszym mieście. Organizowana jest
ona od kilkunastu lat. Na początku
zawodnicy zmierzą się w 13 konkurencjach rekreacyjnych. Później
przejdziemy do konkurencji drużynowych, które tradycyjnie zakończą

Dzień Otwarty

Zajęcia młodego fizyka wzbudziły prawdziwą sensację wśród gości. 

Foto: MHS

Rodzinnie, piknikowo

Deszczowa pogoda nie pokrzyżowała planów – impreza na chwile przeniosła się go środka.
Foto: MS

Deszczowa pogoda nie pokrzyżowała planów – impreza na chwilę przeniosła się do środka.
Foto: MS

W piątek (30.05.) odbył się kolejny piknik rodzinny w Ośrodku
Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie. Tym

razem zaproszono jeszcze liczniejsze grono osób biorących udział
we wspólnej zabawie. – Dzisiaj
mamy trochę więcej gości, bo sta-

się przeciąganiem liny – opowiadał
Dariusz Wosz, Dyrektor Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska –
Śląskie. – Najważniejsza przy organizacji tej imprezy jest dobra
zabawa. Zawody są także formą terapii i rekreacji, która – mam nadzieję – stanie się bodźcem dla
osób niepełnosprawnych do tego,
by uwierzyć we własne siły i być
zauważalnym w środowisku lokalnym – mówił.
Nim jednak zawodnicy przeszli
do sportowej rywalizacji, wzięli
udział w bardzo uroczystym otwarciu: – Obserwuję to, co dzieje się
z osobami niepełnosprawnymi na
całym świecie i z wielką radością
muszę przyznać, że w naszym kraju
osoby niepełnosprawne otoczone
są wielką troską i miłością – podkreślał w trakcie otwarcia ksiądz
Krzysztof Bąk, dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej a także
Diecezjalny Duszpasterz Niepełnosprawnych.

SH

W Zespole Szkół nr 2 Specjalnych w ramach Tygodnia Godności
Osób Niepełnosprawnych odbył się
Dzień Otwarty. Z tej okazji w szkole zorganizowano zabawy integracyjne, turnieje, zajęcia artystyczne.
– Dla maluszków, przedszkolaków i uczniów przygotowaliśmy
wiele atrakcji, m.in. pokaz szalonego fizyka, pokaz robotów, zajęcia
sportowe i zajęcia artystyczne. Potem czeka nas jeszcze poczęstunek
i spotkanie ze sztuką, czyli teatrzyk
kukiełkowy i występy naszych
uczniów – mówiła Sabina Copik,
pedagog szkolny w Zespole Szkół
nr 2 Specjalnych w Rudzie.
MHS

ramy się współpracować ze wszystkimi instytucjami, które zajmują
się dziećmi niepełnosprawnymi,
a także wchodzić w środowiska zewnętrzne, zupełnie otwarte, czyli te
obejmujące dzieci sprawne – mówił Arkadiusz Staisz, dyrektor
Ośrodka Adaptacyjnego.
Podczas pikniku rodzinnego
dzieciaki zaprezentowały się w pokazach artystycznych, mogły także
wspólnie bawić się na świeżym
powietrzu i brać udział w różnych
zabawach prowadzonych przez
wolontariuszy stowarzyszenia „Dr
Clown”.
– Przede wszystkim jest to impreza organizowana w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, przez którą próbujemy
promować osoby niepełnosprawne
jako pełnoprawne społecznie. Dziś
nasze dzieciaki pokażą, co potrafią
– dodał.
Magdalena Szewczyk

Dzień Otwarty w PZN-ie
nością wzroku, które także uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym
miasta. Oprócz tego pragniemy
uświadomić społeczeństwu, że osoba niewidoma czy słabowidząca
może działać na różnych polach
w życiu osobistym, społecznym i zawodowym. Poprzez wykorzystanie
najnowocześniejszej technologii
osoba z dysfunkcją wzroku może komunikować się ze światem i pracować – tłumaczył Piotr Biesiada,
prezes zarządu koła PZN-u w RuUczestnicy Dnia Otwartego mieli okazję wziąć udział w pokazie nowoczesnego
sprzętu przeznaczonego dla niewidomych.
Foto: SH dzie Śląskiej. Zainteresowani goście mogli uzyskać informacje na
temat
działalności
Polskiego Związku NiewiPolski Związek Niewidomych w Nowym
domych oraz zobaczyć, w jaki sposób osoba
Bytomiu zorganizował we wtorek (27.05.).
niewidoma czyta książkę brajlowską. Poza
Dzień Otwarty, włączając się w ten sposób
tym, dzięki przedstawicielom jednej z katowicw obchody Tygodnia Godności Osób Niepełkich firm, zapoznali się z najnowocześniejszym
nosprawnych.
sprzętem przeznaczonym dla osób niewido– Chcemy zwrócić uwagę rudzian na to, że
wśród nas znajdują się osoby z niepełnosprawmych i słabowidzących.
Sandra Hajduk

Dzień Otwarty Amazonek

Pokazowe badania piersi na fantomie.

Pomagają, konsultują, rozmawiają. We
wtorek (27.05.) ruszył Dzień Otwarty
Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek
„Relaks”. Uczestniczki mogły tego dnia
przebadać się u lekarza chirurga, onkologa
i porozmawiać z psychologiem. Szczegól-

nym zainteresowaniem cieszyły
się pokazowe badania piersi na
fantomie. – Przede wszystkim wypełniamy lukę, która powstaje po
leczeniu pacjentki, która jest już
zoperowana. I pojawia się pytanie: co dalej? Cieszymy się, że jest
tak wiele pań, które chcą do nas
przyjść i uczestniczyć w zajęciach,
które dla nich organizujemy.
Wciąż pojawiają się nowe osoby,
obecnie stowarzyszenie liczy poFoto: MHS nad 80 kobiet. Co więcej, integrujemy się międzynarodowo – mówiła Teresa Wilczek, prezes Rudzkiego
Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”.
Siedziba rudzkich Amazonek mieści się
w piwnicach Przychodni KWK „PolskaWirek” przy ul. OMP 14 w Kochłowicach.

Monika Herman-Sopniewska

Festynowe zakończenie

Uczniowie z ZSP nr 7 przygotowali spektakl.

Już od dziesięciu lat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie tradycją jest organizowanie Śląskiego
Pikniku. Tym razem piątkowa (30.05.) zabawa zbiegła się z zakończeniem Tygodnia
Godności Osób Niepełnosprawnych.
– Staramy się dziś mówić gwarą, bo
wiemy, że gdzieś ona się zatraca. Na kra-

mach wszyscy możemy znaleźć
regionalne jedzenie. Z głośników słychać naszą śląską muzykę – tłumaczyła Arlena Przybylska, nauczycielka z ZSP nr 7
oraz organizatorka pikniku. –
Integracja w naszym wydaniu to
przede wszystkim zacieśnienie
więzów ze społecznością lokalną. Ważne jest to, by inaczej
spojrzeć na osoby niepełnosprawne – dodała. Podczas pikniku gościnnie wystąpiły także
Foto: RP inne placówki, między innymi
pokaz musztry zaprezentował
Zespół Szkół Ogólnokształcących z Orzegowa. – Miasto Ruda Śląska jest wrażliwe
na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji tego Tygodnia – mówił podczas pikniku Michał Pierończyk, wiceprezydent miasta.
Robert Połzoń

KULTURALNIE

Kabaretowo, rockowo, biesiadnie
Zbliżają się Dni Rudy Śląskiej. W tym
roku – podobnie jak w ubiegłym – impreza będzie trwać trzy dni. Pierwszy z nich
upłynie pod znakiem kabaretów. O szczegółach rozmawiamy z Andrzejem Trzcińskim, naczelnikiem Wydziału Kultury
i Kultury Fizycznej UM w Rudzie Śląskiej.
– 13 czerwca w piątek w Rudzie Śląskiej ma być wesoło...
– Tak. Już od kilku lat wielkim powodzeniem w Rudzie Śląskiej cieszy się Kabareton, w związku z tym 13 czerwca również postanowiliśmy go zorganizować.
Wśród zaproszonych gości m.in. Kabaret
pod Wyrwigroszem, Marian Makula z Pomstą oraz kabaret Rak, który poprowadzi
całą imprezę. Imprezę biletujemy w cenie
10 złotych. Bilety dostępne będą na stronie www.e-Bilet.pl oraz w naszych placówkach w MCK w Nowym Bytomiu oraz
DK w Bielszowicach. Honorujemy Rudzką Kartę Rodziny 3+.

– Kolejny dzień, to dzień rockowy…
– Zgadza się.W sobotę gwiazdą wieczoru będzie zespół Bracia. Poza tym zagra
Sztywny Pal Azji, Zespół Stauros, Manchaster oraz zespół Hoo Doo Band z Alicją Janosz. To wieczór dla starszej
i młodszej młodzieży. Trzeci dzień utrzymany będzie natomiast w konwencji spektaklu – gali piosenki biesiadnej, którą poprowadzą Joanna Bartel i Andrzej Miś.
Na wireckim targowisku wystąpi około 15
wykonawców. Będą to czołowi wykonawcy śląskiej sceny biesiadnej. Liczymy, że
ta konwencja spotka się z ogromnym zainteresowaniem. Co ważne, w nocy z 13 na
14 czerwca i z 14 na 15 czerwca, na wireckim targowisku będą podstawione autobusy z KZK GOP. Bezpłatnie będzie
można dojechać do miejsca zamieszkania
w godzinach nocnych tuż po zakończeniu
imprezy. Zapraszamy serdecznie do zabawy.
Monika Herman-Sopniewska

Antologia poetów

Premiera książki odbyła się w Bibliotece Centralnej w Wirku.

Wiersze 128 twórców znalazły się
w „Antologii poetów rudzkich”.
Premiera książki odbyła się we wto-

Foto: SH

rek (27.05.) w Bibliotece Centralnej
w Wirku. Wyboru utworów i redakcji podjęli się Barbara i Adam Pod-
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CO, GDZIE, KIEDY?
Wieczór Świętojański

W ubiegłym roku publiczność również bawiły kabarety.

Foto: arch.

Lubisz się pośmiać i uwielbiasz kabarety?
Mamy do przekazania dla naszych Czytelników 5 podwójnych
biletów na Kabareton w Rudzie Śląskiej (13.06). Jak je otrzymać? Wystarczy wysłać SMS-a o treści: wiad.kabarety+imię i nazwisko pod numer
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto).
Na SMS-y czekamy 4.06.2014 od godziny 10.00 do 5.06.2014
do godziny 12.00. Bilet otrzyma co druga osoba.

górscy. – W 2006 roku wpadliśmy na
pomysł stworzenia leksykonu biograﬁcznego ludzi rudzkiej kultury,
w którym znaleźliby się różnego rodzaju artyści z Rudy Śląskiej – literaci, poeci, muzycy, publicyści. Pomyśleliśmy jednak, że poeci są na
tyle reprezentatywną grupą, że warto ich potraktować indywidualnie –
opowiadał Adam Podgórski. –
Chcemy, aby ta pozycja znalazła
się we wszystkich miejskich bibliotekach i szkołach. Wydaje nam się,
że to jest rzecz bezprecedensowa,
by w jednym tomiku zebrać wszystkich rudzkich poetów żyjących
i tworzących od XIX do XXI wieku
– dodał.
Wyjątkowość tego projektu podkreślał także dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej: – To jest niebywałe wydarzenie z tego względu, że Ruda Śląska
kojarzona jest z bardziej wymiernym aspektem rzeczywistości. Dzięki tej książce możemy się przekonać

o tym, że jest to miejsce niezwykłe.
Duża część poetów nie tylko z samego miasta, ale i z okolic pojawiała
się w Rudzie Śląskiej, a miasto poprzez ludzi i miejsca stało się dla
nich natchnieniem i zaczynem do
poezjowania – mówił Krystian Gałuszka.
W tomie znalazły się utwory 128
poetów. Każdemu autorowi poświęcono dwie strony.
– Dla mnie znalezienie się w tym
gronie jest wyróżnieniem. Piszę
fraszki, liryki i dłuższe satyryczne
utwory, więc ciężko było mi wybrać,
które z nich powinny się w książce
znaleźć. Niemniej jednak, ogromnie
się cieszę z tego wydawnictwa. Jest
to niewątpliwie nobilitacja – mówiła
Danuta Pacan, której utwory znalazły się w antologii.
Okładkę wykonał znakomity malarz Piotr Pilawa. Wydanie współﬁnansował natomiast Urząd Miasta
w Rudzie Śląskiej.
Sandra Hajduk

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka 21 czerwca
zaprasza wszystkie dzieci wraz
z rodzicami na „Wieczór Świętojański”. W programie przewidziano wiele atrakcji, szczególnie dla najmłodszych uczestników wydarzenia, m.in. poszukiwanie kwiatu paproci, tradycyjny wypiek chleba w Piekaroku
wraz z degustacją przygotowaną
przez piekarnię „Jakubiec” z Rudy Śląskiej oraz występ zespołu
folklorystycznego. Rozpoczęcie
o godzinie 18.00.

Letnie prezentacje artystyczne
Miejskie Centrum Kultury
w najbliższym czasie pochwali
się swoimi sekcjami artystycznymi podczas „Letnich prezentacji artystycznych”. 10 czerwca
o godzinie 17.00 w MCK wystąpią zespoły: Diament, Diamencik, Adept, Keyboard, Gitara,
ZPiT „Rudzianie”. Scenograﬁę
wykona sekcja plastyczna. Wstęp
wolny.

Targi Pracy dla młodych
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja
Kopernika 10 czerwca odbędą
się Młodzieżowe Targi Pracy.
W trakcie trwania Targów przedstawiciele Młodzieżowych Biur
Pracy z Chorzowa, Pyskowic,
Gliwic, Zabrza, Radzionkowa
oraz Katowic przedstawią swoje
oferty. Będzie to również okazja
do przeprowadzenia rozmów
o przyszłym zatrudnieniu. Podczas Targów będzie możliwość
wzięcia udziału w 17 różnorodnych warsztatach szkoleniowych.
REKLAMA

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

ul. Strażacka 72, 43-190 Mikołów
tel./fax 32 322 56 11
e-mail: info@klimalux.pl

•
•
•

montaż klimatyzacji,
wentylacji, urządzeń
chłodniczych
serwis gwarancyjny,
pogwarancyjny
duży wybór,
atrakcyjne ceny

R ZĄ DZ E Ń
DOBÓR U
A G R AT I S
I W YC E N

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chemię budowlaną
materiały izolacyjne
cegły, pustaki, bloczki
kostkę brukową, palisady, obrzeża, krawężniki
okładziny ścienne i suﬁtowe z płyt g-k i akcesoria
pokrycia dachowe, rynny i akcesoria
folie budowlane
ŁASNYM
płyty OSB
UJEMY W !
N
O
P
S
Y
D
tynki, farby
RTEM
TRANSPO
materiały sypkie
materiały metalowe

ul. Zabrska 4 , 44-177 Paniówki , tel./fax 32 235-01-93, kom 605-555-280

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

www.klimalux.pl
OFERUJEMY

w w w. h m b u d . p l

REKLAMA

KLIMALUX

10

PORADY

Wiadomości Rudzkie 4.06.2014

REKLAMA

Krzysztof Bochnia Prawnik, Doktorant Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach

www.krzysztofbochnia.pl

PORADY PRAWNIKA

Krzysztof
Bochnia

Błędy w sztuce medycznej
– odpowiedzialność lekarza
Podczas skomplikowanego zabiegu medycznego, przy zastosowaniu ogólnego znieczulenia, doszło do uszkodzenia organu wewnętrznego
powodując
jego
„uszczerbek”. W dokumentacji medycznej przedmiotową kwestię często określa się jako błąd w sztuce
medycznej. Podobne sprawy kończą swój bieg przeważnie na tym
etapie. Czy aby na pewno jest to jedyne realne zakończenie takiej sytuacji? W którym miejscu zaczyna
się odpowiedzialność lekarza
a kończy zadośćuczynienie za
błąd?
Na wstępie należy wskazać, iż
lekarze podlegają różnym rodzajom
odpowiedzialności tj. moralnej, cywilnej, zawodowej, na końcu karnej. Zgodnie z art. 415 KC kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Przepis ten normuje podstawową zasadę odpowiedzialności
opartej na winie sprawcy szkody.
Zatem za szkodę odpowiada osoba,
której zawinione zachowanie jest
źródłem powstania tej szkody, przy
czym zdarzeniem sprawczym w rozumieniu ww. przepisu jest zarówno działanie jak i zaniechanie w sytuacji, gdy wiąże się z ciążącym na
sprawcy obowiązkiem czynnego
działania i niewykonania tego obowiązku. Wspomniany uszczerbek
traktujemy zatem jako szkodę wyrządzoną określonej osobie, a za
sprawcę uznajemy lekarza. Tezę
potwierdzają uzasadnienia sądowe,
które jednoznacznie i wprost obrazują jak kształtuje się polskie
orzecznictwo dla przedmiotowego
zagadnienia.
Do niniejszej sprawy uwzględnić
należy pogląd wyrażony przez Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 20 lip-

ca 2005 r., II CK 794/04, LEX nr
311373, w którym to orzekł, iż forma należytej dbałości o życie i zdrowie człowieka może wynikać ze
zdrowego rozsądku, który podpowiada niezbędne czynności zapobiegające możliwości powstania
stanu zagrożenia.
Następnie w wyroku z dnia
10.02.2010 r., sygn. akt V CSK
287/09, Sąd stwierdził: w sprawach
o niedołożenie należytej staranności przez lekarza, a taka powinność
na nim spoczywa, Sąd dla ustalenia
winy lekarza korzysta z wiadomości specjalnych posiadanych przez
biegłych. Opinią biegłych nie jest
jednak związany w zakresie, który
jest zastrzeżony do wyłącznej kompetencji Sądu, to znaczy do oceny,
czy spełniona jest przesłanka obiektywna i przesłanki subiektywne winy.
Jeżeli zachowanie lekarza przy
dokonywaniu zabiegu medycznego
odbiega na niekorzyść od przyjętego, abstrakcyjnego wzorca postępowania lekarza, przemawia to za
jego winą w razie wyrządzenia
szkody. Wzorzec jest budowany według obiektywnych kryteriów takiego poziomu fachowości, poniżej
którego postępowanie danego lekarza należy ocenić negatywnie. Właściwy poziom fachowości wyznaczają kwalifikacje (specjalizacja,
stopień naukowy), posiadane doświadczenie ogólne i przy wykonywaniu określonych zabiegów medycznych, charakter i zakres dokształcania się w pogłębianiu wiedzy medycznej i poznawaniu nowych metod leczenia.
Ważne jest zatem, aby przed
uznaniem, iż określone uszkodzenia ciała lub jego uszczerbki nastąpiły z winy lekarza, poprzedzają-

cym było dokonanie zbadania przez
biegłych, czy do przedmiotowej
krzywdy doszło z winy lekarza.
Odpowiadając na pytanie na kim
ciąży odpowiedzialność i wypłata
odszkodowania (zakład medyczny
czy lekarz), należy sprawdzić na jakiej umowie zatrudniony był lekarz
dokonujący zabiegu w czasie wykonywania przedmiotowych czynności. Najczęściej zawierane są
umowy kontraktowe (zlecenia) i dla
tego typu umów odpowiedzialność
za szkodę ma charakter solidarny
dla obydwu podmiotów (co wynika
z treści wyroku SN z dnia
26.01.2011 r. w spr. o sygn. akt
IV CSK 308/10). Natomiast w przypadku, w którym lekarz zatrudniony jest na umowę o pracę, to zgodnie z art. 120 Kodeksu pracy, odpowiedzialność ciąży na pracodawcy,
czyli na zakładzie medycznym,
w którym zatrudniony jest lekarz
z wyłączeniem sytuacji, w której
lekarz zawinił umyślnie. Warto na
koniec nadmienić, iż zgodnie z treścią art. 444 § 1 KC, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody
obejmuje wszelkie wynikłe z tego
powodu koszty. W myśl art. 444 § 1
KC w zw. z art. 445 § 1 KC, Sąd
może przyznać poszkodowanemu
w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia odpowiednią sumę
tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przy
czym uszkodzenie ciała w rozumieniu tego przepisu polega na naruszeniu integralności fizycznej. (Wyrok SO z dnia 24.06.2010 r, sygn.
akt II Ca 367/10, Wyrok SR z dnia
27.05.2009 r., sygn. akt I C 103/09)
Źródła:
– (Gerard Bieniek w: Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia, Zobowiązania, tom 1, wyd. 6.,
Warszawa 2006).
– M. Nesterowicz w odniesieniu do odpowiedzialności
lekarza, w głosie do wyr. SA w Krakowie z 9.3.2001 r.,
sygn. akt I ACa 124/01, PS 2002, Nr 10, s. 130 oraz
Kodeks cywilny. Komentarz, red. prof. dr hab. Edward
Gniewek, 2010, C. H. Beck, wyd. 4)
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Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci
z chorobą nowotworową, ul. Daimlera 2, 03-460 Warszawa

Jako organizacja pożytku publicznego (KRS:0000248546) informuje, iż na
terenie miasta Ruda Śląska dniu 17 maja 2014 i 18 maja-24 maja odbyły
się zbiórki publiczne zgoda numer EML.5311.1.2014 z dnia 2 kwietnia 2014
oraz zgoda numer EML.5311.4.2014 z dnia 8 maja 2014 – Decyzje Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Podczas zbiórki 17 maja uzbierano kwotę 2771,20
zł, którą wpłacono na subkonto naszego podopiecznego Piotra Wassera. Natomiast podczas
zbiórki 18-24 maja uzbierano kwotę 1954, 14 zł, którą wpłacono na subkonto naszego podopiecznego Macieja Kowalika.
Fundacja dziękuje wszystkim za pomoc, w szczególności pani Annie Gierszyńskiej oraz uczennicom z Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach, a także
wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji, jak również zachęca do dalszego wspierania jej
działań!
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Święto wszystkich dzieci

Mnóstwo radości przysporzyły dzieciom gry i zabawy.

Na rynku zorganizowano konkurs na najciekawsze przebranie

1 czerwca rudzki rynek był pełny dzieci i ich rodziców.

Uczestnicy gry miejskiej Mali Detektywi w ferworze walki.

W grze udział wzięła prawie setka dzieciaków.

Każda z zabaw pozwalała na pełną integrację.

PARTNERZY
Nagroda główna traﬁła w ręce Wanesy Jankowiak.

ORGANIZATORZY

Uczestnicy gry musieli przejść przez pięć konkurencji.

Jedną z atrakcji przygotowała grupa Toensmeier Południe.
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Dla coraz liczniejszej grupy mieszkańców Rudy Śląskiej jazda na rowerze to nie tylko ulubiona forma aktywnego wypoczynku, ale też –
coraz częściej – alternatywny środek miejskiej komunikacji. Rozwój infrastruktury rowerowej w mieście jest zatem jednym z ważniejszych
wyzwań jakie stoją przed Rudą Śląską i innymi polskimi miastami. Dlatego też w ostatnim czasie na stronie internetowej miasta utworzona
została specjalna zakładka poświęcona infrastrukturze rowerowej w Rudzie Śląskiej (www.rudaslaska.pl/rowerowa-ruda). Znajdują się tam
informacje o trasach rowerowych w mieście: istniejących, obecnie realizowanych i planowanych. Tu mieszkańcy mogą przesyłać uwagi oraz
propozycje dotyczące infrastruktury rowerowej w mieście, za pośrednictwem tego kanału informacji zapowiadane będą aktualne wydarzenia o tematyce rowerowej w Rudzie Śląskiej. Dziś część z tych informacji prezentujemy w Rudzkim Informatorze Samorządowym.

Rowerowa Ruda
Infrastruktura rowerowa a przepisy prawa
Mimo, że o infrastrukturze i ruchu rowerowym mówi kilka aktów prawnych, brak w nich jednak deﬁnicji ścieżki rowerowej.
Najszerszym pojęciem obejmującym infrastrukturę rowerową jest trasa
rowerowa, która oznacza wydzielony ciąg komunikacyjny przeznaczony dla
ruchu rowerowego. Deﬁnicja ta obejmuje całą paletę rozwiązań infrastrukturalnych.
Istotne z punktu widzenia rowerzysty deﬁnicje wprowadza ustawa Prawo
o ruchu drogowym (Kodeks drogowy):
•
droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem
pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem
lub pędzenia zwierząt;
•
droga dla rowerów – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
•
pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

•

śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania
rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa,
oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;
W turystyce rowerowej istnieje pojęcie szlaku rowerowego jako trasy wycieczkowej dla rowerzystów. Jest on oznaczony specjalnymi symbolami wyznaczającymi jego przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.

Rower i piesi

Generalnie rowerem po chodniku jeździć
nie wolno. Mówi o tym artykuł 26. Prawa
o ruchu drogowym.
Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Rowerzysta może jechać po chodniku gdy:
•
jedzie z dzieckiem do lat dziesięciu
lub podczas złej pogody (śnieg, silny
wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)
lub są spełnione jednocześnie trzy
warunki:
–
chodnik ma co najmniej dwa
metry szerokości,
–
ruch na jezdni jest dozwolony
z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym),
–
brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich
przeznaczonego.
O bezpieczeństwie pieszych przy projektowaniu ścieżek rowerowych mówi
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie. Określa to paragraf 44. rozporządzenia.
§ 44
1. Chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, a w wypadku przebudowy albo remontu
drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do
1,25 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.
3. Szerokość chodnika powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli
oprócz ruchu pieszych jest on przeznaczony do usytuowania urządzeń
technicznych, w szczególności podpór znaków drogowych, słupów,
drzew, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych.
4. Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni lub szerokość samodzielnego ciągu pieszego nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, a dopuszcza się
miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,0 m, jeżeli jest on
przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.
Kolejnym aktem normatywnym istotnym z punktu widzenia rowerzystów
jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach.
Znak C-13/16 oznacza drogę popularnie nazywaną ciągiem pieszo-rowerowym, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.

Znak taki oznacza ruch pieszych i rowerzystów
odbywający się na całej powierzchni.

Taki znak natomiast wskazuje poszczególne
strony drogi, po których powinien odbywać się
ruch pieszych i rowerów.

Jak mówi art. 33. Prawa o ruchu drogowym kierujący rowerem, korzystając
z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Jak budować ścieżkę
rowerową?
Kolejnym dokumentem, w którym mowa jest o infrastrukturze
rowerowej jest Rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie. Rozdział 9. tego rozporządzenia zatytułowany „ścieżki rowerowe”
określa ich parametry techniczne,
nie znajduje się tam jednak deﬁnicja ścieżki rowerowej. I tak:
• Usytuowanie ścieżki rowerowej
względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
• Szerokość ścieżki rowerowej
powinna wynosić nie mniej niż:
– 1,5 m – gdy jest ona jednokierunkowa,
– 2,0 m – gdy jest ona dwukierunkowa,
– 2,5 m – gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.
• Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe
pochylenia, lecz nie większe niż
15%. Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie
powinna przekraczać 1 cm.
• Pochylenie poprzeczne ścieżki
rowerowej powinno być jednostronne i wynosić od 1% do 3%,
w zależności od rodzaju nawierzchni, i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej.
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Trasy rowerowe w Rudzie Śląskiej
Długość ścieżek, szlaków i ciągów pieszo-rowerowych w km

na podstawie rzeczowego wykonania w latach ubiegłych oraz planu na rok 2014

Obecnie w mieście istnieje 25,7 km ścieżek
o oraz szlaków rowerowych. W tym roku powstanie kolejnych 14,75 km.
Trasy istniejące:
• ścieżka rowerowa oraz szlak rowerowy od
granicy z Zabrzem do ośrodka w Radoszowach o długości 15,4 km,
• ścieżka rowerowa przy ul. Kokota o długości 1,8 km,
• ścieżka rowerowa przy ul. 1 Maja w rejonie
trasy N-S o długości 1,5 km,
• ścieżka rowerowa przy ul. Górnośląskiej
o długości 1,24 km,
• ścieżka rowerowa przy ul. Szyb Walenty
o długości 1,1 km,
• ścieżka rowerowa przy ul. Bielszowickiej
o długości 1 km,

• ścieżka rowerowa przy ul. Czarnoleśnej
o długości 0,84 km,
• ścieżka rowerowa przy ul. Grzybowej o długości 0,76 km,
• ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy przy rondach turbinowych przy ul. 1 Maja o długości 0,5 km,
• ścieżka rowerowa przy ul. Kokotek o długości 0,4 km,
• ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Jankowskiego o długości 0,4 km,
• ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Porębskiej
o długości 0,35 km,
• ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Niedurnego
o długości 0,34 km,
• ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Chryzantem
o długości 0,14 km.

Istniejące
trasy
rowerowe

Zgłoś swoje uwagi
Rudzki Informator Samorządowy

Trasy rowerowe w trakcie realizacji w 2014 r.:
• ścieżka rowerowa o długości 0,65 km wzdłuż
ul. Obrońców Westerplatte na odcinku od ul.
Kupieckiej do ul. 1 Maja oraz wzdłuż
ul. 1 Maja do ul. Tołstoja. Inwestycja ma być
gotowa do końca października i kosztować
będzie ponad 150 tys. zł,
• szlaki rowerowe w Halembie o długości 11 km,
• szlak rowerowy do ośrodka „Przystań w Kochłowicach” o długości 2 km,
• ścieżka rowerowa przy ul. Górnośląskiej na
odcinku od ul. Gwareckiej do Gołębi o długości 0,6 km,
• ścieżka rowerowa przy ul. Piłsudskiego na
odcinku od ul. Księżycowej do granicy z Katowicami o długości 0,5 km.
Trasy rowerowe zaplanowane do realizacji
do 2018 r.:
• opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych tworzących trasę
zieloną ujętą w koncepcji tras rowerowych,
• budowa ścieżek rowerowych wzdłuż trasy
N-S.
Koncepcja tras rowerowych w Rudzie Śląskiej:
• koncepcja opracowana została w 2007 r.
i obejmuje trasy o łącznej długości 95 km
zapewniające połączenie wszystkich dzielnic, dużych zakładów, osiedli mieszkaniowych, obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych w obrębie miasta osobom
korzystających z rowerów,
• koncepcja w niektórych przypadkach nie
uwzględnia własności terenów, po których
przebiegają trasy, co przy braku zgody
właścicieli nieruchomości powoduje konieczność modyfikacji przebiegu tras.

Koszty budowy
trasy rowerowej
Koszt budowy 1 km tras rowerowych uzależniony jest od rodzaju trasy pod względem
funkcjonalno-technicznym (ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, szlak rowerowy)
oraz od istniejącej infrastruktury technicznej
na terenie, na którym budowana jest trasa rowerowa. Chodzi tu o możliwość wykorzystania części istniejących chodników, konieczność przebudowy słupów oświetleniowych
lub wycinki zadrzewienia, przebudowy
skrzyżowań lub sygnalizacji świetlnych, regulacji terenowo-prawnej.
Zgodnie z najkorzystniejszą ofertą w przetargu nieograniczonym w formule „projektuj
i wybuduj”, koszt zaprojektowania i wybudowania 650 m odcinka ścieżki rowerowej
wzdłuż ul. 1 Maja wyniósł 150 tys. zł. Można
zatem przyjąć, że najtańsze wybudowanie od
podstaw 100 m odcinka ścieżki rowerowej
kosztuje około 23 tys. zł.

Już niebawem przy ul. 1 Maja w Wirku powstanie kolejna
trasa rowerowa.

Koncepcja
tras
rowerowych

Swoje uwagi, jak i propozycje rozwiązań dotyczących zaplecza rowerowego
w Rudzie Śląskiej, można przesyłać na adres: rower@rudaslaska.pl

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska
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Poziomo: 1 – jamochłon, 5 – trud, 8
– zawsze wypływa na wierzch, 9 –
amerykański wilk, 11 – biegłość, 12 –
wieża obronna, 15 – rampa, mostek, 17
– ptak z rodziny kruków, 20 – rajska
jabłoń, 21 – mebel z oparciem, tachta,
24 – posoka, 25 – uchwalana przez
sejm, 28 – żart, 29 – kutwa 32 – „psie
wyspy”, 33 – nieprawidłowy kłus konia, 36 – step, nizina węgierska, 39 –
zecer, 42 – ośrodek sportów zimowych
w Bawarii, 43 – chaos, 45 – 9-osobowy
zespół muzyczny 46 – ukochana Rembrandta, 47 – tkanina z wełny czesankowej.
Pionowo: 1 – samochód półciężarowy, 2 – dół po wybuchu bomby, 3 –
pierw. chem, 4 – bohomaz, 5 – kościół
parafialny, 6 – gilza, 7 – taras, 10 – pomieszczenie dla krów, 13 – szkło z domieszką ołowiu, 14 – Tais, hetera Aleksandra Wielkiego, 16 – wiatr na jez.
Garda 17 – niewielka łódź, 18 – głos

wilka, 19 – ozdoba tałesu, 21 – owoc
palmy kokosowej, 22 – natłok, 23 – potrzask, 26 – Ilion, ojczyzna Parysa, 27
– donos, denuncjacja, 30 – nyża, wnęka w murze, 31 – obrządek, 34 – iluzja,
fatamorgana, 35 – Adam, poeta, 37 –
biesiada, 38 – dychawica, 40 – odblask
pożaru, 41 – jedn. siły, 44 – szacunek,
uznanie.
Hasło krzyżówki nr 9 brzmiało:
Znaki zodiaku. Nagrodę otrzymuje Gabriela Kistela z Rudy Śl. Po odbiór
nagrody zapraszamy do redakcji.
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w firmie
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul.
Hlonda 38 – 40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które
nadeślą na adres redakcji (41 – 709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło,
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na
rozwiązania czekamy do dwóch tygodni od daty zamieszczenia konkursu.
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Julia Nowak
córka Katarzyny i Michała
ur. 24.05. (3000 g i 49 cm)

Justyna Sobaszek
córka Aleksandry i Krzysztofa
ur. 22.05. (3745 g i 56 cm)

Alicja Warcaba
córka Moniki i Tomasza
ur. 24.05. (2850 g i 52 cm)

Wiktoria Nalepa
córka Oli i Piotra
ur. 9.05. (1700 g i 45 cm)

Jakub Gburczyk
syn Anny i Mariusza
ur. 27.05. (4120 g i 58 cm)

Brajan Lubos
syn Sabiny i Rafała
ur. 23.05. (2940 g)

Maria Koziarska
córka Moniki i Macieja
ur. 26.05. (2950 g i 53 cm)

Marta Piechula
córka Ewy i Krzysztofa
ur. 27.05. (3030 g i 54 cm)

Adrian Śliwka
syn Stefanii i Damiana
ur. 29.05. (3250 g i 53 cm)

Patryk Płatek
syn Pauliny i Jarosława
ur. 28.05. (3500 g)

POLECAMY...
Violetta Ozminkowski

Michalina Wisłocka.
Sztuka kochania gorszycielki

OGŁOSZENIE

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 gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej
-Wirku przy ulicy Witolda Maliszewskiego oznaczonej numerem
geodezyjnym 2704/363 o powierzchni 35 m2, zapisanej na karcie mapy
4 obręb Bielszowice oraz w księdze wieczystej GL1S/00005411/7 (działy III i IV są wolne od wpisów) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Działka własności Gminy Miasta Ruda Śląska zostanie oddana w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia
26.03.2077 r. na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
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Opowieść o pierwszej damie polskiej seksuologii.
Była kobietą silną i odważną, czy może pozbawioną zahamowań skandalistką? Odnalezione dzienniki
odsłaniają prywatne życie Michaliny Wisłockiej.
Z jej książki „Sztuka kochania”, przez lata obowiązkowej lektury w każdym domu, miliony Polaków uczyło się, jak wielką przyjemnością jest seks,
jak wielką sztuką przeżywanie miłości i jak dzięki
niewielkim zabiegom wzmóc przyjemność. To ona
mówiła o przyjemności kobiety, świadomym macierzyństwie i antykoncepcji. Od niej zaczęła się polska
rewolucja seksualna w schyłkowym okresie komunizmu. Ale, choć lubiła powtarzać, że
nie ma nic do ukrycia, jej życie pełne było tajemnic.
Kochała wielu mężczyzn, uwodziła ich, choć późno odkryła radość płynącą z seksu.
Układała sobie życie w trójkącie z mężem i przyjaciółką. Udawała, że jest matką bliźniaków. Oto opowieść o życiu, które było rewolucją seksualną, bez żadnego tabu.
Odnalezione i dotychczas niepublikowane fragmenty dzienników, w połączeniu z
opowieściami jej córki oraz bliskich, odsłaniają skrywane oblicze jednej z największych
ikon PRL-u.
To biografia, na którą moja mama zasługiwała od dawna. Do bólu szczera, prawdziwa, kontrowersyjna. Dokładnie taka, jaka była Michalina Wisłocka.
Krystyna Bielewicz, córka Michaliny Wisłockiej

Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
(Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Twoje najbliższe działania będą egzaminem z dojrzałości moralnej, a także okazją
do poznania własnego wnętrza i swych słabości. Możesz teraz stanąć przed ważnymi wyborami.
Byk – Może otworzyć się przed Tobą nowa
droga, nowy rozdział życia. Nie bój się ryzykować i inwestować w swą przyszłość. Czekają
Cię ciekawe rozmowy i ekscytujące znajomości.
Bliźnięta – Uważaj teraz na oszustów finansowych i czytaj rachunki w sklepie, uda Ci się
w ten sposób uniknąć pomyłek i nadpłat. Zachowaj przy tym nerwy na wodzy, wszystko
uda się pokojowo wyjaśnić.
Rak – Wieczory będziesz spędzał w miłym
towarzystwie. Gwiazdy zachęcą Cię do randek
i gorących romantycznych wyzwań. Pamiętaj,
by pod wpływem emocji nie deklarować czegoś, z czego trudno będzie Ci się wywinąć.
Lew – To czas niespodzianek i nagłych zwrotów akcji. Możesz odważnie i energicznie pokonywać przeszkody i piąć się coraz wyżej.
Ryzyko może Ci się teraz opłacić.
Panna – Będzie to udany czas, a ludzie wokół będą życzliwi. Postaraj się spędzić te dni
przyjemnie, spotkaj się ze znajomymi, zorganizuj grilla. Pozwól sobie na radość i zabawę.
Waga – Jeśli wybierasz się na zakupowe szaleństwo, kartę kredytową zostaw lepiej w domu. Gwiazdy przestrzegają, że możesz mieć
ochotę na wymianę swej garderoby, i to na
ubrania tylko z nowej kolekcji.
Skorpion – Obudzisz w sobie wręcz dziką
ciekawość. Będziesz chciał wiedzieć wszystko
o wszystkich. Ciężko Ci będzie powstrzymać
się od niedyskretnych pytań – uważaj jednak na
to komu je zadajesz.
Strzelec – Gwiazdy zadbają o Ciebie, pomyśl o inwestowaniu pieniędzy lub zarezerwuj
już teraz zagraniczne wakacje. Jeśli jesteś na
diecie – uważaj, bo możesz ulec słodkim pokusom.
Koziorożec – Gwiazdy sprzyjają zdobywaniu informacji i nauce. Czytaj zatem interesujące publikacje i chodź na wykłady czy kursy.
Poszperaj również w Internecie, możesz znaleźć wiedzę, której potrzebowałeś.
Wodnik – Możesz śmiało spotykać się
z ludźmi i planować wspólne przedsięwzięcia.
Będziesz miał teraz mnóstwo energii i głowę
pełną pomysłów, a Twój pozytywny nastrój
udzieli się innym.
Ryby – Gwiazdy sprzyjają naprawianiu relacji z bliskimi i rozmowom o uczuciach. Łatwiej
Ci będzie wybaczyć krzywdy i dojść do porozumienia. Takie oczyszczenie z trudnych emocji
i zgoda zadziałają na Ciebie pozytywnie.

ogloszenia@wiadoscirudzkie.pl | tel. 32 248-60-97
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OGŁOSZENIA

Wiadomości Rudzkie 4.06.2014

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

Pani Marii Dzikiewicz
Pracownikowi Wydziału Administracyjnego
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Matki

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Panu Dr. Kazimierzowi Swobodzie
Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają
Zarząd i Pracownicy
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Pani Jolancie Kwas
pracownicy Administracji Nr 3 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
1.
a)
b)

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia

Stawka
wywoławcza

Wyposażenie
w instalacje

Wadium

1.

1 Maja 32
41-706 Ruda Śląska

140 m2

7 zł/m2 brutto

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

1500,00 zł brutto

2

Kardynała A. Hlonda 29
41-704 Ruda Śląska.

132,8 m2

7 zł/m2 brutto

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

1500,00 zł brutto

2.
3.
4.
5.
6.
–		
–		
–		
7.

8.

MATKI

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

9.
10.

przedstawicielom Urzędu Miasta Ruda Śląska, rudzkich szkół
i organizacji pozarządowych, znajomym i współpracownikom.
Dziękujemy za godne, pełne życzliwości towarzyszenie nam
w Jej ostatniej drodze oraz miłe, trafiające do serca słowa.

11.
a)
b)
c)
d)
12.
a)
b)
13.

Rodzina

14.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za liczny udział
w ceremonii pogrzebowej naszej drogiej zmarłej krewnej

śp. Mirosławy Grabis

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna), Monika
Herman-Sopniewska (sekretarz redakcji), Krzysztof Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze: Sandra Hajduk,
Magdalena Szewczyk, Robert Połzoń. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax
32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227, Mirela Twardoch, tel.
502-306-007, Hanna Matysek, Agnieszka Pach tel. 512-799-211, Joanna Fryc, tel. 503-590-069 Aleksandra
Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn.-pt. 8.00-16.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse
Sp. z o.o.,
www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

Ogłasza z dniem 4 czerwca 2014 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr SP.0050.2.347.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia
26.07.2013 przetarg w formie licytacji ustnej w sprawie prowadzenia kawiarni w budynkach Miejskiej Biblioteki Publicznej:
lokalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie Śląskiej usytuowanego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 18 przy
ulicy 1 Maja 32 o powierzchni 140 m2, będącego w użytkowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej, wraz z powierzchnią przynależną, z przeznaczeniem na działalność kawiarnianą. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
lokalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie Śląskiej usytuowanego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów” przy ulicy Kardynała A. Hlonda 29 o powierzchni 132,8 m2, będącego w użytkowaniu
Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z powierzchnią przynależną, z przeznaczeniem na działalność kawiarnianą. Umowa zostanie
zawarta na czas nieokreślony.

15.
16.
17.
18.

Stawka postępowania wynosi 1 zł brutto. Wynajmujący jest podatnikiem VAT zwolnionym ze względu na obroty. Wynajmujący
zgodnie z przepisami w przyszłych okresach może utracić zwolnienie.
Pomieszczenia, o których mowa w pkt. 1. są niewyposażone. Najemca wyposaża pomieszczenia na własny koszt, wcześniej
uzgadniając styl umeblowania i wystrój lokalu z Wynajmującym.
Najemca będzie zobowiązany do rozpoczęcia działalności w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy najmu.
Najemca będzie zobowiązany do współpracy z Wynajmującym w zakresie działalności animacyjnej Wynajmującego, w formie nieodpłatnego udostępniania lokalu na imprezy organizowane przez Wynajmującego
(co najmniej 2 razy w kwartale, w terminach wcześniej uzgodnionych).
Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r. dla lokalu:
przy ul. 1 Maja 32 o godzinie 10.00,
przy ul. kard. Hlonda 29 o godzinie 11.00,
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej, ul. J. Dąbrowskiego 18, 41-710 Ruda Śląska, pokój nr 26.
Wadium w wysokości 1500 zł należy wpłacić najpóźniej do 26 czerwca 2014 r. w kasie Miejskiej Biblioteki Publicznej p. 22 lub
na konto 44 1050 1331 1000 0022 3291 4990. Wadium zostaje wniesione w formie gotówki. Tytuł wpłaty: „Wadium – F18” lub
„Wadium – CIS Stary Orzegów”. W przypadku uczestnictwa w przetargu na oba lokale wadium należy wpłacić w podwójnej
kwocie.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym licytowanego przez
siebie lokalu, z regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska SP.0050.2.347.2013
z 26.07.2013) oraz ze wzorem umowy najmu licytowanego lokalu. Lokale można oglądać w godzinach pracy bibliotek (poniedziałek – piątek w godz. 11.00-18.00, sobota w godz. 11.00-15.00). Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym
licytowanego przez siebie lokalu, regulamin oraz wzór umowy są do pobrania w siedzibie zamawiającego w Dz. Org.-Adm. (ul.
Dąbrowskiego 18, Ruda Śląska; pokój 23). Pobranie dokumentów nie obliguje do przystąpienia do przetargu.
Lokal będzie przekazany Najemcy w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.
Wynajmujący zobowiązany będzie do przeprowadzenia na własny koszt ewentualnych prac adaptacyjnych przystosowujących
lokal do prowadzenia działalności.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem licytacji:
dowodu wpłaty wadium,
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania firmy,
oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym licytowanego przez siebie lokalu.
Wygrywający przetarg składa ponadto przed zawarciem umowy
zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zobowiązań pieniężnych,
niezbędne koncesje do prowadzenia działalności gospodarczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który licytację wygrał, zalicza się na poczet pierwszego czynszu. Pozostałym uczestnikom
zwraca się wadium niezwłocznie po licytacji. Uczestnik, który wygra licytację i nie podpisze umowy traci wadium.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zapłacenia kaucji wyliczonej na podstawie wylicytowanej trzykrotnej stawki czynszowej wraz z opłatami eksploatacyjnymi, stanowiącej zabezpieczenie istniejących w dniu opróżnienia lokalu należności. Kaucja
wniesiona zostanie w formie gotówki w terminie do 7 dni od daty przetargu.
Umowa zostanie zawarta w terminie do 2 tygodni od dnia przeprowadzenia przetargu. Płatność czynszu obowiązuje od dnia podpisania umowy.
Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez uzasadnionej przyczyny.
Treść ogłoszenia zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i siedzibie Wynajmującego oraz w lokalach będących przedmiotem przetargu. Ponadto informację o postępowaniu umieszczono na portalu MBP
http://biblioteka.r-sl.pl/bip/ i w tygodniku „Wiadomości Rudzkie”.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr telefonu (32) 242-05-86 (Marcin Kucharczyk wew. 41 oraz Joanna Fajerska wew. 44).

OGŁOSZENIA

 REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
 Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
 POŻYCZKI ﬁrmowe: k. podatkowa, ryczałt, KPiR na cele obrotowe,
inwestycyjne. Dla ﬁrm nie wykazujących wszystkich przychodów, na stracie, dochód na oświadczenie, szybka
decyzja, tel. 32 253-90-23, 795-406305.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!

Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53,
501-83-55-81.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109-517.
 Domofony, tel. 500-540-743.
 Komputery, laptopy – serwis, naprawa tel. 666-360-136.
 Naprawa AGD tel. 666-360-136.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel.
785-983-057, 784-699-569.
 Usługi stolarskie. Tel. 604-974-540.

 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo,
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel.
507-572-625.


Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin, solidnie. Tel. 606-274-056.

 Ruda 1 – sprzedam przedwojenny dom
80 m2, do remontu, 168 tys. GABRIEL,
tel. 607-706-692.

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572625.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 24003-88, 32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405.
ANEL.
 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 59
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2,
95 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Wirek, jednopokojowe, 34 m2, 70
tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
 Kochłowice, nowy dom, 138 m2, 620
tys., www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 95
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 NOWE domy szeregowe od 105
m2, od 265 tys. w Kochłowicach
i Kłodnicy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 691-523055.
 Jednopokojowe, 34 m2, 65 tys., Bielszowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Jednopokojowe, 30 m2, 43 tys., Kochłowice, kominek. LOKATOR, tel. 793396-040.
 Jednopokojowe, 40 m , 49 tys., Ruda
1. LOKATOR, tel. 793-396-040.
2

 Dwupokojowe, 45 m2, 75 tys., Ruda 1.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 50 m2, 89 tys., Nowy
Bytom. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 61 m2, 129 tys., Wirek.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 50 m , 98 tys., Ruda 1,
c.o. miejskie. LOKATOR, tel. 793-396040.
2

 Trzypokojowe, 55 m2, 173 tys. Halemba. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 55 m2, 1 piętro, Bykowina. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 CODZIENNIE NOWE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
 Godula M-3, 38 m2, 88 tys. VestraLocum.pl. Tel. 600-445-053.
 Bykowina M-4, 60 m2, 140 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

Pani Marii Krawczyk
głównej księgowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają Dyrekcja i Pracownicy
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej

 Bykowina – OKAZJA sprzedam 73
m2, 159 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.
 Nowy Bytom – sprzedam 37,40 m2, 89
tys., I piętro. GABRIEL, tel. 607-706692.
 Wirek – sprzedam, 54 m2, 95 tys., w
kamienicy. GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Sprzedam ogródek – Bykowina. Tel.
694-080-815.

Powierzchnie usługowe, biurowe,
magazynowe, warsztatowe – Ruda Śl.
Tel. 601-582-800.
 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-0628.
 Sprzedam atrakcyjną kawalerkę w Goduli 36 m2. Cena do negocjacji. Bez pośredników. Tel. 666-349-881.
 Kawalerka w kamienicy, Godula, parter; 58 tys. Tel. 694-970-926.
 SPRZEDAM MIESZKANIE, 70 m ,
czteropokojowe, niskie opłaty, Wirek.
Tel. 513-126-441.
2

 Zamienię na mieszkanie w Halembie
lub sprzedam dom + pomieszczenia gospodarcze w Leśnej koło Olesna. Piękna
okolica: lasy, woda. Tel. 601-923-505.

Sprzedam piekarnię. Tel. 519311-550.
 Do wynajęcia pomieszczenia biurowe. Tel. 519-311-550.
 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie
w Wirku, 37 m2. Kontakt: 601-875-010.
 Do wynajęcia kawalerka w Goduli –
35 m2 kontakt: 601-875-010
 Sprzedam kiosk – targowisko Wirek.
Tel. 889-663-966.
 Do wynajęcia mieszkania, Nowy Bytom, Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.
 Sprzedam dwupokojowe, 1 piętro,
Bykowina. Tel. 509-341-354, bez pośredników!
 Do wynajęcia lokal – Kochłowice
(rynek) 60 m2. Tel. 661-434-292.

•
•
•
•

 AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865808.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK,
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz
części. Tel. 515-533-560.
 Do wynajęcia 3 samochody Renault
Master Furgon Maxi. Tel. 601-959-140.

DOMY

 Wynajmę na działalność gospodarczą
– centrum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/84
m2. Tel. 608-206 -636.

Posiadłość dochodowa
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
Bliźniak Ruda Śl.-Godula
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Zabrze-Makoszowy
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Ruda
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-4 Ruda Śl.-Ruda
M-4 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Wirek
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Ruda
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
M-2 Mikołów-centrum
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
Bytom Karb/Konstytucji
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.- Nowy Bytom
Ruda Śl.-Bykowina
Ruda Śl.-Nowy Bytom

207/1881 m2
252/680
250/682
240/508
pow. od 814 m2
pow. od 956 m2
pow. 1022 m2
37 m2
35 m2
35 m2
40 m2
43 m2
43 m2
43 m2
47 m2
48 m2
50 m2
51 m2
52 m2
55 m2
57 m2
55 m2
76 m2
70 m2
78 m2
95 m2
113 m2
38 m2
47 m2
39 m2
39 m2
167 m2
137 m2
137 m2
180 m2
37 m2
200 m2
51 m2

800 000 zł
780 000 zł
460 000 zł
499 000 zł
65 000 zł
75 000 zł
120 000 zł
85 tys. zł
75 tys. zł
95 tys. zł
135 tys. zł
65 tys. zł
99 tys. zł
159 tys. zł
120 tys. zł
109 tys. zł
146 tys. zł
129 tys. zł
147 tys. zł
85 tys. zł
140 tys. zł
143 tys. zł
195 tys. zł
199 tys. zł
205 tys. zł
198 tys. zł
69 tys. zł
110 tys. zł
1000 zł/m-c
1000 zł/m-c
950 zł/m-c
260 tys. zł
275 tys. zł
2 800 zł/mc
5900 zł/m-c
600 zł/m-c
55 tys.
149 tys.

KĄCIK ADOPCYJNY

 Kupię części – Warszawa, Syrena.
Tel. 515-533-560.
 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel.
791-669-630.

Skup samochodów na części. Tel.
603-534-003, 32 275-05-47.

PRACA
 Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 781-98-98-73, 32
271-09-66.
 Zatrudnię EMERYTÓW do ochrony
obiektów przemysłowych tel. 32 259-8350, 663-731-190.
 Podejmę się całorocznej opieki nad
dziećmi (wykształcenie wyższe – pedagogiczne, ciepłe usposobienie). Tel. Tel.
501-757-959.

RÓŻNE

Szop to mały psiak o ślicznym umaszczeniu i ﬁglarnym spojrzeniu. Szop ma
zaledwie rok, kocha ludzi i dzieci. Jest bardzo energiczny, dlatego potrzebuje sporej dawki ruchu każdego dnia. Wszędzie
go pełno. Najlepiej gdyby traﬁł do domu
z ogrodem. Szop chętnie też zamieszka
z suczką. Kontakt w sprawie adopcji – tel.
510-268-586.

ogloszenia@wiadoscirudzkie.pl

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI,
NOWOŚĆ, tel. 888-484-868.

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

DZIAŁKI

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

 OKAZJA! N. Bytom 34 m2, 65 tys.
VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501281-222.

WYNAJEM

USŁUGI

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.

LOKAL

 Wirek M-2, 24 m2, 58 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

OGŁOSZENIA DROBNE
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 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.
 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary, inne kupię. Tel. 515-533-560.
 Sprzedam nowy wózek inwalidzki, rower (damka). Tel. 668-981-900.

ZAPRASZAMY

CHORWACJA 29.08-5.09.2014, autokarem, wyżywienie HB
TURCJA czerwiec, samolotem, wyżywienie HB
HISZPANIA czerwiec, autokarem, bez wyżywienia
MAJORKA wrzesień, samolotem, wyżywienie HB

za 1265 zł/os.
od 1499 zł/os.
od 959 zł/os.
od 2147 zł/os.

BP Orion Travel, ul. 1 Maja 291, Ruda Śl. czynne pon-pt 9-17
tel. 32 242-09-90, oriontravel@poczta.onet.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

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00
zł NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Rudzie Śląskiej przy ul.
WSCHODNIEJ 11a
– cena wywoławcza: 129 500 zł,
wadium: 12 950 zł,
postąpienie: 1 500 zł
– powierzchnia lokalu: 61,63 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,13 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0505
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 2
2. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Rudzie Śląskiej przy ul.
KAMIENNEJ 40a
– cena wywoławcza: 55 400 zł,
wadium: 5 540 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 36,56 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,32 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0108
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 3
Termin i miejsce przetargu: 26 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali
konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 4 czerwca 2014
r. do 25 czerwca 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi
Nieruchomości Administracji „ŚLĄSK” przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. 32
342-34-75, która udzieli również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 24 czerwca 2014 r. (wtorek) decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: ING Bank Śląski O/Katowice
numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie
zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje
ceny wywoławczej.
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny
nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi
w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej
należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny
legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym
zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany
warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania,
w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia
umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn.
13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników
aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników
Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl
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ZAPROSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane
nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla, obręb Kochłowice
k.m. 5, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 743/156 o powierzchni 806 m2,					
– 744/156 o powierzchni 844 m2
zapisane w KW nr GL1S/00010800/9, działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego
Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami przedmiotowe nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (symbol planu MM2, MN1).
Działki pod zabudowę mieszkaniową są niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
i terenów zielonych, posiadają regularny kształt, są zatrawione i porośnięte zielenią nieurządzoną. Dojazd do działek
winien odbywać się z drogi publicznej ul. ks. Ludwika Tunkla poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działkach
nr: 739/410 i 737/411.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
a) dla działki nr 743/156		
– 50.000,00 zł,		
b) dla działki nr 744/156
– 52.000,00 zł,
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2014 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 9.07.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach: a) 2.500,00 zł, b) 2.600, zł, przelewem na
konto lub w kasie tut. Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia .
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zwraca
się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej

Adres lokalu

1.

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Janasa 13a/2

2.

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Chryzantem 23/1

Stawka
wywoł.
(zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin
lokalu

elektryczna,
wod.-kan.

4,00

500,00

16.06.2014 r.
godz. 9.00

elektryczna,
wod.-kan.

5,00

1.000,00

16.06.2014 r.
godz. 10.00

7,00

500,00

7,00

500,00

8,00

1.000.00

elektryczna,
wod.kan,,c.o.

4,00

1.500,00

16.06.2014 r.
godz. 13.00

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

12,00

1.000,00

16.06.2014 r.
godz. 14.00

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

7,00

1.000,00

16.06.2014 r.
godz. 14.30

31,31 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

20,00

1.000,00

16.06.2014 r.
godz. 15.00

40,70 m2

elektryczna,
wod.-kan.

17,00

1.000,00

17.06.2014 r.
godz. 10.00

Pow. lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

LOKALE UŻYTKOWE

3.
4.
5.

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Magazynowa 14/3
Ruda Śląska 4 – Orzegów
ul. K. A. Hlonda 24/01
Ruda Śląska 4 – Orzegów
ul. K. A. Hlonda 24/02

51,32 m2
450,15 m2
+ piwnica

210,50 m2
+ teren

41,67 m2
32,11 m2
55,57 m2
96,56 m2

6.

Ruda Śląska 4 – Orzegów
ul. Piaseczna 2/1

+ pomieszczenia .
na poziomie piwnic

7.

Ruda Śląska 6 – Halemba ul.
Solidarności 21/4

49,10 m2

8.

Ruda Śląska 10 –Wirek
ul. Tuwima 8/06

+ pow. wspólna

9.

10.

Ruda Śląska 5 – Bykowina
ul. Poloczka 3
– lokal na parterze
w budynku mieszkalnym;
– działalność nieuciążliwa dla
mieszkańców i do godz. 18.00
– wylicytowana stawka czynu
najmu podlega rewaloryzacji
Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom
ul. Niedurnego 26/1

105,86 m2

29,30 m2
6,93 m

2

elektryczna,
wod.-kan.
elektryczna,
wod.-kan., c.o.
elektryczna,
wod.-kan., c.o.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 23.05.2014 r. do dnia
13.06.2014 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1309/1095 o powierzchni 756 m2, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 7 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00039359/1 (działy III i IV wolne są od wpisów), która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

GARAŻE

Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska
Lp.

Dla upamiętnienia 55-lecia istnienia Miasta Ruda Śląska
w obecnym kształcie administracyjnym, które w tym roku będziemy
obchodzić wraz z 25-leciem Samorządu Terytorialnego oraz
16. rocznicą oddania Miasta Ruda Śląska pod opiekę św. Barbary,
serdecznie zapraszam do udziału w uroczystym nabożeństwie,
które odbędzie się w dniu 6 czerwca br. o godzinie 18.00 w kościele
pw. św. Pawła Apostoła w Rudzie Śląskiej. W tym dniu chcemy
podziękować za otrzymane łaski oraz modlić się w intencji
Miasta i mieszkańców.
Po uroczystym nabożeństwie zapraszam na uroczystości
jubileuszowe, a wśród nich na koncert Gosi Andrzejewicz
i Andrzeja Piasecznego, które odbywać się będą na Terenach
Targowych w Rudzie Śląskiej od godziny 19.30.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

16.06.2014 r.
godz. 11.00
16.06.2014 r.
godz. 12.00
16.06.2014 r.
godz. 12.15

11.

12.

13.

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Piastowska 11 / I / 2
garaż nr 2
Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom
ul. Chorzowska 9
garaż murowany nr 5
Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom
ul. L. Tołstoja
garaż murowany nr 75

16,00 m2

elektryczna
– odcięta

4,00

500,00

17.06.2014 r.
godz. 13.00

26,46 m2

elektryczna
– odcięta

8,00

500,00

17.06.2014 r.
godz. 11.00

18,00 m2

elektryczna

4,00

500,00

17.06.2014 r.
godz. 12.00

UWAGA!
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu
podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale
użytkowe/garaże przelewem na konto: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109
0321 w terminie do dnia 23 czerwca 2014 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie
Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek
od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie
podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 25.06.2014 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego/garażu
z ogłoszenia).
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 23 czerwca
2014 r. do siedziby MPGM Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro –
Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu
bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu
lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym
licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora
przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz
oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej:
www.mpgm.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój
nr 23, 24, lub pod numerem telefonu 32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew. 744, 745.

SPORT
Piłka nożna – IV liga – grupa I

Pika nożna – liga okręgowa – grupa I

Urania
z jednym
punktem

W sobotę (31.05.) już w piątej
minucie meczu przeciwnicy Uranii
– zawodnicy Strażaka Mikołów –
zdołali strzelić pierwszego gola.
Dobra gra gospodarzy nie pozwoliła jednak wywieźć gościom trzech
punktów. Zacięty mecz zakończył
się wynikiem 2:2.
Spotkanie dobrze zaczęli goście
– zamieszanie w polu karnym wykorzystał Turek i otworzył wynik
meczu. W 21. minucie Urania doprowadziła do wyrównania. Barciaga został podcięty w polu karnym i sędzia podyktował rzut karny. Stały fragment gry wykorzystał
Musiał. Od tego momentu tempo
meczu spadło i kibice w Kochłowicach w pierwszej części gry nie zobaczyli już żadnych goli.
Początek kolejnych 45 minut nie
napawał rudzian optymizmem. To
goście dominowali na boisku, co
chwilę atakując bramkę Pardeli.
Bramkarz Uranii uległ dopiero
w 81. minucie, gdy po rzucie wolnym z lewej strony piłka po odbiciu się od jego rąk wpadła do bramki. Czasu na odrabianie strat było
już mało, jednak zawodnicy z Kochłowic nie poddali się. W ostatnich momentach meczu sędzia podyktował rzut wolny dla Uranii. Do
piłki podszedł Kolasa, który strzałem umieścił ją w siatce i uratował
punkt dla gospodarzy.
Urania Ruda Śląska
– Strażak Mikołów
2:2 (1:1)
Urania Ruda Śląska: Pardela,
Zawisza, Baron, Baran, R.Grzesik, Mzyk, Mikusz, Musiał, Kolasa, Zalewski, Barciaga
Trener: Stanisław Mikusz
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Zwycięska przeprawa

„Zieloni” są coraz bliżej awansu.

Zawodnicy Grunwaldu po ciężkim
meczu pokonali drużynę Zagłębiaka
Dąbrowa Górnicza 2:1. Po pierwszej
połowie wygrywali goście, dlatego
też kolejne 45 minut przebiegało

w nerwowej atmosferze. W pierwszych minutach meczu to rudzianie
częściej atakowali. W 16. minucie
świetną okazję zmarnował Kot, który
zamiast do bramki z kilku metrów,

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Podział punktów

Piłkarze Slavii rozegrali trudny mecz.

W sobotę (31.05.) w meczu z drugą
drużyną Rakowa Częstochowa zespół
Slavii Ruda Śląska zdobył jeden
punkt, remisując 1:1. Chociaż rudzianie jako pierwsi wyszli na prowadzenie, to nie udało im się go utrzymać

do końca meczu. W pierwszej połowie oba zespoły grały bardzo zachowawczo, przez to gra głównie toczyła
się w środku pola. Szybsza druga połowa zaowocowała bramką. W 62.
minucie piłkę do bramki skierował

trafił w robiącego wślizg obrońcę. Sytuacja ta zemściła się w 23. minucie,
kiedy strzałem bramkarza gospodarzy
pokonał Bernas. Po tym golu na Halembie zapachniało niespodzianką.
Pod koniec tej części spotkania Grunwald próbował jeszcze wyrównać, ale
strzał Kota był niecelny, a Dreszer
trafił w bramkarza.
Drugą połowę rozpoczęły ataki gospodarzy, które przyniosły w końcu
oczekiwane efekty w 67. minucie. Po
dośrodkowaniu Wróblewskiego z rzutu rożnego Szpoton posłał piłkę pod
poprzeczkę. Zwycięski gol dla Grunwaldu padł w 83. minucie. Maciongowski uciekł rywalom i dograł do
Kota, który pokonał bramkarza gości.
Mecz zakończył się wynikiem 2:1.
Grunwald – Zagłębiak Dąbrowa
Górnicza 2-1 (0-1)
Grunwald: Soldak - Łęcki, Szpoton (kpt), Wolek - Szczygieł - Ciołek, Maciongowski, Jagodziński,
Szczypior - Kot, Dreszer
Trener: Teodor Wawoczny

Witor. Radość trwała jednak tylko
pięć minut ponieważ po zagraniu ręką
Puschhausa w polu karnym sędzia podyktował jedenastkę. Raków zamienił
karnego na bramkę i mecz zakończył
się wynikiem 1:1.
– Mecz był na równym poziomie.
Spotkanie w stylu kto pierwszy zdobędzie bramkę, to będzie dyktował
warunki. Udało nam się strzelić, jednak popełniliśmy błąd i Raków wyrównał. Końcówka była bardzo nerwowa. Mecz był bardziej otwarty
w drugiej połowie. Remis w tym spotkaniu jest sprawiedliwy – tłumaczył
po spotkaniu Marek Piotrowicz, trener Slavii.
Slavia Ruda Śląska- Raków II
Częstochowa 1:1 (0:0)
Slavia Ruda Śląska: Franke Met, Wawrzyczek, Zalewski, Puschhaus, M. Rejmanowski, Moritz,
Witor, Szaton, Gancarczyk, Szaruga
Trener: Marek Piotrowicz
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Nie utrzymali
wyniku
Zawodnicy z Bielszowic przegrali w sobotę (31.05.) na własnym boisku 1:3. Lepsi od graczy
Jastrzębia okazali się być zawodnicy Unii Dąbrowa Górnicza.
Gra w pierwszej połowie spotkania toczyła się w szybkim
tempie. Żadna z drużyn jednak
nie potrafiła stworzyć naprawdę
groźnej sytuacji w polu karnym
przeciwnika.
Początek drugiej połowy okazał się szczęśliwy dla gospodarzy.
W 53. minucie bramkę po podaniu Henisza strzelił Kubiak. Po
tym trafieniu zawodnicy Jastrzębia stanęli. Goście przejęli inicjatywę i sześć minut później doprowadzili do wyrównania. Był to
jednak początek kłopotów rudzian
– po akcjach Unii w 64. i 80. minucie było już 1:3. Bielszowiczanie nie zdołali w końcówce odwrócić losów spotkania i tym samym przegrali.
– Tak naprawdę to chcieliśmy
tylko obronić ten wynik. Takie myślenie, jak widać, nas zgubiło. Zaczęliśmy dobrze mecz, ale znów
przegraliśmy. Myślę, że zabrakło
też troszeczkę sił, bo w końcówce
siedliśmy kondycyjnie. Strzeliłem
bramkę, ale nie odczuwam żadnej
satysfakcji – tłumaczył po meczu
Sebastian Kubiak, zawodnik Jastrzębia Bielszowice.
Jastrząb Bielszowice
1:3 (0:0)
Unia Dąbrowa Górnicza
Jastrząb Bielszowice: Majdak – Kaczmarek, Henisz, Polek, J. Łukasik, Kubiak, Sikora,
T. Łukasik, Skudlik, Helwig,
Wojcik
Trener: Damian Malujda
REKLAMA
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Wawel bez punktów
Z Tęczą Błędów zmierzył się w sobotę (31.05.) Wawel Wirek. Rudzianie
przegrali 2:1. Pierwsza połowa była wyrównana. Więcej bardziej klarownych
sytuacji podbramkowych wypracował
sobie Wawel Wirek. G. Kałużny z bliska
uderzył jednak niecelnie, a Lux nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem gospodarzy i do przerwy panował
bezbramkowy remis.
W drugiej odsłonie pojedynku podopieczni Jarosława Zajdla w końcu wyszli na prowadzenie. Podanie D. Majnusza wykorzystał Aleksa, który strzałem
na dalszy słupek umieścił piłkę tuż pod

poprzeczką. Rudzianie starali się strzelić
kolejne bramki i zostali skarceni. Najpierw po faulu gospodarze wykorzystali
rzut wolny i doprowadzili do remisu.
Później po rzucie rożnym dla Wawelu
zawodnicy Tęczy wyszli z kontratakiem
i zdobyli kolejnego gola, zgarniając tym
samym komplet punktów.
Tęcza Błędów – Wawel Wirek
2:1 (0:0)
Wawel Wirek: Gawlik – K. Kałużny, Cholewa, Piętoń, Pyc, Ostrowski,
G. Kałużny, D. Majnusz, Aleksa, Rutkowski, Lux
Trener: Jarosław Zajdel

Piłka ręczna

Młode szczypiornistki pracowicie
Zespół dziewcząt Zgody Ruda Śląska
awansował do turnieju finałowego
„Szczypiorniak na Orlikach 2014”.
Wcześniej rudzianki pokonały MKS
Ustroń 18:0, Skarb Tarnowskie Góry
19:6 i MOSM Tychy 16:8. W finale wojewódzkim zawodniczkom Zgody przyszło zmierzyć się z UKS-em Start Pietrowice Wielkie. Po zaciętym pojedynku
rudzianki zwyciężyły 19:17 i awansowały tym samym do dalszej części rozgrywek. Finał rozgrywany będzie w dniach
9-11 czerwca w Częstochowie. Ten sam
zespół wziął udział w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Po po-

konaniu UKS-u Romi Jastrzębie oraz
MOSM-u Tychy dziewczęta awansowały do Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które rozgrywane będą
w dniach 23-26 czerwca w Głuchołazach.
Skład zespołu: Paulina Wieczorek,
Aleksandra Kołecka, Weronika Sobańska, Agnieszka Iwanowicz, Julia Skubacz, Marta Weihrauch, Wiktoria
Ciaś, Karolina Wysoczańska, Martyna
Mrozek, Weronika Hulin, Wiktoria
Matczuk, Natalia Olichwer, Julia Gardian, Julia Witek, Weronika Fryc. Natomiast zespół młodziczek młodszych

zakończył swoje rozgrywki prowadzone
w ramach Śląskiego Związku Piłki Ręcznej na trzecim miejscu. Także trzecie
miejsce zajęły rudzianki w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Młodziczek
w Kępnie. Zawodniczki Zgody zdobyły
również wyróżnienia indywidualne –
Paulina Wieczorek została uznana najlepszą bramkarką turnieju a Martyna Drózd
i Agnieszka Iwanowicz zostały wybrane
do najlepszej siódemki turnieju.
Skład zespołu: Paulina Wieczorek,
Barbara Zima, Patrycja Bożycka,
Agata Iwanowicz, Aleksandra Czepiołko, Martyna Drózd, Weronika Sobańska, Weronika Zalewska, Julia
Skubacz, Agnieszka Iwanowicz, Wiktoria Ciaś, Marta Weihrauch, Aleksandra Kołecka, Julia Witek.
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Badminton

Siatkówka plażowa

Runda
zasadnicza
na finiszu

Przez dwa dni (27-28.05.) rozgrywano miejskie zawody szkół ponadgimnazjalnych w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców. Zacięte zmagania odbywały się na terenie otwartego basenu
MOSiR-u przy ulicy Ratowników.
– Poziom zawodów jest rzeczywiście
wysoki. Do rozgrywek zgłosiło się dużo
zespołów. Na szczęście pogoda nam
sprzyja – mówiła Bożena Loda-Fila, organizatorka zawodów. W klasyfikacji
drużynowej chłopców najlepszy był
ZSO nr 1, tuż za nim uplasował się ZSP
nr 4, a ostatnie miejsce na podium zajął
ZSO nr 3. Wśród dziewcząt natomiast
bezkonkurencyjne okazały się być

przedstawicielki ZSP nr 2, drugie miejsce zajęły dziewczyny z ZSO nr 1,
a trzecie zawodniczki z ZSO nr 4.
W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt najlepiej wypadły Adriana Lebida
i Wioleta Morawska z ZSP nr 2. Tuż za
nimi uplasowały się Agata Mańka i Maria Sobota z ZSO nr 1, a trzecie miejsce
zajęły Martyna Adamska i Joanna Brożek z ZSO nr 4. Wśród chłopców natomiast najwyższy stopień podium zajęli
Michał Gabor i Paweł Kachel z ZSO nr
1, drudzy byli Daniel Kuzioła oraz Jerzy Babczyński z ZSO nr 1, a trzecie
miejsce zajęli Tomasz Jędruś i Marcin
Śmigała z ZS nr 5.

Remik i skat

Karciane zmagania

Dziewczyny rywalizowały ze sobą w środę.

Szachy i warcaby

Szach i mat

W zmaganiach wzięli udział podopieczni z kilku ośrodków.
Turniej Skata i Remika to już tradycja w DPS „Senior”.

– Ta gra to czysta przyjemność – podkreślali podopieczni różnych Domów
Pomocy Społecznej i innych ośrodków,
którzy w czwartek (29.05.) wzięli udział
w Turnieju Skata i Remika. Imprezę po
raz dziesiąty zorganizował Dom Pomocy Społecznej „Senior” z Orzegowa,
włączając się tym samym w obchody
Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych. – W sumie zmierzą się pod-

opieczni dziesięciu ośrodków. W remika
zagra 20 zawodników. Skat należy do
gier trudniejszych, więc zawsze osób
grających jest mniej. W tym roku będzie
to około 10 zawodników. Te gry rozwijają spostrzegawczość i koncentrację. Pozwalają ćwiczyć logiczne myślenie. Jest
to świetna forma terapii – podkreślała
Maria Labus z Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

Jubileuszowa, dziesiąta edycja Turnieju Szachowego i Warcabowego odbyła się
we wtorek (27.05.) w Ośrodku św. Elżbieta w Rudzie. W ten sposób placówka włączyła się w obchody Tygodnia Godności
Osób Niepełnosprawnych.
– Oprócz naszych podopiecznych w turnieju biorą udział zaproszeni goście.
W tym roku jest to 17 placówek praktycznie z całego województwa śląskiego. Dla
każdego uczestnika przewidzieliśmy drob-

ny upominek, więc myślę, że każdy wyjdzie
stąd zadowolony – mówił Jarosław Czapelka, dyrektor Ośrodka św. Elżbieta
w Rudzie Śląskiej.
Warcaby cieszyły się ogromną popularnością, chociaż amatorów gry w szachy
także nie brakowało. – Szachy z pewnością mogą być świetną formą terapii. Osoby starsze znakomicie się tutaj czują i mają okazję miło spędzić czas – podkreślał
Marian Twardoń, trener szachowy.

Dobiegła końca organizowana
przez UKS „Gimnazjum 7” i MOSiR Ruda Śląska runda zasadnicza
drugiej edycji Rudzkiej Amatorskiej Ligi Badmintona. Zawodnicy
rozegrali łącznie ponad 130 meczów systemem „każdy z każdym”. Dalsze rozgrywki odbędą
się jesienią systemem play-off
i tym samym zostanie ustalona
ostateczna klasyfikacja w sezonie
2014.
Mecze odbywają się w hali
sportowej Gimnazjum nr 7 w Wirku. Niezależnie od ligi, cyklicznie
spotykają się tam miłośnicy gry
w badmintona. Zauważalne jest
podniesienie poziomu sportowego
zawodników amatorów.
Klasyfikacja po rundzie zasadniczej wygląda następująco:
1. Adam Król (IPA Ruda Śl.), 2.
Zbigniew Haja (HAMAX), 3.
Mirosław Kramarczyk, 4. Damian Szołtysik (UKS Gim. 7/
RKG Nocek), 5. Józef Hewlik
(TKKF Jastrząb), 6. Sławomir
Pośpiech (Gim. 3), 7. Jan Kocur
(TKKF Jastrząb), 8. Szymon
Haja (Gim. 8), 9. Mariusz Waleszczyk, 10. Ireneusz Długaj
(Gim. 9), 11. Paweł Niesłony
(Olimpiady Specjalne), 12. Anna
Siwek (Med. Szk. Pol. Zabrze),
13. Aleksander Górka (Gim. 9),
14. Bartłomiej Waleszczyk, 15.
Tomasz Jaworski (RKG Nocek),
16. Dariusz Zakrzewski (Siłownia Conan), 17. Marek Wranik
Szczegółowe informacje dotyczące ligi badmintona można znaleźć na stronach MOSiR-u Ruda
Śląska oraz RKG „Nocek”.
REKLAMA
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Miejskie zawody

REKLAMA
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Koszykówka

Sukcesy dzieci
Kolejne sukcesy odnoszą adepci
koszykówki trenujący w KS Pogoń
Ruda Śląska.
Od piątku do niedzieli (30.051.06.) w hali MOSiR-u w Nowym
Bytomiu dzieci z rocznika 2002
i młodsze rywalizowały w II Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki
o Puchar Prezydent Miasta Ruda
Śląska. W zmaganiach wzięło udział
w sumie osiem drużyn.
– W piątek odbyły się mecze fazy
grupowej. Grały dwie grupy –
w pierwszej z nich zespół Pogoni
zmierzył się z drużynami MOSiR
-u Przeworsk, WKK Wrocław i Jiskry
Kyjov. Zajęliśmy w tej części rozgrywek pierwsze miejsce – mówił Krzysztof Pustelnik, kierownik sekcji koszykówki Pogoni.
W rozgrywanych w niedzielę finałach gospodarze musieli uznać wyższość Hawajskich Koszul Żory
i ostatecznie uplasowali się na drugim miejscu. Na ostatnim stopniu

podium stanął Śląsk Wrocław. Wcześniej koszykarze z rocznika 2002
zajęli także drugie miejsce w finale
Pucharu Śląska. Do najlepszej piątki
turnieju zostali wybrani Kacper Kłaczek i Tomasz Pustelnik.
Pogoń wystąpiła w składzie: Tomasz Salwiczek, Adam Komandzik, Filip Jakubowski, Kacper
Kłaczek, Sebastian Szewczyk, Filip Gasz, Mateusz Malich, Kamil
Dosa, Adam Walenciak, Tomasz
Pustelnik, Adrian Pacześny, Kevin
Rzadkowski, Radosław Pyplok.
Trenerzy chłopców to Marcin Cyran i Natalia Szabatowska.
Natomiast młodzicy młodsi (rocznik 2001 i mł.) zakończyli trzydniowy międzynarodowy turniej pod
nazwą „Wspólna Europa”. Rudzianie cztery mecze wygrali, a jeden
przegrali, ostatecznie zajmując drugie miejsce. Wyróżnienie od trenerów i sędziów otrzymał Tomasz Pustelnik.

Medale dla Manty

Zmagania o Puchar Prezydent Miasta Ruda Śląska trwały trzy dni.

Skład Pogoni:
Dawid Nocoń, Kamil Tobias,
Kacper Kłaczek,
Sebastian
Szewczyk, Radosław Orłowski,

Eryk Lip, Tomasz Krzymiński,
Nikodem Jeglorz, Tomasz Pustelnik, Paweł Białas, Radosław
Pyplok.

Paintball

Kolorowa strzelanina
Adrenalina wzrastała z minuty na
minutę podczas rozgrywek paintballowych, które w niedzielę (1.06.) odbywały się przy ulicy Kalinowej w Rudzie Śląskiej. Z okazji Dnia Dziecka
utytułowani gracze z całej Polski
zmierzyli się w sportowej odmianie
paintballa. Luźnym sparingom przyświecały dwa cele – trening i dobra
zabawa.
– Zaczynaliśmy leśnym paintballem
w Halembie. Wprowadziliśmy pomysł
odznaczenia się frotkami do włosów
i stąd wywodzi się nazwa naszej drużyny – Froters Team Borówka, czyli
w skrócie FTB – tłumaczył Wojciech
Skrzypiec, kapitan drużyny FTB Team Ruda Śląska. Rudzka drużyna

uprawia sportową odmianę paintballa
tzw. speedball. Gra odbywa się na
ograniczonym wielkością polu z użyciem sztucznych przeszkód, najczęściej dmuchanych. Czas rozgrywek
jest ograniczony. Rudzka drużyna
FTB gra w polskiej lidze paintballowej. Drużyny są trzyosobowe.
Podczas niedzielnych zmagań nie
zabrakło młodych zawodników zafascynowanych paintballem.
– Gram w paintball już od pół roku. Duża adrenalina i gra zespołowa to określenia pasujące do tej
formy rozgrywki. Trenuję, bo chciałbym w przyszłości grać w drużynie
FTB – mówił młody gracz Dominik
Rudzki.
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W dniach 30-31 maja 13 zawodników UKS-u
MANTA Kochłowice Ruda Śląska rywalizowało w Mistrzostwach Śląska 12 i 13-latków. Podczas dwóch dni zmagań rudzianie wywalczyli
osiem medali, co pozwoliło na sklasyfikowanie
klubu na czwartym miejscu w klasyfikacji medalowej.
Czterokrotnie na najwyższym stopniu podium
stanęła Patrycja Szymczak, wygrywając w konkurencjach stylu grzbietowego i dowolnego na
dystansach 100- i 200-metrowych. Patrycja
ukończyła zawody jako najlepsza zawodniczka
mistrzostw wśród dziewczyn 12-letnich.
Wiktor Kijek dwukrotnie stawał na najwyższym stopniu podium w konkurencjach na 200
m stylem dowolnym i na 100 m stylem motylkowym, ponadto zajął drugie miejsce na 100 m
stylem dowolnym oraz trzecie na 100 m stylem
zmiennym.
Wysokie – czwarte miejsce – ocierając się
o podium, zajęły Dominika Nocoń w rywalizacji na 100 m stylem zmiennym i Weronika Majewska na 800 m stylem dowolnym. Wymienione zawodniczki oraz Marta Skudlik wielokrotnie zajmowały miejsca w pierwszej dziesiątce
zawodów.
Dziewczęta w rywalizacji sztafet 4x100 m
stylem zmiennym zajęły 6. miejsce. – Minione
mistrzostwa były bardzo udane dla zawodników
Manty, dwukrotnie zwiększyliśmy dorobek medalowy w porównaniu do ubiegłego roku,
a wszyscy zawodnicy uzyskali bardzo wartościowe wyniki poprawiając swoje rekordy życiowe
– podsumował zawody trener Mateusz Niegot.

Najmłodsi na matach
Hala MOSiR-u w Orzegowie była areną zmagań najmłodszych adeptów kunsztu zapaśniczego, którzy wzięli udział w Otwartych Mistrzostwach Rudy Śląskiej Dzieci w Zapasach rozegranych w przeddzień Dnia Dziecka, czyli w sobotę (31.05.). W zawodach udział wzięło 87 zawodników i zawodniczek z ośmiu klubów: Mazowsza Teresin, Orła Namysłów, CSiR-u Dąbrowa Górnicza, Piasta Wola, MOSM-u Tychy,
Grappler Bieruń, Pogoni Ruda Śląska oraz
ZKS-u Slavia Ruda Śląska. W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka wszyscy uczestnicy
turnieju zostali nagrodzeni.
Jedna rozgrywka trwała kilkanaście sekund, jednak emocje stały na wysokim poziomie.
REKLAMA

Kolumny sportowe zredagowali: Sandra Hajduk i Robert Połzoń
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Piłka nożna – IV liga grupa I
7 czerwca, sobota, godz. 17.00 Górnik Piaski – Grunwald Ruda Śląska
7 czerwca, sobota, godz. 17.00 Wyzwolenie Chorzów – Slavia Ruda Śl.
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
7 czerwca, sobota, godz. 17.00 Sokół Wola – Urania Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
7 czerwca, sobota, godz. 17.00 Wawel Wirek – Unia Kosztowy
7 czerwca, sobota, godz. 17.00
AKS Niwka Sosnowiec – Jastrząb Bielszowice
7 czerwca, sobota, godz. 9.00-23.00 Orlik w Nowym Bytomiu przy ul.
Hallera. Trzecia edycja Silesian Football Night
Piłka ręczna
8 czerwca, niedziela, godz. 8.00-18.00 hala MOSiR-u w Halembie, Turniej
Juniorów. Oprócz dwóch drużyn SPR-u Grunwald w turnieju wystąpią
MOSM Bytom oraz dwie kadry Śląska z roczników 1999 i 1998

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Sportowy rozkład jazdy
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