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WOKÓŁ NAS

Spotkaj się
z prezydent

Żywieniowa
rewolucja

Po lekcjach
na scenę

Już jutro rozpoczną się kolejne spotkania prezydent miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Rudzianie po raz piąty będą mogli porozmawiać z przedstawicielami władz oraz
służb porządkowych i zgłosić problemy, z którymi borykają się na co dzień.
Dowiedzą się także, jakie inwestycje
realizowane lub planowane są w ich
najbliższym otoczeniu. Podczas jesiennej serii odbędzie się osiem spotkań.
Czytaj więcej str. 3

Zdrowe przekąski zamiast batonów,
obiady bez soli i owoce zamiast drożdżówek w szkolnych sklepikach. Z takimi zmianami wraz z rozpoczęciem
roku szkolnego spotkali się uczniowie
w całym kraju, w tym także w Rudzie
Śląskiej. Jednak próba zwalczenia
tzw. śmieciowego jedzenia spotyka
się nie tylko z pochwałami, lecz z równie licznymi uwagami. Zgłaszają je
m.in. dyrektorzy rudzkich placówek
oświatowych.
Czytaj więcej str. 5

Śpiewa od dziecka i muzyka daje jej
szczęście. Sceniczną karierę stara się
godzić ze szkołą i pracą. Na swoim
koncie ma już trzy płyty. Na jedną
z nich składają się utwory stworzone
z myślą o śląskiej publiczności. Monika Konopka ma spore plany jeśli chodzi o koncerty w kolejnym sezonie.
Chce rozbudować swój zespół. Jeśli
wszystko się uda w składzie pojawią
się nowi muzycy oraz tancerki. Nie
zabraknie też nowych piosenek.
Czytaj więcej str. 11

KREDYTY
• 15 tys. na oświadczenie

REKLAMA
GOTÓWKOWE ORAZ
KONSOLIDACYJNE

• ﬁrmowe do 30 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy
Najtańsze kredyty gotówkowe!

Oto nasi
„Unikalni 2015”!

tel.

731-35-35-35

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII
TEL. 32 779-73-73

KREDYT

na każdą kieszeń

Czytaj str. 7

Foto: Agnieszka Rolnik

• oprocentowanie kredytów gotówkowych
i konsolidacyjnych już od 5 %
• kredyty hipoteczne, samochodowe
i ﬁrmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń wiekowych
• uproszczone procedury

Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo ﬁnansowe 668-447-277

ODDZWONIMY
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DZIELNICOWY ROKU 2015

URZĄD PRACY NAGRODZONY

Nasi dzielnicowi najlepsi!

Dali pracę bez stopni, więc
otrzymali wyróżnienie

Foto: PUP Ruda Śląska

Tym razem zaangażowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w zakresie aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych zostało docenione za sprawą wyróżnienia otrzymanego
w prestiżowym konkursie „Samorząd równych szans”, organizowanym przez Fundację Instytutu
Rozwoju Regionalnego. Wyróżnienie dla rudzkiego urzędu zostało przyznane za realizację projektu
„Praca bez stopni”.

Foto: KB

Patryk Sitek
z V komisariatu policji
w Halembie zwyciężył
w ósmej wojewódzkiej
edycji Ogólnopolskich
Zawodów Policjantów
„Dzielnicowy Roku
2015”. Tym samym
rudzki policjant
z 9-letnim stażem
pracy otrzymał
tytuł najlepszego
dzielnicowego
w garnizonie śląskim.
Na podium uplasował
się także drugi rudzki
dzielnicowy, czyli Piotr
Nowak.

Dwaj rudzcy policjanci zajęli miejsca na podium.

Do udziału w konkursie zgłosiło się łącznie 64
kandydatów. Każda z komend śląskiego garnizonu wystawiła po dwóch dzielnicowych do reprezentowania swoich jednostek. – W każdej komendzie odbyła się selekcja. Wszyscy dzielnicowi zostali poddani testowi wewnętrznemu i na podstawie jego wyników wytypowano dwóch najlepszych
kandydatów – mówi Arkadiusz Ciozak, oﬁcer
prasowy KMP Ruda Śląska. – Tak się stało, że
obaj nasi reprezentanci są z jednego komisariatu
i obaj stanęli na podium – dodaje.
Bowiem drugie miejsce w rywalizacji zajął policjant Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
Krzysztof Pawlik. Na trzecim miejscu uplasował
się natomiast kolejny rudzianin asp. Piotr Nowak,
który od 15 lat służy w policji. Pobił on konkurentów m.in. w strzelaniu do celu, czy teście z zakresu wiedzy policyjnej. Wyróżnienie na szczeblu
wojewódzkim otwarło mł. asp. Pawłowi Sitkowi

Ruda Śląska znalazła się w gronie wyróżnionych.

drzwi do zawodów ogólnopolskich, które
w dniach 21-23 października odbędą się w Szkole
Policji w Katowicach. – Wiedzę potrzebną do
przejścia tego konkursu nabywaliśmy przez lata
służby w terenie – podkreśla mł. asp. Patryk Sitek.
Dodajmy, że policjanci mogą pochwalić się
również innymi osiągnięciami. – Organizowany
niedawno turniej par patrolowych przyniósł drugie miejsce dla policjantów z Rudy Śląskiej. Dodatkowo nadkomisarz Katarzyna Dyczka została
najlepszym policjantem dochodzeniowo-śledczym.
Możemy się pochwalić również zwycięstwem
w konkursie „Policjant, który mi pomógł” dzielnicowej z „czwórki”, sierż. Ewy Urbańczyk – przypomina Arkadiusz Ciozak. – W mieszkańcach
wzrasta poczucie bezpieczeństwa dzięki tak zdolnym funkcjonariuszom – dodaje.
Karolina Bauszek

Do udziału w konkursie zgłosiło się aż 77 samorządów. Tym cenniejsze jest to, że w gronie
wyróżnionych znalazł się Powiatowy Urząd Pracy z Rudy Śląskiej. – Jest mi niezmiernie miło, że
spośród licznych kandydatur do konkursu nasz
urząd znalazł się w gronie wyróżnionych. Otrzymanie tak ważnego wyróżnienia jest ukoronowaniem wytężonej pracy osób zaangażowanych
w skuteczną i efektywną realizację projektu. Daje
nam to motywację do podejmowania kolejnych
działań na rzecz osób borykających się z wieloma
trudnościami na rynku pracy, które liczą na naszą
szczególną pomoc – mówi Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Rudzie Śląskiej.
Projekt „Praca bez stopni”, współﬁnansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pozwolił na objęcie wsparciem aż 79 niepełnosprawnych, bezro-

botnych rudzian, którzy na każdym etapie realizacji projektu mogli liczyć na pełne zaangażowanie
oraz wsparcie trenerów pracy oraz psychologa.
W trakcie projektu, którego głównym elementem
była realizacja staży organizowanych przy wsparciu PUP, jego uczestnicy aktywnie brali udział
również w warsztatach, szkoleniu oraz w spotkaniach grupy wsparcia. Między innymi dzięki
uczestnictwu w warsztatach rudzianie zdobyli
praktyczne umiejętności z zakresu poruszania się
po rynku pracy. Natomiast podczas grupy wsparcia wzbogacili oni swoją wiedzę w obszarach
m.in. korzystania z rehabilitacji i ﬁzjoterapii, właściwej prezentacji podczas rozmowy kwaliﬁkacyjnej oraz swoich praw jak i obowiązków wobec
pracodawcy. Uczestnictwo w projekcie umożliwiło 41 niepełnosprawnym osobom bezrobotnym
znalezienie pracy.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

Efekty działania dopalaczy:
• uczucie niepokoju
• bóle głowy
• kłopoty ze snem
• palpitacje serca
• uczucie załamania
• ataki szału
• urojenia
• problemy z oddychaniem
• problemy z koncentracją
• stany lękowe
• znużenie

Nie biorę!

Wybrałem rolki.
PATRYK GRUSZKA

reprezentant Polski w dyscyplinie
Freestyle Slalom na Rolkach. Jeden
z pomysłodawców akcji ,,Break The Borders”

Łączy nas pasja, NIE dopalacze!
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Ja te spotkania bardzo lubię!
Już piąty rok z rzędu rudzianie mają okazję brać udział w cyklicznych spotkaniach z władzami miasta w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej. Odbywają się one dwa razy do roku – wiosną i jesienią. O najbliższej serii spotkań,
która rusza 1 października, z prezydent miasta Grażyną Dziedzic rozmawiała Anna Piątek.
– 1 października rozpoczyna Pani kolejną serię
spotkań z mieszkańcami, nie znudziło się to Pani?
–- Nie wyobrażam sobie zarządzania miastem bez
informacji bezpośrednio od mieszkańców i współpracy z nimi. Jak wielokrotnie podkreślałam, jestem zwolenniczką dialogu i cenię sobie każdą
uwagę i sugestię rudzian dotyczącą funkcjonowania Rudy Śląskiej. To nie może mnie znudzić,
ponieważ to mieszkańcy mnie wybrali, ich reprezentuję i działam dla nich. Zresztą ja te spotkania
bardzo lubię. Chętnie odpowiadam na każde pytanie, rozmawiamy, dyskutujemy i te dyskusje są
konstruktywne. Gdy w 2011 r. po raz pierwszy
zorganizowaliśmy cykl spotkań z mieszkańcami,
inicjatywa ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy potrzebowali bezpośredniego kontaktu, a problemów było bez liku. Dziś,
choć trudnych spraw jest trochę mniej, sale
podczas spotkań nadal się wypełniają.
– Ale przyzna Pani, że nie zawsze
sale są pełne…
– Każdy, kto interesuje się swoją
dzielnicą czy najbliższym otoczeniem i chce na ten temat porozmawiać, to przychodzi. Taka forma
komunikacji zdała egzamin a rudzianie mają realny wpływ na
życie w swoim mieście. Nie ma

znaczenia czy przyjdzie 100, 200 czy 10 osób. Spotkam się z każdym, jeżeli jest taka potrzeba. Sale
może i nie pękają w szwach, ale o popularności tych
spotkań świadczą liczby. Do tej pory wzięło w nich
udział około 3,5 tys. osób, z czego ponad 500 tylko
podczas ostatniej wiosennej edycji. Zachęcam rudzian by nie bali się mówić głośno o tym, co im się
podoba w mieście, co przeszkadza, z czym się nie
zgadzają. Takie spotkania są do tego najlepszą okazją. Trzeba tylko chcieć przyjść.
– Jakie tematy będą poruszane podczas tej edycji spotkań?
– Podczas ostatniej serii spotkań mieszkańcy zgłosili blisko 300 różnych spraw i od odpowiedzi na
część z nich zaczniemy. Większość spraw „załatwiana” jest już na miejscu, podczas spotkania. Obecne
na miejscu służby zobowiązują się do rozwiązania
danego problemu czy wprowadzenia danej zmiany,
ułatwiającej życie mieszkańcom. Niestety część
spraw, które wiążą się z dużymi nakładami ﬁnansowymi, czy dotycząca terenów, które nie należą do
miasta, nie zawsze da się rozwikłać, a na pewno nie
w krótkim czasie. O tym będziemy przypominać i te
kwestie wyjaśniać.
Rudzianie dowiedzą się również na jakim etapie
są zaplanowane na ten rok inwestycje oraz co władze
miasta planują zrealizować w 2016 roku.
– Dziękuję za rozmowę.

HARMONOGRAM
SPOTKAŃ – JESIEŃ 2015
1 października, godz. 17.00 – Kochłowice - ZSO nr 3 – ul. Oświęcimska 90.
***

5 października, godz. 17.00
– Bykowina – R.O.D. Sielanka
ul. Plebiscytowa.
***

7 października, godz. 17.00
– Wirek i Czarny Las – SP 8
ul. Główna 1.
***

14 października, godz. 17.00
– Halemba – Gimnazjum nr 8,
ul. ks. Lexa 14.
***

19 października, godz. 17.00
– Godula i Orzegów – SP nr 36,
ul. Bytomska 45.
***

21 października, godz. 17.00
– Bielszowice – Dom Kultury,
ul. Kokota 169.
***

27 października, godz. 17.00
– Ruda – MDK, ul. Janasa 28.
***

28 października, godz. 17.00
– Nowy Bytom i Chebzie – MCK,
ul. Niedurnego 69.
Uwaga!
Wiosną spotkanie dla mieszkańców
Halemby odbędzie się w Gimnazjum nr 9
im. Jana Pawła II, ul. Zamenhofa 12.
REKLAMA

KURSY PRAWA JAZDY KAT.
AM, A1, A2, A, B, C, C+E , B+E, D

DOBRA SZKOŁA LOK
RUDA ŚLĄSKA-GODULA,
kursu
UL. STARA 15
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• WYKŁ ADY W DOMU
METODĄ
E-LEARNINGOWĄ
• KURSY OKRESOWE
• KWALIFIKACJE
WSTĘPNE

tel. 505-101-581, 32 248-17-34 | www.lokrudaslaska.pl | lok@rudaslaska.pl
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| HALEMBA

Teren, przy którym znajduje się targowisko, należy do miasta. W drodze
przetargu nieograniczonego został on
jednak oddany w dzierżawę prywatnemu zarządcy. Na początku uspokajamy, że ten nie planuje likwidacji targowiska. Przeciwnie – planowana jest
jego modernizacja.
Zarządca targowiska zamierza wymienić nawierzchnię na kostkę brukową, na której mają pojawić się ujednolicone kioski. Nowe targowisko ma
być gotowe do końca lutego 2016 roku, a remont rozpocznie się w styczniu
przyszłego roku. Jest to bowiem okres,
kiedy na targowiskach jest najmniejszy ruch.
Według planów na zmodernizowanym targowisku znajdzie się 28 kio-

sków z dostępem do wody, kanalizacji
i prądu. Nowością będzie też zamykanie targowiska na noc. Ponadto teren
zostanie wyposażony w kamery monitoringu i całodobową ochronę.
– Zainteresowanie handlem na targowisku przy Solidarności po modernizacji jest ogromne, bez przerwy mamy telefony z pytaniami
o możliwość wynajmu poTargowisko przy ulicy Solidarności
wierzchni – podkreśla Sezostanie
zamknięte pod koniec roku.
bastian Nowak, zarządca
Przez dwa miesiące trwał będzie
targowiska.
remont, a handel będzie odbywał się na
Dodajmy, że oprócz
targowisku tymczasowym. Targowisko po
kiosków na targowisku
remoncie ma być czynne od godz. 7 do
będzie też możliwość
handlu pod namiotem
15. Natomiast jeśli będzie taka potrzeba,
lub parasolem.
godziny handlu zostaną wydłużone.
Arkadiusz Wieczorek

Widzisz przepełniony kosz?
Możesz to zgłosić

Foto: AW

Mieszkanka Halemby pojawiła się w naszej redakcji z pytaniem o dalsze
losy targowiska w Halembie przy ulicy Solidarności. – W Halembie mówi
się o tym, że targowisko zostanie zamknięte. Jednak w tej okolicy nie ma
już prawie żadnych sklepów spożywczych. Jeśli to prawda, nie będziemy
mieli gdzie robić zakupów – żali się pani Małgorzata. Plotki te jednak są
fałszywe, a zmiany, które zostaną wprowadzone na targowisku, ucieszą
niejednego mieszkańca.

Poniszczone i zaniedbane kioski wkrótce znikną.

| �������

Zgodnie z harmonogramem kosze na śmieci w naszym mieście
powinny być opróżniane dwa razy
w tygodniu – w nocy z niedzieli na
poniedziałek oraz z czwartku na
piątek. To jednak zdaniem pana
Wiesława nie wystarcza. – Spacerując po dzielnicy często zauważam, zwłaszcza w rejonach, gdzie
pojawia się więcej osób, że to zdecydowanie za rzadko – uważa
mieszkaniec.

Jak wylicza, do takich sytuacji dochodzi często w pobliżu szkół, parków
oraz głównych ulic. Jednak jak zapewniają urzędnicy rudzkiego magistratu,
jest możliwość dodatkowego wymieniania pojemników na śmieci.
– W przypadku przepełnienia się któregokolwiek z koszy, interwencję można zgłaszać do Referatu Gospodarki
Komunalnej i Górnictwa, znajdującego się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wów-

czas zostanie zlecone dodatkowe
opróżnienie kosza, poza ww. harmonogramem – zapewnia Romuald Pasternok, pracownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Dodajmy, że obecnie za opróżnianie
koszy przyulicznych, ustawionych
wzdłuż głównych dróg w naszym mieście odpowiada konsorcjum dwóch
ﬁrm z Rudy Śląskiej – PPHU Biegańscy oraz Energobud.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

Do naszej redakcji z problemem przyulicznych koszy na śmieci zwrócił się pan Wiesław, mieszkaniec Orzegowa.
– Kosze są przepełnione, bywa, że śmieci przesypują się, co przy odrobinie wiatru powoduje, że znajdują się one
wszędzie, tylko nie tam, gdzie ich miejsce – sygnalizuje rudzianin.

Przepełnione kosze są solą w oku mieszkańców.
REKLAMA

NOWA SIEDZIBA
W HALEMBIE!

USŁUGI POGRZEBOWE
I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Halemba, ul. 1 Maja 63
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Zamiast „śmieciowego” jedzenia... solniczki w tornistrach

Jeżeli kanapki i bułeczki, to tylko z pieczywa razowego lub pełnoziarnistego, zamiast batonów i chipsów,
owoce lub warzywa, woda zamiast napojów gazowanych, a także koniec z hot dogami i wszelkiego
rodzaju fast foodami. W ten sposób Ministerstwo Zdrowia od 1 września próbuje walczyć z tzw.
śmieciowym jedzeniem w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Jednak przez zaostrzone przepisy
nowej ustawy zdarza się, że uczniowie noszą do szkoły solniczki i cukier, bo jedzenie „po nowemu”
po prostu im nie smakuje.

rozporządzenia oraz zalecili zapoznanie się z przepisami rozporządzenia,
które warto nadmienić, ukazało się na
stronach Rządowego Centrum Legislacji dopiero 28 sierpnia 2015 r. w godzinach popołudniowych (tj. w piątek
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego) – wyjaśnia Aleksandra Piecko,
naczelniczka Wydziału Oświaty UM
Ruda Śląska.
Czy można więc powiedzieć, że dziecko zostało
W Rudzie Śląskiej jedno przedszkole jest
wylane z kąpielą, bo teraz
obsługiwane przez ﬁrmę cateringową
uczniowie narzekają na
a pozostałe 27 przygotowuje posiłki
smak serwowanego jedzewe własnych kuchniach. W czterech
nia (a raczej jego brak)
szkołach podstawowych jest catering,
w szkołach? Niektórzy naa w pozostałych 16 są prowadzone
tomiast noszą w plecakach
kuchnie. W 11 gimnazjach posiłki
sól lub cukier, aby przypraprzygotowywane są w kuchniach na
wić obiad w stołówce. Miterenie szkoły, natomiast trzy szkoły
nisterstwo Edukacji Naroponadgimnazjalne obsługiwane są przez
dowej nie pozostało jednak
ﬁrmę zewnętrzną, a jedna ma posiłki
głuche na uwagi odnośnie
przygotowywane w szkolnej kuchni.
nowych przepisów. A będą

nak polega na tym, że o zmianach, choć
radykalnych, szkoły informowane były
na ostatni moment. – Pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda
Śląska na naradach z dyrektorami szkół
i placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej na przełomie stycznia i lutego informowali o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia a pod koniec sierpnia informowali o projekcie

Foto: AW

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach niedawno urządzili
huczne pożegnanie pani Ani, która po
dziesięciu latach musiała zamknąć szkolny sklepik. Powód? Pani Ania próbowała
dostosować się do nowych przepisów, ale
nikt nie chciał kupować zdrowych przekąsek i owoców. Inni uczniowie w akcie
protestu podczas przerw zaopatrują się
w okolicznych fast foodach, a pełnoletnia
młodzież mówi wprost: – „Zgodnie z prawem możemy palić papierosy, ale nie możemy legalnie napić się kawy w szkole!”.
Wszystko to za sprawą zapisów ustawy i rozporządzenia w sprawie grup
środków spożywczych przeznaczonych
do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz
wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych jednostkach. Mają one raz na zawsze rozwiązać problem „śmieciowego” jedzenia w szkołach. Problem jed-

Uczniowie szkół muszą zadowolić się jedzeniem zgodnym z ustawą.
one spływały m.in. z Rudy Śląskiej.
– Obecnie czekamy na ewentualne
uwagi dyrektorów w kwestii wprowadzonych przepisów znowelizowanej
ustawy w ślad za listem minister edukacji narodowej, pani Joanny KluzikRostkowskiej do dyrektorów przed-

szkoli i szkół – zaznacza Aleksandra
Piecko.
Dodajmy, że szkoły i przedszkola nie
mają wyjścia, jeżeli chodzi o stosowanie
się do ustawy, bo zgodnie z nią kary wynoszą od tysiąca do pięciu tysięcy złotych.
Joanna Oreł
REKLAMA

KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR
Ruda Śląska, ul. Sienkiewicza 4
41-710 Ruda Śląska – Wirek
tel. 32 242 16 21

KUCHNIE, SZAFY I TAPICERKA NA WYMIAR
Oferujemy na wymiar: kuchnie pod zabudowę, szafy, komody,
sypialnie i inne wg indywidualnego pomysłu klienta.

www.meblecomfort.pl

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87
Bytom, ul. Kolejowa 1 (DH SUPERSAM – II piętro), tel. 32 281 47 01
Bytom, ul. gen. Dąbrowskiego 1, tel. 32 787 65 71
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W����� �������� ����������� �� PINK MARTINI!
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.kabaret+ imię i nazwisko
na numer 71100 (koszt
SMS-a to 1zł + 23% VAT
tj. 1,23 brutto). Na SMS-y
czekamy 30.09.2015 od godz.
10.00 do 2.10.2015 do godz.
12.00.

W����� ��������
�����������
�� K�������� �� �������!

Wyślij SMS-a o treści:
wiad.kabaret+ imię
i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj.
1,23 brutto). Na SMS-y czekamy
30.09.2015 od godz. 10.00
do 2.10.2015 do godz. 12.00.

W����� ��������
�����������
�� K�����������...� ���!

Wyślij SMS-a o treści:
wiad.klimakterium+ imię
i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj.
1,23 brutto). Na SMS-y czekamy
30.09.2015 od godz. 10.00
do 2.10.2015 do godz. 12.00.

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

ROZRYWKA | 30.09.2015
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Poziomo: 1 – słowo honoru, 5 – zasłona,
8 – obraz w cerkwi, 9 – wędka do łowienia
łososi, 11 – żywica tropikalna, 12 – znawca
budowy organizmu, 15 – mit. gr. napój bogów, 17 – doza, 20 – gospodarz podhalański, 21 – łożysko rzeki, 24 – drapieżnik
z rodz. łasicowatych, 25 – imię męskie, 28
– dawny duchowy, 29 – chory umysłowo,
32 – foka obrączkowana, 33 – eukaliptus
australijski, 36 – sucha kiełbasa z mięsa
oślego, 39 – w staroż. Rzymie gladiator walczący z zakrytymi oczami, 42 – mit. gr. piekło, 43 – rybka akwariowa, 45 – harcownik,
46 – frywolny taniec, 47 – konopie manilskie.
Pionowo: 1 – wąż dusiciel, 2 – znak zodiaku, 3 – podzwrotnikowe pnącze, 4 – plac
do gry w tenisa, 5 – pierw. chem. 6 – tamga,
znak na monetach tureckich, 7 – kśiążę nowogrodzki, 10 – drągi wzdłuż wozu konnego, 13 – pierw. chem. 14 – gra w karty, 16
– jaźń, 17 – imię męskie, 18 – zjawa, 19 –
smok latający, moloch, 21 – kamizelka ratunkowa, 22 – wirnik, 23 – krzew ciernisty,
26 – dawn. więzienie, 27 – jez. w Afryce, 30
– rodzaj pilniczka, 31 – kościół katedralny,
34 – zatoka Morza Czerwonego, 35 – wsch.
część Wysp Marshalla, 37 – ozdoba tałesu,
38 – miasto nad Jeziorakiem, 40 – sączek,
41 – sprint, maraton, 44 – gat. wielkich mrówek.
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Hasło krzyżówki nr 37 brzmiało: ,,Wysoka fala”. Nagrodę otrzymuje Stanisław Palacz. Po odbiór zapraszamy do redakcji.
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych,
który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40)
OGŁOSZENIE

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 10 dni od daty
zamieszczenia konkursu.

W����� ��������
����������� �� �������
D����� H���������!
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.holecki+ imię i nazwisko
na numer 71100
(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT
tj. 1,23 brutto).
Na SMS-y czekamy
30.09.2015 od godz. 10.00
do 2.10.2015 do godz. 12.00.

Damian Holecki to polski piosenkarz,
kompozytor, autor tekstów, pianista, producent oraz prowadzący program Muzyczny Kącik Damiana Holeckiego, emitowany
na antenie TVS. Zdobywca 2 złotych płyt.
Znany i lubiany nie tylko na Śląsku. Damian Holecki kilkukrotnie gościł na scenie MCK, m.in. z koncertem promującym
płytę „W siódmym niebie”, wieczorem
kolędowym i recitalem urodzinowym. Tym
razem swoim fanom artysta zaprezentuje
program pełny największych przebojów
i utworów znanych z oper i operetek.
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,,UNIKALNI 2015”

Dziewięciu wspaniałych

Foto: MS

Beniamin Bracki otrzymał statuetkę z rąk
poetki Moniki Czoik-Nowickiej.
Foto:MS

Ewa Brzezińska-Dłóciok nie kryła
zaskoczenia z nagrody.

To dzięki dyrektorowi Sarkowi w naszym
mieście organizowany jest ﬁnał WOŚP.

Foto: MS

Ksiądz Piotr Wenzel został wyróżniony
za swoje niezwykłe serce.

Foto: MS

Foto: MS

W kategorii „Z pasją” nagrodę zdobył
kucharz Jarosław Śliwka.

Z rąk Danuty Pietraszewskiej nagrodę
specjalną odebrał Mateusz Sobecko.

Podczas imprezy wystąpili wyjątkowi
bębniarze „Bucket Guys”.

Foto: MS

Foto: MS

PARTNERZY

Wyróżnienia doczekał się również
kabareciarz Grzegorz Poloczek.

„Elektra” od wielu lat dowodzi,
że to w grupie jest siła.

Foto: MS

ORGANIZATORZY

Foto: MS

To był pierwszy taki plebiscyt organizowany przez „Wiadomości Rudzkie”.
Nadszedł bowiem czas, by nagrodzić
osoby, które w sposób szczególny wyróżniają się swoją działalnością. W plebiscycie „Unikalni 2015” nominowanych
zostało 15 osób, na których mogliście
głosować w pięciu kategoriach. Zwycięzców poznaliśmy podczas gali, która
odbyła się w Miejskim Centrum Kultury.
I tak, w kategorii „W grupie siła” najwięcej głosów uzyskał zespół Elektra, który
od 2006 roku działa w ODK RSM „Matecznik” i od samego początku zdobywa
najwyższe trofea podczas konkursów
i pokazów tanecznych. W ramach plebiscytu „Unikalni 2015” szukaliśmy także
kreatywnych rudzian. Bez wątpienia taką
osobą jest Łukasz Bier, mistrz makijażu,
który zwyciężył w swojej kategorii. Nasze miasto pełne jest także pasjonatów
takich jak kucharz Jarosław Śliwka, który zdobył najwięcej głosów w kategorii
„Z pasją”, a którego kulinarny pokaz
uświetnił galę w MCK. Jednak to przecież najmłodsi rudzianie są „Naszą przyszłością” – dlatego też w tej kategorii
nagrodzony został Beniamin Bracki, który zdobywa kolejne główne nagrody
w miejskich i regionalnych konkursach
muzycznych, przedmiotowych oraz poetyckich. Ruda Śląska to także miasto
pomocnych osób, a jedną z nich jest Józef Sarek, dyrektor ZSO nr 4 w Orzegowie, który za sprawą corocznej organizacji rudzkiego Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, w pełni zasłużenie
wygrał w kategorii „Otwarte serca”.
Oprócz tego postanowiliśmy wręczyć
nagrody specjalne.
Stauetki „Unikalni 2015” traﬁły do
rąk: Mateusza Sobecko, zwycięzcy ósmej
edycji programu „You Can Dance”; Ewy
Brzezińskiej-Dłóciok, właścicielki kina
Patria, które w tym roku po raz drugi
otrzymało nominację do prestiżowej nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; Grzegorza Poloczka za liczne skecze, monologi, piosenki i scenariusze do
programów telewizyjnych oraz za pasję
do muzyki i pamięć o Rudzie Śląskiej,
a także do księdza Piotra Wenzela, proboszcza paraﬁi pw. św. Andrzeja Boboli
w Wirku, który pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
i wspólnie z nimi pracuje obecnie nad powstaniem domu dla osób ubogich i bezdomnych.
Dodajmy, że oprawę muzyczną gali
,,Unikalni 2015” zapewnił Big Sunny
Band pod batutą Mirosława Krausego,
dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych
I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.
Joanna Oreł

Foto: MS

Są kreatywni, mają niezwykłe pasje, otwarte serca i nieustannie promują nasze miasto – tak można powiedzieć
o „Unikalnych” rudzianach. Podczas uroczystej gali podsumowaliśmy nasz tegoroczny plebiscyt.
Statuetki „Unikalni 2015” traﬁły w sumie do dziewięciu rudzian.

Lalkarz „Kony” przygotował
niezapomniany show.

PATRONI MEDIALNI
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NOWY BYTOM

Niezwykłe rozgrywki

Tanecznym krokiem
weszli w jesień

Foto: KB

HALEMBA

W rozgrywkach uczestniczyło ponad sto osób.
W hali sportowej Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Halembie oraz na
bielszowickiej Zgodzie w środę (23.09.)
odbył się XV Regionalny Turniej w Halowej Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych.

NOWY BYTOM

Kino dla kobiet
To był bardzo udany wieczór dla pań, które
zdecydowały się wziąć udział w pierwszym
po wakacyjnej przerwie spotkaniu z cyklu
„Kino dla kobiet”. Kino Patria po raz kolejny
zmieniło się w przestrzeń pełną atrakcji m.in.
dla rudzianek. Wszystkie uczestniczki spotkania mogły skorzystać z zabiegów upiększających i fachowych porady specjalistek
w tej dziedzinie. Przygotowano także degustację przekąsek i wiele konkursów z nagrodami.
– Udało nam się przygotować nową wspaniałą, atrakcję, czyli malowanie ciała henną.
Każda z pań mogła wybrać jakiś ciekawy
wzór. Razem z firmami, które udało się zaprosić do współpracy, przygotowałyśmy zabiegi

kosmetyczne, depilację laserową, zabiegi
upiększające dłonie – wymienia Marta Ziaja,
organizatorka spotkania.
„Kino dla kobiet” to cykl spotkań dla pań,
które mogą wspólnie spędzić czas w miłej atmosferze. Na pierwsze spotkanie przygotowano również wyjątkowy film. Panie mogły
obejrzeć pełen miłosnych wątków film
„Randka z królową”. Kolejne spotkanie za
miesiąc, wówczas wyświetlany będzie film
„Panie Dulskie”. – Każde kolejne spotkanie
postaramy się urozmaicać i przygotowywać
je tak, żeby odwiedzające nas panie mogły się
odprężyć, odpocząć i wrócić do domu z uśmiechem na ustach – zapowiada Patrycja Pelka,
druga organizatorka wydarzenia.
AW

Modre ajnfarty

Za nami kolejne spotkanie w ramach cy- propozycji poetyckich napisanych po śląklu „Twórczy piątek na Ficinusie”. Tym ra- sku. Zawiera 21 nowych wierszy – ajnfarzem gościem spotkania był literat a zarazem tów oraz sześć utworów napisanych wczedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej śniej. Okładkę publikacji stworzył Piotr
w Rudzie Śląskiej, Krystian Gałuszka, który Pilawa.
zaprezentował swój najnowszy tomik poezji
Piątkowe spotkanie (25.09.) spotkało się
napisany w godce śląskiej. – Moje „Modre ze sporym zainteresowaniem mieszkańców.
ajnfarty” są jak „modro kapusta”. Zostały Cykliczne spotkania przy ul. Kubiny to ininapisane po to, aby smakowały – mówi au- cjatywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii
tor.
ewangelickiej, dotycząca promocji kolonii
Krystian Gałuszka znany jest z propa- robotniczej Ficinus oraz szeroko pojętych
Seniorzy wolny czas spędzili na treningach.
gowania kultury śląskiej. Napisał 18 ksią- tradycji śląskich. W każdy ostatni piątek
żek, a także jest współtwórcą kilkunastu miesiąca przy kawie i kołoczu jest możliPolonez, salsa, walc, czy pasodoble – tego kojelnych. Najnowszy tomik Gałuszki wość uczestniczenia w ciekawych spotkawszystkiego od początku września uczyli się uważany jest za jedną z najpiękniejszych niach.
AW
rudzcy seniorzy. Chodzi o kurs tańca organizowany przez Stowarzyszenie Pro Ethica
wraz z Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem rudzian, bo na każdym treningu
pojawiało się prawie 40 osób.
dynku MCK-u organizoCo tydzień treningi przyciągały coraz to
wane w ramach Nocy
większe grono uczestników. – Chcemy przyTeatru cieszyło się barpomnieć sobie swoje umiejętności taneczne,
dzo dużym zainteresotrochę je „odkurzyć” i nadal się doskonalić
waniem. Wszyscy, któ– mówiła pani Jagoda, jedna z uczestniczek
rzy odwiedzili placówkę,
zajęć. – To są naprawdę bardzo ciekawe
mogli zajrzeć za kulisy,
stanąć na scenie, a także
i przyjemne zajęcia – zapewniała.
zwiedzić garderoby i zaOdbywały się one w ramach projektu „Jeplecze. – Oprowadzamy
steś wyjątkową różą” współfinansowanego
naszych widzów trochę
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
z przymrużeniem oka,
Społecznej w ramach Rządowego Programu
wchodzimy na scenę
ASOS 2014 – 2020. – Seniorzy w naszym
mieście bardzo się zaktywizowali. UczestniChętnych do nocnego zwiedzania nie brakowało. podczas próby, w garderobie spotykamy artycy naszych zajęć już planują, gdzie będą
stów przygotowujących
urządzać po tym czasie potańcówki – oposię
do
występów
– to robi wrażenie na
wiada Edyta Wawrzyńczyk ze StowarzyszeNoc Teatru w mieście bez teatru jest
nia Pro Ethica. Co piątek dwugodzinne zaję- możliwa, co w minioną sobotę (26.09.) tych, którzy nie byli nigdy po drugiej strocia w MCK-u prowadził Henryk Jarosz. udowodnili organizatorzy spotkania nie sceny – zdradzał Bartłomiej Latoszek,
– Pan Henryk ma do nas dużo cierpliwości, w Miejskim Centrum Kultury. – Bardzo instruktor grupy teatralnej Adept.
Nie zabrakło także ciekawych warsztapotrafi zebrać nas wszystkich i wytłumaczyć się cieszę, że w mieście bez teatru jest wietyle razy, aż wszyscy zrozumieją i pięknie za- lu teatromanów. Miejskie Centrum Kultury tów i spektakli. Teatr Moklandia wystąpił
tańczą – relacjonowała pani Kornelia, to magiczne miejsce, które tworzą artyści. z cyklem przedstawień dla dzieci i młouczestniczka zajęć.
Grupa teatralna Adept podjęła się zapre- dzieży, wyreżyserowanych przez Teresę
Dodajmy, że oprócz zajęć tanecznych zentowania MCK-u od strony, która na co Jonas. Spektakle dla starszych widzów zaStowarzyszenie Pro Ethica organizuje dla dzień jest zamknięta dla widzów – mówiła prezentowało także Studio Małych Form
osób starszych zajęcia z gimnastyki, ręko- Katarzyna Furmaniuk, dyrektorka Miej- Teatralnych „Wizjer”, Lekki Teatr Przenodzieła, śpiewu i obsługi komputera.
KB skiego Centrum Kultury. Zwiedzanie bu- śny oraz Teatr Obecności.
AW
Foto: KB

W zawodach wzięły udział zespoły z całego Śląska m.in. z Raciborza, Bytomia, Zabrza, Rybnika, Gliwic, Chorzowa i Rudy
Śląskiej.
Podczas uroczystego otwarcia zawodnicy wysłuchali hymnu i wciągnęli flagę
zawodów. W rozgrywkach wzięło udział
ponad 110 sportowców reprezentujących
17 klubów. Głównym organizatorem turnieju był Klub Olimpiad Specjalnych
„Halembianka”. Natomiast zawody otwarła Halina Ignor, pełnomocnik prezydent
miasta ds. osób niepełnosprawnych.
– „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę
mógł zwyciężyć, niech będę dzielny
w swym wysiłku” – tymi słowami przysięgi olimpijskiej, która stała się hasłem
przewodnim zawodów, uczestnicy zaprezentowali swoją gotowość do rozpoczęcia
rywalizacji. – To naprawdę świetne wydarzenie – mówił Kamil, jeden z uczestników zawodów. – Gramy w piłkę nożną i
jednocześnie się bawimy. Dodatkowo spotykamy się ze znajomymi z innych drużyn.
Panuje tu bardzo serdeczna atmosfera –
dodał.

KB

WIREK

NOWY BYTOM

Noc Teatru na rudzkiej scenie

Foto: AW

www.wiadomoscirudzkie.pl

REKLAMA
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ośrodek interwencji kryzysowej

„Wiedza kluczem w profilaktyce przemocy”.
Nie pomożesz, jeśli nie będziesz
wiedział, jak to zrobić
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Rudzie Śląskiej po raz kolejny został
laureatem konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” organizowanego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Głównym zadaniem naszego Projektu jest zintensyfikowanie
działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem
przemocy w rodzinie.
Jako pierwszy etap realizacji projektu przygotowaliśmy trzydniowy wyjazd „Plecak dobrych relacji” skierowany do matek z dziećmi, którego celem jest wzmocnienie prawidłowych
wzorców rodzicielskich, wzmocnienie
poczucia własnej wartości i zachowań
asertywnych u kobiet i dzieci. Wyjazd
osłodziła nam Hurtownia Słodyczy
„Grześ” Spółka z o.o. Firma Handlowa Słodyczy K. Kowalcze, M.
Luszczak Ruda Śląska, ul. Magazynowa 50, za co wszyscy serdecznie
dziękujemy.
Drugim etapem projektu jest „Zastrzyk wiedzy” w formie dwudniowych
warsztatów dla pracowników służby
zdrowia celem utwierdzenia w kompetencjach w zakresie rozpoznawania
i diagnozowania przemocy i podejmowania w związku z tym stosownych
działań interwencyjnych.
Trzecim etapem projektu jest wydanie informatora „STOPem przez przemoc”, który zawierać będzie aktualne
telefony, adresy placówek zajmujących
się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, definicję, rodzaje i formy przemocy oraz jej skutki, a także porady dla
osób doświadczających przemocy,
świadków i osób stosujących przemoc.
W informatorze zawarte będą procedury dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uregulowania prawne, jak również informacje na temat
rozpoznawania syndromu dziecka
krzywdzonego.
Wspomniany projekt realizujemy
w ramach zadań dodatkowych, należy
jednak zaznaczyć, że działalność
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Rudzie Śląskiej to przede wszystkim
pomaganie innym. Do zadań statutowych Ośrodka należą: pomoc psychologiczna, prawna, socjalna.
Pomoc psychologiczna ma charakter indywidualny i grupowy, realizowany jako spotkania grupy wsparcia

dla kobiet doświadczających jak i zagrożonych przemocą w rodzinie.
Spotkania te mają na celu podjęcie
działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości przysługujących
praw, wzrostu poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.
Grupa wsparcia to jedna z form pomocy, która kierowana jest dla osób
mających podobne doświadczenia,
borykających się ze zbieżnymi problemami. Nazwanie emocji, ujawnienie ich, podzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi ludźmi o podobnych problemach jest warunkiem
odzyskania wiary w swoje możliwości, zmniejszenie poczucia bezradności, izolacji. Udział w grupie daje
możliwości zmiany perspektywy patrzenia na zjawisko przemocy, stymuluje do podjęcia działań. Spotka-

nia grupowe poprzedza konsultacja
indywidualna z psychologiem naszego Ośrodka, która służy zapoznaniu
klienta z warunkami przystąpienia do
grupy jak i omówienie celów i korzyści wynikających z uczestnictwa
w grupie. Kolejną formą pracy grupowej jest program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy
w rodzinie. Program ten ma na celu
wzrost umiejętności samokontroli
agresywnych zachowań przez osoby
stosujące przemoc oraz nabycie wiedzy na temat własnych zachowań
przemocowych wobec bliskich. Podstawowym celem pracy ze sprawcą
przemocy są działania zmierzające
do zauważenia i zaakceptowania
przez sprawcę odpowiedzialności za
popełnione czyny jak i dekonstrukcja
stereotypów i mitów dotyczących roli mężczyzny w systemie rodzinnym.

Osobie stosującej przemoc oferowane są wstępne konsultacje diagnostyczno-edukacyjne kwalifikujące do
grupy. Program realizowany jest
w formie ciągłej i cyklicznej. Sesje
grupowe Programu prowadzone są
raz w tygodniu o stałej porze. Pełen
cykl programu to 20 sesji tematycznych. Uczestnik zobowiązany jest do
udziału łącznie w 60 godzinnych zajęciach.
Interwencyjnie i w sytuacjach uzasadnionych pracujemy w terenie,
w miejscu zamieszkania klienta bądź
zdarzenia. Sprawy interwencyjne załatwiane są poza kolejnością. W naszym
Ośrodku prowadzimy również konsultacje par i małżeństw.
Porady prawne, pomoc w pisaniu
wniosków do Sądu, Prokuratury i innych instytucji mają miejsce raz w tygodniu, po wcześniejszym ustaleniu

terminu (prawnik przyjmuje tylko
klientów Ośrodka).
Specjalista do spraw związanych
z uzależnieniem, pomaga rodzinom
konstruować wnioski o leczenie
w Ośrodku Terapii Uzależnień, motywuje samych uzależnionych do podjęcia leczenia a osobom współuzależnionym sugeruje właściwe postawy i zachowania wobec uzależnionego członka rodziny, co często wiąże się z pracą
w terenie.
W sytuacji, gdy ktokolwiek doświadczający przemocy w rodzinie, trafi do
Ośrodka przed zgłoszeniem zdarzeń
przemocowych na Policji, zgodnie
z kompetencjami, wdrażamy procedurę
„Niebieskiej Karty”. Jeżeli istnieje zagrożenie życia bądź zdrowia osoby
zgłaszającej przemoc, zapewniamy
schronienie we właściwych placówkach i udzielamy pomocy socjalnej.
Porady i wsparcia udzielamy również osobom chcącym zachować anonimowość. Należy jednak zaznaczyć,
że pomoc Ośrodka jako jednostki miejskiej skierowana jest do mieszkańców
Rudy Śląskiej.
Osobom niepełnosprawnym gwarantujemy łatwy dostęp do Ośrodka, zabezpieczonego windą.
Pracujemy 7 dni w tygodniu od godziny 8 do godziny 20. Siedziba naszego Ośrodka usytuowana jest przy
ul. Ballestremów 16 w dzielnicy Ruda
1 (budynek połączony z Urzędem Pracy, wejście od strony parkingu). Na
spotkanie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 32 34403-26 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.
„Bardzo mi pani pomogła, dziękuję.” Te piękne słowa ze strony klientów
często słyszymy jako pracownicy
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Rudzie Śląskiej. Być może cytowanie ich brzmi nieskromnie, jednak pozwalamy sobie na ich wybrzmienie.
Słowa te są dla nas jak balsam, który
dodaje sił w codziennym trudzie pomagania ludziom, kiedy towarzyszymy im
w sytuacjach kryzysowych, kiedy cały
ich świat wali im się na głowę, kiedy
życie traci sens albo bagaż doświadczeń jest już nie do udźwignięcia. Z reguły dotykamy największych traum.
I wtedy z pełnym szacunkiem do tych,
których „życie boli” dokładamy wszelkich starań, by im pomóc.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Rudzie Śląskiej
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Moje teksty opieram na własnych doświadczeniach

– Jesteś jeszcze bardzo młodą osobą, doświadczenie muzyczne masz już jednak spore…
– Śpiewam od bardzo dawna, ciągle się uczę,
bo w muzyce bez przerwy trzeba się rozwijać.
Płyta „Moje życie” to muzyka skierowana głównie do miłośników śląskiej muzyki. To były moje
medialne początki. Od tej płyty zaczęły się wywiady, koncerty i produkcja teledysków. Tych
mam już całkiem sporo i do wszystkich chętnie
wracam. W mojej twórczości znalazło się też
miejsce dla innych niż Śląsk regionów. Jednym
z moich ulubionych miejsc są Pieniny. Lubię tu
odpoczywać i tworzyć. To właśnie tutaj powstała
piosenka pt. „Pieniny”, a także przepiękny teledysk do tego utworu. Bardzo ważnym dla mnie
utworem jest piosenka „Ojcze Święty – Janie
Pawle”. To utwór, który bardzo chciałam zaśpiewać i cieszę się, że teledysk do tego utworu mógł
powstać w Wadowicach.
– Przez pewien czas nie było Cię na śląskiej
scenie. Zamierzasz na nią wrócić?
– Ostatnio skupiałam się na muzyce tanecznej,
nie zawsze w śląskim klimacie. Przez pewien
czas występowałam też w składzie rockowym.

Chciałam sprawdzić się w czymś innym. To się
udało, ale oczywiście mam już kolejne, zupełnie
nowe pomysły. Mam duże plany, jeśli chodzi
o koncerty w kolejnym sezonie. Chcę rozbudować zespół. Pojawią się nowi muzycy oraz tancerki. Myślę, że to spodoba się publiczności.
– Jesteś zadowolona z liczby występów?
– W sezonie wakacyjnym śpiewania jest całkiem sporo, co nie znaczy, że nie mogłoby być
więcej. Uwielbiam śpiewać i mogłabym to robić
codziennie. Oczywiście w roku szkolnym muszę
się skupiać głównie na nauce. Staram się jednak
nie odmawiać, jeśli ktoś mnie zaprasza to układam wszystko tak, aby pogodzić śpiewanie z nauką i pracą.
– Jakie masz plany na przyszłość?
– Pracuję nad nowymi utworami, sama piszę
teksty i opieram je na własnym życiu i moich doświadczeniu. Jestem w ciągłym kontakcie z muzykami i ciągle coś się dzieje w moim muzycznym świecie. Muzyka to moje życie, dlatego we
wszystkim co robię jest dla niej miejsce. Nie
przypominam sobie dnia, w którym nie zaśpiewałbym chociaż jednej piosenki.
Arkadiusz Wieczorek

TYLKO U NAS KUPISZ
PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI

Foto: arch.

Na co dzień jest uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie
Śląskiej-Czarnym Lesie. Po lekcjach śpiewa. Na swoim koncie ma już pierwszą
płytę w śląskim klimacie, choć to nie jedyny rodzaj muzyki, w którym się
odnajduje. Dziś rozmawiamy z wokalistką Moniką Konopką.

Wygraj płytę ,,Moje życie”!
Wyślij SMS-a o treści: wiad.plyta39 + imię i nazwisko
na numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT,
tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y czekamy 30.09.2015
od godz. 10.00 do 5.10.2015 do godz. 12.00.

Jesień w Radiu Piekary

Foto: mat. prasowe Radia Piekary

SKLEP INTERNETOWY I SPRZEDAŻ PŁYT
W SIEDZIBIE WIADOMOŚCI RUDZKICH

Adam Gruca przygotowuje audycję „Śląskie słówka”.

Już dostępne pod adresem:
www.wiadomoscirudzkie.pl

Przyszła jesień, a razem ze zmianą pory roku
przyszła też pora na zmiany w ramówce Radia
Piekary. Prezentacja jesiennej ramówki odbyła
się na rynku w Piekarach Śląskich. Podczas spotkania ze słuchaczami zaprezentowano wszystkie
audycje, które tej jesieni bawić będą słuchaczy
radia. W poniedziałki pojawiać się będzie „Furgajoncy Ślonzok”, we wtorek Muzyczna Fiesta
Marcina Skalskiego, w środę królować będzie
Leszek Filec i jego audycja „I wszystko gro”.
W czwartkowe wieczory słuchacze będą mogli
spotkać się w „Balandze u Szołtyska” z Mirkiem
Szołtyskiem. Początek weekendu to „Muzyczne
Klachy” z Bernadetą Kowalską i Arkiem Wieczorkiem. W sobotę Arkadiusz Rembacz prezen-

tował będzie Śląska Listę Przebojów. Kolejną
nowością jest poranek pod hasłem „Kaj tam połednie” od poniedziałku do piątku prowadzi duet:
Paweł Zięba oraz Czesław Buła Żemła, czyli Gorol ze Ślązakiem. Można ich słuchać od 6.00 rano
do 10.00. Jesienią nie zabraknie także informacji
z regionu oraz programu „Rozmowa Dnia”, który prowadzą Maciej Wąsowicz oraz Jarosław
Adamski. Nowe audycje, nowi prezenterzy, więcej informacji i publicystyka. Radio Piekary
zmienia się dla słuchaczy stawiając na pełny profesjonalizm i podtrzymując najlepsze tradycje
stacji. Wszystko zgodnie z hasłem: „Na Śląsku,
O Śląsku, Po Śląsku” przez całą dobę na 88,7 FM
.
AW
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Rekordowa liczba rudzian – ponad 6,1 tys. – wzięła udział w głosowaniu nad propozycjami inwestycji do przyszłorocznego budżetu
obywatelskiego. W następnym numerze zaprezentujemy zwycięskie projekty. Tymczasem kończy się realizacja kolejnych inwestycji
w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Obywatelskie inwestycje

Boisko przy ul. Solskiego.
– Miejsca, które już się zmieniły
zgodnie z pomysłami mieszkańców, są
chyba najlepszą zachętą dla tych, którzy do tej pory nie angażowali się w tę
inicjatywę, czy to jako wnioskodawcy,
czy głosujący – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Liczba oddanych
głosów w kolejnych edycjach naszego
budżetu obywatelskiego rośnie i mam
nadzieję, że ten trend się utrzyma – dodaje.
Wkrótce poznamy inwestycje, które znajdą się w rudzkim budżecie
obywatelskim na 2016 rok. Zakończyło się głosowanie, w którym wzięło udział ponad 6100 osób, wobec
ponad 3,6 tys. głosujących w 2014 r.
i blisko 3,5 tys. w 2013 roku. Spośród
44 zakwaliﬁkowanych do głosowania
projektów pięć dotyczy inwestycji
ogólnomiejskich, a 39 to zadania lokalne. Na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim zaplanowano
1 mln zł, natomiast na zadania o charakterze lokalnym przewidziano 1,65
mln zł – po 150 tys. zł dla każdej
dzielnicy.

– Zgłoszone przez mieszkańców
projekty mają różnorodny charakter.
Okazuje się, że mieszkańcy, podobnie
jak w latach ubiegłych, najchętniej
wnioskują o tworzenie miejsc służących do rekreacji, takich jak place zabaw czy siłownie na wolnym powietrzu. Sporo projektów dotyczy również

infrastruktury sportowej oraz drogowej, a także inwestycji w infrastrukturę oświatową – wylicza prezydent
Grażyna Dziedzic.
Tymczasem realizowane są kolejne
inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Ukończone zostały już kolejne części obwodowej
trasy rowerowej. Są to odcinki wzdłuż
ul. Starej i Wolności. – W pierwszym
przypadku jest to 535 metrów o nawierzchni tłuczniowej, w drugim – 270
metrów o nawierzchni z kostki bezfazowej – mówi Bartosz Wójcik z Wydziału Dróg i Mostów UM. – Wkrótce
planujemy oddanie do użytku odcinków wzdłuż ul. Chorzowskiej i Kokota
– dodaje.
Do wykonania pozostały jeszcze odcinki trasy w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu, wzdłuż fragmentu
ul. Kochłowickiej oraz części ul. Joanny. Jednocześnie trwają również prace
związane z oznakowaniem poziomym
i pionowym całości trasy, obejmującej
także istniejące drogi w mieście. Przypomnijmy, że obwodowa trasa rowero-

ring. Koszt zadania to 125 tys. zł.
Gotowa jest też ścieżka pieszo-rowerowa w ramach strefy aktywności rodzinnej w dzielnicy Bykowina, koszt
– 60 tys. zł.
Na wracających do nauki po wakacjach uczniów Szkoły Podstawowej
nr 41 czekała nowa bieżnia do sprintu,
zakończona piaskownicą do skoku
w dal. Kolejna ukończona inwestycja
dzielnicowa to miniboisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu
i powierzchni 432 m2 przy ul. Solskiego w dzielnicy Godula, którego budowa kosztowała 119 tys. zł. Od lipca
biegacze korzystają też ze zmodernizowanej trasy przy ul. Czarnoleśnej.
Inne zrealizowane projekty to remont ogrodzenia przy Miejskim
Przedszkolu nr 36, chodnik przy
ul. Jasnej od ul. Sportowców do ul. ks.
Niedzieli, wymiana schodów wraz
z poręczami prowadzących z chodnika
przy ul. 1 Maja 286 do Miejskiego
Przedszkola nr 20 i wymiana posadzki
w tym przedszkolu, budowa chodnika
łączącego ul. Czempiela z ul. Ogrodową wraz z oświetleniem oraz próg
zwalniający na ul. Piernikarczyka.
Do wykonania zostały jeszcze następujące projekty dzielnicowe: budowa systemu monitoringu na terenie
Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,
rozbudowa placu zabaw na plantach
w Kochłowicach, wymiana nawierzchni parkietu hali sportowej przy ul. Hallera 14, remont i modernizacja hali
sportowej w Gimnazjum nr 7, wybrukowanie nawierzchni parkingu przy
ul. Czapli i parking samochodowy
przy ul. ks. Niedzieli 61. Część z nich

Bieżnia przy
Szkole Podstawowej nr 41.
jest już w trakcie realizacji. – Prosimy
mieszkańców o cierpliwość. Realizacja niektórych zadań wymaga więcej
czasu chociażby ze względu na obowiązujące nas procedury przetargowe
– mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
Wydzielenie z przyszłorocznego
budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to trzecia tego
typu inicjatywa, która realizowana jest
w Rudzie Śląskiej. W 2013 roku rudzianie decydowali, na co wydać
2 mln zł w roku 2014, natomiast rok
temu wybierali propozycje inwestycji,
które realizowane są w tym roku. Na
ten cel w budżecie miasta zarezerwowano 2,375 mln zł.
WG

Nowe ogrodzenie Miejskiego Przedszkola nr 36.

Strefa aktywności ruchowej przy ul. Mickiewicza.

wa o długości 30 km, łącząca wszystkie dzielnice miasta, zwyciężyła w głosowaniu na zgłoszone do realizacji
w tym roku projekty ogólnomiejskie.
Mieszkańcy mogą korzystać już
ze strefy aktywności ruchowej przy
ul. Mickiewicza w dzielnicy Ruda.
W streﬁe znajduje się siłownia napowietrzna oraz plac street workout.
– Wśród urządzeń siłowni zamontowaliśmy wioślarza, orbitrek, prasę nożną,
biegacza, tai-chi, wyciąg górny i podciąg nóg, a na placu street workout
m.in. równoważnię, linę do wspinania,
tor sprawnościowy czy wieżę sprawnościową – wylicza Roman Sebesta
z Wydziału Inwestycji. Obiekt został
ogrodzony i wyposażony w monito-

Obwodowa trasa rowerowa – ul. Wolności.
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Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, rozszerzając swoją ofertę zajęć. Ruszył
już Klub Mamy i Dziecka, miłośnicy gier planszowych i RPG mogą rozwijać swoją pasję i wcielać się w postacie z gier, a dorośli zagrać w prawdziwym
spektaklu.

Mamy i dzieci w MCK

Klub Matki i Dziecka to propozycja spotkań dla mam, ale i babć, które chcą skorzystać z doświadczenia innych, nauczyć się nowych rzeczy, porozmawiać ze specjalistami.
– Planujemy spotkania z psychologiem dziecięcym, położną, pediatrą, ginekologiem.
Chcemy jeszcze kontynuować zajęcia z pierwszej pomocy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem – wylicza Katarzyna Furmaniuk,
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.
Oprócz wiedzy teoretycznej uczestniczki zajęć będą mogły również nabyć praktyczne
umiejętności, bowiem zaplanowano zajęcia
z noszenia dzieci w chustach oraz buggygym,
czyli fitness z wózkiem. Zajęcia w ramach
Klubu Matki i Dziecka są bezpłatne. – Formuła spotkań jest otwarta. Liczymy na kreatywność mam, na możliwość wykorzystania
ich wiedzy i doświadczeń, jak również pomysłów na kolejne zajęcia – wyjaśnia Katarzyna
Furmaniuk.
Klub Mamy i Dziecka to nie jedyna nowa
propozycja Miejskiego Centrum Kultury.
Kolejny projekt, dla miłośników gier planszowych, powstał w ramach współpracy
Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka
Bisty oraz sklepu Mithrill.pl. – Udział w spotkaniach Klubu Miłośników Fantastyki jest

bezpłatny, zapraszamy szczególnie młodzież.
Chcemy oderwać ludzi od elektroniki, która
w dzisiejszych czasach otacza nas z każdej
strony. Wszystkich chętnych będziemy przygotowywać na Ogólnopolski Konwent Gier
Planszowych i Fantastyki, który odbędzie się
w styczniu przyszłego roku w Miejskim Centrum Kultury – wyjaśnia dyrektor MCK.
– Zaczynamy grą „Wiedźmin” oraz „Mali
Powstańcy” – zachęca do udziału w spotkaniach Katarzyna Furmaniuk.
Kolejna nowość w ofercie Miejskiego Centrum Kultury to zajęcia teatralne skierowane
do dorosłych. – Nie będzie żadnych castingów. Przyjść może każdy, a jedynym kryterium jest chęć systematycznego uczestnictwa
w zajęciach – zachęca do udziału dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury. – Na zajęciach
będzie można zdobyć umiejętności sceniczne
i wystąpić przed publicznością. Naszym celem jest praca nad językiem, pewnością siebie i swobodą zachowania w publicznym wystąpieniu – podkreśla Katarzyna Furmaniuk.
W Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty będą odbywały się również zajęcia
taneczne w ramach Mistrzowskiej Szkoły
Tańca Igora Gutowskiego. Na 3 października br., na godz. 17.00, zaplanowano „Dzień

Zajęcia z pierwszej pomocy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mam.
otwartych drzwi”, podczas którego będzie
można obejrzeć pokazy tańca par mistrzowskich, wziąć udział w lekcji tańca i licznych
konkursach oraz zapisać się do szkoły tańca.

Do 1 marca przyszłego roku w rudzkim Aquadromie otwarta zostanie strefa fitness. Władze spółki podpisały umowę koncesyjną z firmą, która utworzy, wyposaży i przez 15 lat będzie zarządzać tzw. strefą suchą. W tym czasie
Aquadrom będzie otrzymywać czynsz oraz część przychodu. Po zakończeniu umowy spółka przejmie całość strefy
wraz z jej wyposażeniem.

Za pół roku strefa sucha

Podpisana umowa to efekt kilkumiesięcznych negocjacji z firmami, które zainteresowane były zainwestowaniem w strefę fitness.
– Po zakończonym w lutym dialogu technicznym zdecydowaliśmy się na realizację inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – podkreśla Jacek Morek, prezes
zarządu spółki – Cały czas zależało nam, aby
to nasza spółka była zarządcą strefy suchej.
Z uwagi jednak, że nie posiadamy wystarczających środków finansowych na jej uruchomienie, w porozumieniu z właścicielem, podjęliśmy decyzję o znalezieniu koncesjonariusza – dodaje.
Za kwotę ok. 2 mln zł inwestor, którym jest
krakowska spółka M72, wykona oraz wyposaży strefę fitness, następnie przez okres 15
lat będzie eksploatowała to miejsce w zamian
za czynsz oraz część przychodów z tej działalności. Zyski z podpisanej umowy będzie
mieć również Aquadrom. – Przez cały okres
umowy inwestor prywatny na rzecz spółki będzie płacić wynegocjowany czynsz dzierżawny w stałej wysokości oraz dodatkowo czynsz
zmienny uzależniony od przychodów – wyja-

śnia Jacek Morek. Co ważne, po zakończeniu
umowy inwestor przekaże spółce całość strefy wraz z wyposażeniem oraz dokumentację
z prawem do jej użytkowania.
Firma, która zrealizuje inwestycję w rudzkim Aquadromie ma doświadczenie w realizacji takich przedsięwzięć. Jak informują
władze spółki, w strefie fitness znaleźć się ma
miejsce do uprawiania siedmiu różnych aktywności, od crossfitu po siłownię. – Na
obecnym etapie nie są jeszcze znane ceny biletów, za które zapłacą przyszli użytkownicy
strefy. Nie powinny one jednak odbiegać od
cen obowiązujących na rynku – mówi Jacek
Morek.
Tzw. strefa sucha w rudzkim Aquadromie
to przestrzeń o powierzchni ponad 1400 m².
Obecnie znajduje się ona w stanie surowym.
Pierwotnie miała zostać uruchomiona wraz
z całością inwestycji, jednak z uwagi na brak
środków do użytku oddana została główna
– „wodna” – część Aquadromu. – Miejsce to
ma ogromny potencjał. Jeżeli je zagospodarujemy to powstanie jedna z największych
stref rekreacyjno-sportowych w regionie.

Rudzki Informator Samorządowy

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

Najważniejsze jest jednak to, by strefa ta
w Aquadromie w końcu powstała, by spółka
mogła poprawić wynik finansowy – tłumaczy
prezydent Grażyna Dziedzic.
Przypomnijmy, że to miasto spłaca kredyt
zaciągnięty przez spółkę na budowę Aquadromu, bo do tej pory nie osiągał on przychodów na poziomie pozwalającym na samodzielne spłacanie kredytu i jednoczesne opłacanie bieżącej działalności. Dlatego ratunkiem dla Aquadromu jest stała poprawa
atrakcyjności obiektu, a co bezpośrednio się
z nią wiąże – frekwencji.
Budowa Aquadromu kosztowała 119 mln
złotych. Obiekt w całości został wybudowany z pieniędzy pochodzących z kredytu, który poręczył rudzki samorząd. Zakończenie
spłaty kredytu ma nastąpić w 2036 roku. Do
tego czasu na ten cel w miejskim budżecie
rezerwować trzeba 13 mln zł rocznie. Od
chwili otwarcia obiekt odwiedziło ponad milion osób. Najwyższą frekwencję odnotowano w sierpniu tego roku, kiedy przez miesiąc
park wodny odwiedziło ponad 62 tys. klientów.
TK

W Miejskim Centrum Kultury działa 17
sekcji, klubów, kół zainteresowań i zespołów
w ramach których uczestnicy mogą doskonalić swoje różnorodne umiejętności i rozwijać
pasje.
IM

DYŻURY RADNYCH
RADY MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
Kancelaria Rady Miasta
przypomina o dyżurach
radnych Rady Miasta. Terminy
i miejsca dyżurów opublikowane
są na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej
(www.rudaslaska.bip.info.pl)
w zakładce Rada Miasta
Ruda Śląska. Ponadto informacja
o dyżurach dostępna
jest na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na II piętrze
budynku Urzędu Miasta
(pl. Jana Pawła II 6)
oraz w Kancelarii Rady Miasta
w pokoju nr 209
lub pod numerem telefonu:
32 342-36-05.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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POLITYKA

Czas zapytać o to, co czeka nas po węglu
Niedawno przedstawiciele mniejszości niemieckiej złożyli propozycję stworzenia wspólnej listy do
parlamentu. Tymczasem w wyborach do sejmu z progu wyborczego zwolnione są komitety wyborcze
mniejszości narodowych. Dla Ruchu Autonomii Śląska byłaby to szansa wstąpienia do parlamentu.
Rozmawiamy o tym z przewodniczącym RAŚ, Jerzym Gorzelikiem.
Rady Górnośląskiej oraz walczy o uznanie śląskiej mniejszości etnicznej i śląskiego języka regionalnego. Łączą nas
więc wspólne cele, a przy tym w przypadku sukcesu wspólnej listy, nasi
przedstawiciele w Warszawie nie będą
mieli nad sobą żadnej partyjnej czapy.
– O co więc moglibyście wspólnie
powalczyć z sejmowych ław?
– Na pewno zależy nam na rozwoju
śląskości i gospodarki na Śląsku. Między innymi nad takim miastem jak Ruda Śląska, z uwagi na załamanie w górnictwie, zbierają się czarne chmury.
Dlatego po pierwsze poPrzewodniczący RAŚ uważa, że wielu
trzebujemy przedstawiparlamentarzystów ze Śląska prędzej
cieli w parlamencie,
czy później zostało poddanych partyjnej
którzy nie będą objęci
dyscyplinie i mimo szczerości swoich działań,
dyscypliną
partyjną.
niewiele mogli zrobić w sprawie rozwoju
Kolejny krok to pozynaszego regionu, czy uznania śląskiej
skanie sojuszników do
tożsamości. – Wystarczy przywołać przykłady
swoich racji i wspólne
takich osób, jak wybitnego regionalisty
działanie. Bo dotychAlojzego Lyski, czy Kazimierza Kutza
czas pytanie o wizję
– wymienia Gorzelik.
rozwoju Śląska znalazło

my byliśmy głównym inicjatorem. To
wielkiego formatu intelektualista o silnej, śląskiej tożsamości. Podobnie wygląda to w przypadku Leszka Jodlińskiego, byłego dyrektora Muzeum Śląskiego, który również pojawił się na liście.
– Dlaczego dopiero teraz zdecydowaliście się na współpracę?
– Od kilku lat jedno ze stowarzyszeń
niemieckich Górnoślązaków – Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość” Dietmara Brehmera – bardzo
silnie współpracuje z nami w ramach

Foto: Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego/BP Tomasz Żak

– Wiemy już, że RAŚ zgodził się na
propozycję mniejszości niemieckiej.
– Została ona przyjęta nie tylko przez
RAŚ, ale także przez większość stowarzyszeń (m.in. Związek Górnośląski –
przyp. red.) skupionych w Radzie Górnośląskiej. Oczywiście po spełnieniu
pewnych warunków. Pierwszy z nich
dotyczył ustanowienia odpowiedniej
nazwy komitetu wyborczego, czyli
Zjednoczeni dla Śląska, a po drugie zależało nam na pozyskaniu na listę osób,
które postrzegane są w regionie jako
autorytety. Warunki te zostały spełnione, dlatego daliśmy zielone światło naszym członkom, którzy chcieliby startować w wyborach do sejmu ze wspólnej listy mniejszości niemieckiej. My
na pewno będziemy wspierać tę inicjatywę, tym bardziej, że z list będą startowały takie wybitne postacie jak m.in.
dr hab. Zbigniew Kadłubek, który to
prezentował w sejmie obywatelski projekt ustawy, zakładający uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną, którego to

swoją odpowiedź w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego
na lata 2013 – 2020, w której wskazano,
w jakich obszarach nasze województwo
jest mocne. Problem jednak polega na
tym, że regiony nie mają pieniędzy, żeby tego typu strategie realizować. To
dokument typowo „półkowy”, który
traﬁa na półkę w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie czeka na lepsze czasy. Musimy zmienić sposób ﬁnansowania sa-

morządów. Żaden magiczny program
naprawczy nie przyjdzie do nas z zewnątrz, czego przykładem jest plan dla
Śląska, który świadczy o tym, że w Warszawie myśli się o nas w kategoriach
krainy węgla i stali, a nie wspomina się
o nowoczesnej gospodarce i nauce.
Trzeba to zmienić, a przede wszystkim
zadać sobie pytanie, na parlamentarnym szczeblu o to, co po węglu?
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowej znajdującej się w rejonie:
ul. Młyńskiej, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, które aktywnie wzięły udział w Rudzkim
Jarmarku Pozarządowym, za zaangażowanie oraz serce włożone w pomoc najbardziej potrzebującym
grupom naszej rudzkiej społeczności.
Szczególne podziękowania składam na ręce naszych darczyńców pana Czesława Kierata właściciela
Firmy Roker ul. Nowodworska 3 41 – 800 Zabrze oraz pana Ryszarda Blicharskiego właściciela Firmy
Handlowo-Usługowej ul. Pokoju 14 Ruda Śląska, którzy wsparli słodkim poczęstunkiem najmłodszych
uczestników imprezy.
Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy
Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta
Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 1821 m2, zapisane na karcie mapy 2, obręb Orzegów, oznaczone
numerami geodezyjnymi:
– 1439/24 o powierzchni 1480 m2, użytki: Bp, Lz-III, PS-V, R-IIIa, R-IIIb, zapisaną w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00007517/4 (działy III i IV ww.
księgi wolne są od wpisów),
– 1458/24 o powierzchni 341 m2, użytki: Lz-III, R-IIIa, KW nr GL1S/00007869/6 (działy III i IV ww. księgi
wolne są od wpisów)- z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
działka nr 1439/24 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1), natomiast działka nr 1458/24 oznaczona jest symbolem planu MN1 oraz fragmentarycznie stanowi teren
trwałych użytków zielonych (symbol planu ZN1).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN1 i ZN1.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 200.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres
użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych
w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej
opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 2.12.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 25.11.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 10.000,00
zł, z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa, działki nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub
w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00,
piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32
248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy
Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda
Śląska położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej obejmującej stanowiące całość gospodarczą
działki o łącznej powierzchni 3251 m2, zapisane na karcie mapy 2, obręb Orzegów, oznaczone numerami
geodezyjnymi:
– 1438/24 o powierzchni 321 m2, użytek R-IIIa, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00007517/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
– 1456/24 o powierzchni 1536 m2, użytki: Lz-III, R-IIIa, dr, KW nr GL1S/00007869/6,
– 1457/24 o powierzchni 1394 m2, użytki: Lz-III, R-IIIa, dr, KW nr GL1S/00007869/6 (działy III i IV ww.
księgi wolne są od wpisów)- z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka
nr 1438/24 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1), natomiast działki
nr 1456/24 i 1457/24 oznaczone są symbolem planu MN1 oraz stanowią teren trwałych użytków zielonych
(symbol planu ZN1).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami
MN1 i ZN1.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 220.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o
gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie
ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 8.12.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 1.12.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 11.000,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa, działki nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut.
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.0014.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248 -75-63.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. Gwareckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. Gwareckiej, stanowiąca działkę nr 1917/83 o powierzchni 796
m2, zapisaną na k.m.1, obręb Bykowina oraz w księdze wieczystej KW nr GL1S/00019072/9. Działy III
i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość figuruje jako
GP1 – teren garaży i parkingów z podstawowym z przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia
zespołów garaży i parkingów dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów.
Zbywana działka, położona w sąsiedztwie nieużytkowanego nasypu kolejowego oraz zabudowy
garażowej, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, jest nieogrodzona. Nieruchomość nie
posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych - dojazd do niej winien odbywać się z ul. Wojciecha Korfantego działkami nr: 811/83, 812/83, 921/117, 922/117 KW nr GL1S/00049090/0, na
których została ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i
przejazdu - pasem o szerokości 5,5 m.
W celu zapewnienia dojazdu do zespołów garaży posadowionych na działce nr 1916/83 nabywca
będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność gruntową na działce nr 1917/83 (zbywający
dopuszcza inny sposób zapewnienia dojazdu do terenów gminnych).

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 104.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według
stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 2.11.2015 r. o godz. 10.00 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 oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl i w terminie do dnia 27.10.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.200,00
zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Gwarecka” (za datę wniesienia wadium
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w
kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00,
piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg
ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Załatwiamy zwrot zasiłku
pogrzebowego z ZUS
oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą
z możliwością
odprawienia Mszy Świętej
oraz salą ceremonialną
do odprawiania uroczystości
wielowyznaniowych.
Na terenie obiektu znajduje się
kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66,
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl
Punkty obsługi Klienta
• Ruda Śląska – Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
• Ruda Śląska – Godula
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami),
– zawiadamiam, że w dniu 23.09.2015 r. dla Miasta Ruda Śląska – zarządcy drogi
publicznej, Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu Miasta Pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Schmidta
Pracownia Projektowa „DROGOWIEC” Bartłomiej Schmidt, ul. Lecha 14 pokój
110, wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
„budowa drogi pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach (działki o oznaczeniu geodezyjnym przed projektowanym podziałem
3655/213, 3547/607, 3805/213, 3088/212, 4964/213, 4976/213, 4988/213,
4998/213, 5008/213, 4986/213, 5012/213, 3216/213, 3799/213, 2250/599,
4705/68 i 598)
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony
postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację
przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących
im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie
Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym
się w pok. 320 przy pl. Jana Pawła II 6, w godzinach pracy Urzędu.
Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska
w terminie 14 dni.

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

CHWILÓWKI

Na dowolny cel. W zależności od Twoich
aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740
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 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań,
itp. Tel. 501-718-240.

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul.
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
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 M-4, 50 m2, 99 tys. zł, Nowy Bytom, c.o.
miejskie. CONTRACTUM, tel. 893-396-040.

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 M-3, 38 m2, 79 tys. zł, Godula, c.o. miejskie.
CONTRACTUM, tel. 893-396-040.

 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny.
Tel. 507-572-625.

 Do wynajęcia kawalerka, Niedurnego 43.
Tel. 601-959-140.

 Skup samochodów na części. Tel. 603534-003, 32 275-05-47.


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

 Do wynajęcia pokój, Bielszowice, Rycerska.
Tel. 32 242-06-28.

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

 Mieszkanie 2-pok., kuchnia, 37 m2, Ruda,
Wolności 20 sprzedam. Tel. 664-934-808.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 110 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam M-2, 34 m2, Wirek, 55 tys. Tel.
609-814-723.

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


Godula, dwupokojowe, 45 m2, 88 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Do wynajęcia zakład fryzjerski. Tel. 509-737782.

 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508127-072.

 Bykowina, jednopokojowe, 32 m2, 59 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, Ruda
Śląska-Halemba, tel. 504-167-870.

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

 Bielszowice, trzypokojowe, 55 m2, 129.500,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

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

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 95 tys., www.
ANEL.pl tel. 502-052-885.

 Sprzedam mieszkanie 88 m2, w domu dwurodzinnym z suteryną i działką, po remoncie –
Wirek. Tel. 601-426-929.

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

 Ruda Śląska i okolice – poszukujemy mieszkań, domów, działek www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań,
domów. Tel. 512-121-532.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko (utylizacja,
sprzątanie). Tel. 601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.

 Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
KŁODNICA ul. Kaczmarka
od 105 m2 od 300.000 zł.
HALEMBA ul. Chłopska 108 m2 300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 od 330.000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055, 607-706-692.
 Godula – sprzedam trzypokojowe 57 m2
komfortowe GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 Wirek – osiedle Elsnera, sprzedam 42 m2.
GABRIEL tel. 607-706-692.

 PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel.
505-180-050.

 Kochłowice – sprzedam 42 m2, 100 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Elastyczna pożyczka, dojazd. Tel. 780-116672.

 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL

 Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne,
tel. 794-041-006.

 Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel. 32
230-39-74.

 Kawalerki: Wirek 29 m2, 53 tys., Solidarności,
30 m2, komfort, 79 tys, Brygadzistów 31 m2, 60
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 NOWE POŻYCZKI BEZ BIK, Z ZAJĘCIAMI
KOMORNICZYMI. 516-516-611, 32 260-0033.

 Dwupokojowe: Lecha 38 m2, 95 tys., Lexa 34
m2, 1 piętro, Kanarków 50 m2, 1 piętro. LOKATOR, tel. 793-017-323.

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

 Trzypokojowe: Sztygarska 59 m , 143 tys.,
Gilów 61 m2, 139 tys., Czarnoleśna 54 m2, 119
tys., Robotnicza 60 m2, 139 tys. LOKATOR, tel.
793-017-323.

 Siatka ogrodzeniowa – sprzedaż, montaż.
Tel. 505-702-764.
 Instalacje wod.-kan., gaz. Tel. 504-612-269.
 Serwis naprawa komputerów laptopów
Ruda Śl.-Wirek zadzwoń, tel. 605-338-087 lub
odwiedź FB: www.facebook.com/vitecserwis.
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 Sprzedam mieszkanie 37m2, 2-pokojowe
w Goduli. Tel. 721-099-169.

 Zatrudnię techników dentystycznych do
pracy na akryl i na metal. Tel. 601-888820.
 Zatrudnię do prac antykorozyjnych malarzy,
piaskarzy i metalizatorów. Tel. 501-524-963.
 Praca dla opiekunek w Niemczech. Tel. 32
271-09-66, 781-98-98-73.

 Przyjmę do pracy elektryka oraz pracownika
ﬁzycznego. Tel. 668-189-468.

 Sprzedam mieszkanie (do remontu) Świętochłowice-Piaśniki Powstańców Śląskich, 46,4
m2, 3 pokoje, 3 piętro. Tel. 501-250-154.

 Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania
obiektu magazynowego-Ruda Śląska, ul. Szyb
Walenty, tel. 661-991-554.

 Pilnie sprzedam lub wynajmę mieszkanie
Ruda 1, parter, 85 tys. Tel. 511-811-984.
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 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 49
m2. Tel. 887-816-979.
 Ładne, dwupokojowe mieszkanie z kuchnio-jadalnią wynajmę lub sprzedam. Tanio! Tel.
604-603-509.

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

 Sprzedam M-3, Nowy Bytom Centrum, kamienica 44 m2, 92 tys. Tel. 605-978-004.

 Odstąpię czynny bar w Rudzie 1. Tel. 660491-019.

 Wynajmę lub sprzedam ładną kawalerkę
36 m2 – Godula. Tel. 666-349-881.

 Sprzedam pianino. Tel. 508-817-534.
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Popraw kondycję swojej skóry oraz pomóż
sobie w leczeniu chorób
neurologicznych, dermatologicznych,
kardiologicznych i innych! Wyślij
SMS-a o treści: wiad.zabieg39 + imię
i nazwisko na numer 71100 (koszt SMS-a to
1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y
czekamy od 30.09.2015 od godz. 10.00 do
5.10.2015 do godz. 13.00. Mamy do rozdania
5 darmowych voucherów.

 Tarot wróżenie. Tel. 517-472-138.

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823-457.

Ruda Śl., tel 690 878 872 oraz 690 878 876

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.

 Zamienię mieszkanie 76,40 m2, parter, Bykowina na mniejsze. Tel. 664-613-318.

 M-4, 60 m2, 137 tys. zł. Godula, c.o. miejskie.
CONTRACTUM, tel. 793-396-040.

Bez Bik-u
Bez wpłaty własnej
Bez Ograniczeń wiekowych
Także z Komornikiem
Akceptujemy opóźnienia

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), elektryków z uprawnieniami. Prawo jazdy mile widziane Nawiążemy również
współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi.
Kontakt: tel. 32 740-91-63, 696-099-922.

 Do wynajęcia lokal handlowy 25 m2 – Kochłowice rynek. Tel. 698-735-443.

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

NOWOŚĆ NA RYNKU
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 Firma Madej Wróbel Sp. z o.o. poszukuje
osób chętnych do podjęcia pracy na stanowiskach produkcyjnych. Skontaktuj się z nami!
Kontakt: rekrutacja@madejwrobel.pl / nr tel.
501-958-983. Osobiście Ruda Śląska, Magazynowa 45.

 Sprzedam 51 m2 – Godula. Tel. 506-066860.

 Czteropokojowe: Paderewskiego 70 m2, 133
tys., Wilka 73 m2, 1 piętro. LOKATOR 793-017323.

KREDYTY
ODDŁUŻENIA
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Wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia
Panu Krzysztofowi Szolc
z powodu śmierci

MATKI

składają
koleżanki i kolega
z Wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej

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

Pani Marii Muszyńskiej
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

www.wiadomoscirudzkie.pl

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Młyńskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, Świętojańskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy, Borowej, która
zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy oraz grunt
pod obiektem budowlanym wykorzystywanym na cele mieszkaniowe, Halembskiej, która zostanie
oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków rekreacyjnych
oraz ogródka przydomowego wraz z garażem, Alberta Pakuły, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, Sokolskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, Lipińskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, Wacława Sierpińskiego, Konstantego
Ciołkowskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, Bytomskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem na cele składowo-magazynowe, Akacjowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki
rekreacyjne, Owocowa – Jesionowa, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne, Obrońców Westerplatte 15-15d, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod zjazd, który służyłby jako dojazd do pojazdów uprzywilejowanych oraz osób
niepełnosprawnych, Radoszowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, Radoszowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejący ogródek przydomowy, Poligonowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy, Oświęcimskiej – Łukasiewicza, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny,
Świętochłowickiej, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę
z upraw rolnych, Długiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod parking samochodowy, Szpaków, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące parkingi.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Ludwika Solskiego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska
o powierzchni 2355 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Ludwika Solskiego, obręb
Orzegów, karta mapy 3, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr: 664/84 o powierzchni 524 m2 i 681/37 o powierzchni 1831 m2, zapisane w KW nr GL1S/00019345/4.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww.
nieruchomość stanowi tereny zabudowy usługowej (symbol planu UP1) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne, takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej.
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowej, mieszkaniowej
wielorodzinnej oraz terenów zabudowanych garażami, posiada nieregularny kształt, zbliżony do
prostokąta, jest zatrawiona i porośnięta drzewami. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie
z drogi publicznej ulicy Joanny poprzez drogę publiczną ulicę Szyb Zofii, a zjazd należy zlokalizować
na przedłużeniu tej ulicy, tj. przy granicy z działką nr 603/43.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 160.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług
wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2015 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 10.11.2015 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 8.000,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej
przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel.
32 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Adama Asnyka, ks. Piotra Skargi,
Kochłowickiej, Józefa Poniatowskiego, Rybnickiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA CZAS
OZNACZONY W DNIACH OD 26.10.2015 R. DO 4.11.2015 R. NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONYCH W REJONIE
UL. PORĘBSKIEJ, 1 MAJA (CZARNY LAS), 1 MAJA (HALEMBA), 11 LISTOPADA W CELU
PROWADZENIA HANDLU W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony
w dniach od 26.10.2015 r. do 4.11.2015 r. nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicach:
a) Porębskiej, zapisana w obrębie Ruda, na karcie mapy 8, w księdze wieczystej KW 22467 R,
o numerze geodezyjnym 1145/138, o powierzchni całkowitej 22434 m² – 1 miejsce handlowe/
gastronomiczne o powierzchni 4 m² (stanowisko nr 8),
b) 1 Maja (Czarny Las), zapisana w obrębie Nowy Bytom, na karcie mapy 1, w księdze wieczystej
KW 13531 R, o numerze geodezyjnym 2889, o powierzchni całkowitej 929 m² – 3 miejsca handlowe/gastronomiczne o powierzchni 5 m² każde (stanowiska nr 4,5,6)
c) 1 Maja (Halemba), zapisana w obrębie Halemba, na karcie mapy 2, w księdze wieczystej KW
3935 R o numerze geodezyjnym 185/6, o powierzchni całkowitej 3692 m² – 3 miejsca handlowe/
gastronomiczne o powierzchni 5 m² każde (stanowiska nr 6,7,8)
d) 11 Listopada, zapisana w obrębie Bykowina, na karcie mapy 1, w księdze wieczystej KW 18181
R o numerze geodezyjnym 1811/36, o powierzchni całkowitej 1410 m² – 3 miejsca handlowe/gastronomiczne o powierzchni 5 m² każde (stanowiska nr 4,5,6 )  
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod stanowiskiem opisanym w pkt 1a wynosi
80,00 zł za cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2015 r. do 4.11.2015 r.,  pod każdym ze
stanowisk opisanych w pkt 1b,c,d wynosi 100,00 zł,  za cały okres trwania umowy najmu tj. od
26.10.2015 r. do 4.11.2015 r.,   Stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania
umowy najmu tj. od 26.10.2015 r. do 4.11.2015 r. zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług.
Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do
dnia 4.11.2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.10. 2015 r. o godzinie 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
dokonanie w terminie do dnia 5.10.2015 r. wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 80,00 zł
(osiemdziesiąt złotych) za stanowisko opisane w pkt 1a, w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każde licytowane stanowisko opisane w pkt 1b,c,d, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo
- Księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/gastronomiczne w rej.
ulicy (podać nazwę ulicy)  nr (podać nr stanowiska na które wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub
w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00,
piątek 8.00-14.00.
Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty
wadium na każde z osobna.
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Jeżeli jako   uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule
wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do
przetargu,
b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną
treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
– pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
– aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa
spółki) lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,
- zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez
pełnomocników.
Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty.
Wizję lokalną uczestnik przetargu dokonuje na własny koszt.  
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem
gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pełna treść warunków przetargu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Ruda Śląska.  
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32
244-90-00 wew. 2260.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania
gruntu położonego w Rudzie Śl. przy ul. Cypriana Norwida 19 pow. 4.711,00 m2 działka: nr
1991/62,1993/65,2488/59, 1382/1140 , KW GL1S/ 00004684/4
I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości , które wyznacza  się na
dzień 12.10.2015r od godz. 10.00 do 11.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją nr 3 przy ul.
Wolności 20 w Rudzie Śl. ( tel. 32 248-44-10 )
2. Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem ww. nieruchomości zobowiązuje się do zapoznania
z dokumentacją prawną posiadaną przez RSM (w Dziale Technicznym przy ul. Magazynowej 12 pok. 314
(tel. 32 248-24-11 wew 231) dot: ww. nieruchomości oraz sprawdzenie jej przeznaczenia w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska , w celu wyeliminowania ryzyka zakazu sposobu przeznaczenia i użytkowania nieruchomości po jej przejęciu .
3. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12 w Rudzie Śląskiej pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Cypriana Norwida
19 w terminie do dnia 16.10.2015 r. do godz. 9.00.
4. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 52.349,00 zł na konto PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000
0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.
5. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00zł + obowiązujący VAT i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się z dowodem wpłaty do Działu Księgowości pok. 318 w celu
odbioru faktury VAT.
II Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) cenę minimalną za nieruchomość gruntową , która nie może być równa i niższa od ceny wyjściowej tj.
523.486,00zł + VAT .
III Informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2015 r. o godz.10.00 w siedzibie RSM ul. Magazynowa 12, Ruda Śl. 1
pok.317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów podlega zwrotowi tylko w przypadku
unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez winy oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd .
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu
przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,nie dokona wpłaty całości
zaoferowanej w ofercie kwoty w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia podjęcia Uchwały
przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez RSM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny .
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny pokój 314 telefon 32 248-24-11 wew. 231.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 e-mail:rsm@rsm.com.pl
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: ykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Ludwika
Piechy 10, 12, Lipińskiej 12 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 30.09.2015r.
do dnia 7.10.2015 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
• dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415,
• zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT,
• odebrać SIWZ od godz. 8.00  do godz. 13.00 w pokoju 306.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać fax’em lub e-mail’em zamówienia z podaniem
danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 13.10.2015 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 317 w dniu 13.10.2015 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 40.000,- zł/
budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 5415 do
dnia 13.10.2015 r. do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz
zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-2411 /15/  wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

ogłasza o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie umowy
o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy
wynosi:

w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 2/20, 2 .p + k., III piętro
o pow. 36,80 m2 
86.400,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 37,00 m2 
85.000,- zł
ul. Czereśniowa 9/60, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,00 m2 
73.300,- zł
ul. Podlas 4/59, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,50 m2 
72.700,- zł
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 38,00 m2 
74.836,- zł
ul. Konstantego Latki 6/13, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 50,64 m2 
111.595,- zł
ul. Joanny 7/17, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 48,80 m2 
99.600,- zł
ul. Podlas 10c/3, 2 p. + k., I piętro
o pow. 44,70 m2 
93.738,- zł
ul. Podlas 4/61, 2 p. + k., X piętro
o pow. 37,10 m2 
67.578,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Wojciecha Bogusławskiego 7/12, 2 p. + k., II piętro
o pow. 48,40 m2 
106.129,- zł
ul. Walentego Fojkisa 8/21, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 35,98 m2 
75.600,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/3, 4 p. + k., parter 	
o pow. 62,00 m2 
128.200,- zł
ul. Bzów 3a/11, 1 p. + k., III piętro
o pow. 36,70 m2 
93.400,- zł
ul. Cypriana Norwida 6/83, 2 p. + k., VII piętro
o pow. 38,70 m2 
83.100,- zł
ul. Wolności 20/89, 2 p. + k., V piętro
o pow. 38,90 m2 
80.900,- zł
ul. Adama Mickiewicza 6/106, 3 p. + k., VIII piętro
o pow. 44,20 m2 
90.336,- zł
ul. Adama Mickiewicza 8 m 38, 2 p. + k., III piętro		 o pow. 39,00 m2 
82.157,- zł
ul. Fiołków 6/5, 2 p. + k., I piętro 	
o pow. 50,70 m2 
114.494,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Równoległa 5a/13, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 45,30 m2 
104.000,- zł
ul. Adolfa Kempnego 2b/14, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 35,00 m2 
73.522,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16, 3 p. + k., V piętro 	
o pow. 54,70 m2 
123.700,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4 p. + k., X piętro
o pow. 62,20 m2 
130.000,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/26, 4 p. + k., I piętro
o pow. 69,60 m2 
152.300,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 34,30 m2 
73.470,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7a/5, 4 p. + k., II piętro 	
o pow. 71,00 m2 
159.297,- zł
ul. Obrońców Westerplatte 9a/1, 3 p. + k., parter
o pow. 54,70 m2 
117,685,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 13b/13, 1 p. + k., VI piętro
o pow. 33,40 m2 
59.568,- zł
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4d/1, 2 p. + k., parter
o pow. 46,40 m2 
105.861,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Jana Stefana Dworaka 9a/18, 2 p. + k., III piętro
o pow. 32,87 m2 
69.984,- zł
ul. Ks. Jana Szymały 10b/19, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 37,90 m2 
85.031,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Gwarecka 31/24, 3 p. + k., III i IV piętro
o pow. 61,41 m2 
139.930,- zł
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 4/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 48,65 m2 
100.326,- zł
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 13a/23, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 47,30 m2 
108.992,- zł
ul. Solidarności 4a/14, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 40,90 m2 
91.142,- zł
ul. Energetyków 7b/17, 2 p. + k., II piętro
o pow. 34,00 m2 
87.377,- zł
w Rudzie Śl. – Kochłowicach:
ul. Oświęcimskiej 85b/26, 2 p. + k., V piętro	 o pow. 42,63 m2 
81.805,- zł
Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek
ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła wniosek,
z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która
pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym
samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez
Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia
umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30
dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż
te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą okien
(do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.
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PŁYWANIE

Początek nowego roku
szkolnego z sukcesami

Rudzianie stanęli na podium.
Młodzi zawodnicy klubu UKP Ruda Śląska
zainaugurowali nowy rok szkolny sukcesem.
Podczas zawodów o „Puchar Rosomaka”
w Siemianowicach Śląskich, pływacy zdobyli pięć medali: dwa srebrne i trzy brązowe.
W konkurencjach indywidualnych w roczniku 2004 na dystansie 50 m stylem dowolnym,
Dawid Czerczak zajął drugie miejsce. Ten
sam zawodnik ponownie stanął na podium
zdobywając brązowy medal na 50 m stylem
grzbietowym. W roczniku 2005 brązowy medal wywalczył Marek Kaźmierczak na 50 m
stylem grzbietowym. Na ogromną pochwałę
zasługują dwie sztafety męskie, które zajęły

kolejno drugi i trzeci stopień podium na dystansie 50 m stylem zmiennym. Srebrni medaliści to: Dawid Czerczak, Jakub Garbulowski,
Marek Kaźmierczak, Szymon Mizgalski, natomiast brązową sztafetę reprezentowali: Kamil Bęben, Grzegorz Dąbrowski, Bartosz Staniszewski, Jakub Walkiewicz. Klub UKP Ruda Śląska reprezentowali także: Sebastian
Czech, Oliwia Gałuszka, Paulina Hanusz,
Fryderyk Kadelski, Alicja Klaczek, Julia Kowalska, Emilia Kroker, Dominika Kubecka,
Szymon Magner, Klara Surmiak, Marta Walkiewicz, Kinga Zięba. Trenerzy: Daniel Weselak oraz Marcin Szczypiński.

BOKS

Doskonałe walki
pięściarzy Śląska

Medaliści Pogoni Nowy Bytom.
W Częstochowie w dniach 19-20.09. odbył się MTB im. W. Szyińskiego i M. Chu-

dego. W turnieju startowało 66 zawodników
z Irlandii, Niemiec, Litwy, Ukrainy i Polski.
Nie zabrakło w turnieju reprezentantów Rudy Śląskiej. Zawodnicy UKS-u ,,Śląsk” Ruda Śląska spisali się doskonale. Konrad
Gawron zdobył pierwsze miejsce w wadze
50 kg w kategorii kadet pokonując na punkty w walce półfinałowej mistrza Irlandii Michaela Kinsella. W walce finałowej pokonał
on na punkty reprezentanta Niemiec Eddiego Kadara. Konrad Gawron został uznany
również najlepszym zawodnikiem turnieju
wśród kadetów i otrzymał pamiątkowy puchar. Drugi nasz zawodnik Marcel Janicki
w walce półfinałowej w wadze 54 kg pokonał mistrza Polski kadetów Bartłomieja
Przybyłę 3:0, a w walce finałowej przegrał
minimalnie na punkty z reprezentantem Irlandii Josephem Whelanem, co było dużym
zaskoczeniem dla kibiców. Gratulacje dla
szkoleniowca Eugeniusza Saroty.

PIŁKA RĘCZNA

Odmieniona defensywa Grunwaldu
AZS POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA – SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 19:29 (10:12)
Grunwald: Wilk, Błaś – Giebel 8,
Zarzycki 8, Klementowicz 3, Milewski 3, Wodarski 2, Gansiniec 2, Mięsopust 2, Nowak 1, Stogowski, Płonka, Ciepliński, Kurzawa
SPR Grunwald Ruda Śląska przystępował do drugoligowych rozgrywek
z nowym trenerem Markiem Kąpą oraz
okrojonym składem w stosunku do
ubiegłego sezonu. Mecze przedsezonowe nie napawały optymizmem przed
rozgrywkami, ale nowy szkoleniowiec
halembian stworzył kolektyw, który
bez problemów pokonał w wyjazdowym spotkaniu akademików z Kielc.
Podstawą sukcesu okazała się defensywa. Agresywna gra w obronie umożliwiła wyprowadzenie szybkich kontr
i zbudowanie bezpiecznej przewagi,
która z minuty na minutę się powiększała. Akademicy tylko na początku
spotkania dotrzymywali kroku rudzianom. Wyszli nawet na dwubramkowe
prowadzenie, które jednak szybko zostało zniwelowane. Do przerwy przewaga SPR-u była niewielka i wynosiła

Wojciech Klementowicz w ataku na bramkę rywali.
tylko dwa trafienia. Po przerwie gra
podopiecznych trenera Kąpy wyglądała jeszcze lepiej. W ataku brylowali
Grzegorz Giebel oraz Maciej Zarzycki, którzy bez problemów zaliczali
kolejne trafienia na swoim koncie.
Przy znacznym prowadzeniu szansę
na pokazanie się otrzymali także
zmiennicy dowożąc bezpieczne dzie-

sięciobramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego. Gra rudzian
napawa optymizmem przed kolejnymi
spotkaniami. Kolejny sprawdzian
Grunwaldu już w sobotę. Przeciwnikiem „zielonych” będzie Orzeł Przeworsk. Wszystkich kibiców handballu
zapraszamy na halę MOSiR-u o godzinie 17.00.

FUTSAL

Derby nie dla Gwiazdy
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA – CLEAREX CHORZÓW 3:7 (1:3)
Gwiazda: Aleksander Waszka,
Michał Hyży, Wojciech Działach,
Yevgenii Danyleiko, Olaf Białek,
Piotr Hiszpański, Jakub Haase, Sławomir Pękala, Dmytro Drozd, Jacek
Hewlik, Mateusz Krzymiński, Paweł
Martyn, Łukasz Biel, Dawid Barteczka
Trener: Tomasz Klimas
Niestety dla kibiców Gwiazdy
w derbach niespodzianki nie było –
w Halembie wygrali goście chociaż
końcowy wynik na pewno nie oddaje
tego, co działo się na parkiecie hali
MOSiR-u. Kibice, którzy oglądali występ rudzian przed tygodniem w Gliwicach, przecierali oczy ze zdumienia,
bowiem przez pierwsze dziesięć minut
Gwiazda dyktowała wydarzenia na
parkiecie. Zaczęło się od poprzeczki
Biela, bramki Danyleiko i kolejnych
ataków gospodarzy. Niestety po okresie dominacji rudzianie „podali rękę

rywalom’’ i po dwóch indywidualnych
błędach – podobnie jak w Gliwicach
rywale zdobyli gole i wyszli na prowadzenie 1:2. Nieco podłamani gospodarze dostali jeszcze jeden cios
i zalewie w trzy minuty Clearex objął
prowadzenie 3:1. Kontaktową bramkę
rudzianie powinni zdobyć w końcówce I połowy, ale Biel nie trafił w bramkę z przedłużonego rzutu karnego.
Po zmianie stron lepsze sytuacje
bramkowe stwarzali sobie gospodarze
zdobywając w końcu kontaktową
bramkę przypisaną jako samobójcze
trafienie jednego z chorzowian. To była 23. minuta spotkania i wynik znowu
był sprawą otwartą. Tymczasem po
jednej z kontr Clearexu interweniujący pechowo Działach skierował piłkę
do własnej bramki i ponownie chorzowianie odskoczyli na dwa trafienia.
W 34. minucie najpierw Seget podwyższył na 2:5, ale chwilę później

Dmytro Drozd doprowadził do stanu
3:5, kiedy to gospodarze grali z lotnym
bramkarzem. Niestety w końcówce rywale trafiali do pustej już bramki
Gwiazdy, w tym już po końcowej syrenie meczu na 3:7.
Na pewno nie można zawodnikom
odmówić walki w tym spotkaniu. Niestety przy takich indywidualnych błędach trudno będzie myśleć o punktach
w kolejnych spotkaniach. Rudzianie
zbyt łatwo tracą bramki. Brawa należą
się kibicom obydwu zespołów, którzy
przez całe spotkanie głośno dopingowali swoich zawodników. Zdaniem
większości obserwatorów jedynie sędziowie „nie udźwignęli’’ śląskich derbów, którzy werdyktami lub brakiem
decyzji wprowadzili niepotrzebną
dawkę emocji na jednej i drugiej ławce.
Za tydzień rudzianie zagrają w Głogowie.

TENIS STOŁOWY

Start sezonu Halembianki na remis
Zawodniczki Halembianki mają za
sobą dwa mecze nowego sezonu
2015/2016. Pierwszy mecz został rozegrany na wyjeździe z UKS-em Huragan Sosnowiec i zakończył się porażką 3:7. Punkty w tym spotkaniu dla

Halembianki zdobyły Sabina Wyrobek (2,5 pkt) i Monika Jarosińska
(0,5 pkt). Drugi mecz zakończył się
dla naszej drużyny bardziej szczęśliwie. Halembianka u siebie pokonała
7:3 zawodniczki ULKS-u Ruch

Pniów. Punkty w drugim spotkaniu
zdobyły: Sabina Wyrobek (2,5 pkt),
Sandra Stanisławska (2 pkt), Katarzyna Jakubik (1,5 pkt), Bożena PolińskaZocłońska (0,5 pkt) i Monika Jarosińska (0,5 pkt).
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PIŁKA NOŻNA – III LIGA

Deszczowa porażka
GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA – SZOMBIERKI BYTOM 1:3 (1:1)
Bramki: Brzozowski – Krzykawski,
Kuliński, Majsner
Grunwald: Radkiewicz, Fredyk (Cichecki), Wolek, Sikora, Szczypior, Stanisławski, Maciongowski, Jagodziński
(Kot), Dreszer, Brzozowski (Cymański),
Chwastek
Trener: Teodor Wawoczny
Pierwszy raz w tym sezonie przyszło
rywalizować Grunwaldowi przy obficie
padającym deszczu, ale niekorzystna aura
nie zmieniła obrazu gry miejscowych,
którzy zanotowali kolejną porażkę w sezonie. „Zieloni” ulegli sąsiadom z Bytomia 1:3. Szombierki spotkanie w Halembie zaczęły od mocnego uderzenia. Już
w 7. minucie rzut wolny wykonywał Kuliński. Dośrodkował on piłkę wprost na
głowę Konaszczuka, który uprzedził
obrońców i bramkarza Grunwaldu, lecz
piłkę posłał nad bramką. Cztery minuty
później potężne uderzenie Majsnera przeleciało obok słupka. W 16. minucie Krzykawski dostał ładną piłkę, powalczył z
Sikorą i uderzył obok interweniującego
bramkarza Grunwaldu Radkiewicza, który odbił piłkę, lecz ta wpadła do bramki
halembian. Grunwald szybko podniósł się
po utracie bramki i w 19. minucie wyrównał po strzale Brzozowskiego. Pięć minut
później Grunwald mógł objąć prowadzenie, ale bramkarz Szombierek Wierzbicki
skutecznym wyjściem uratował „zielonych” przed utratą bramki, został przez to

staranowany przez Jagodzińskiego, który
otrzymał za to żółty kartonik. 28. minuta
meczu to początek dramatu dla piłkarzy
Szombierek. Kontuzjowany Krzysztof
Urbaniak musiał opuścić boisko, a w jego
miejsce wszedł Łukasz Kocur. Godny odnotowania był także strzał Filauera nad
bramką oraz Krzykawskiego obok bramki Grunwaldu. W odpowiedzi, w 42. minucie Dreszer wszedł w pole karne, uderzył. Bronił Wierzbicki, lecz zmierzającą
w kierunku bramki piłkę wślizgiem wybił
obrońca Szombierek.
W 51. minucie stuprocentową sytuację
po ładnym dośrodkowaniu w pole karne
Stefaniaka zmarnował Smoliński, który
mógł z piłką zrobić wszystko, ale uderzył
obok dalszego słupka bramki Grunwaldu. Chwilę później dogodną sytuację na
zmianę wyniku miał Stanisławski, lecz
Wierzbicki interweniował trochę na raty,
ale skutecznie. W 62. minucie bramkę
dla Szombierek po zagraniu Krzykawskiego strzelił Kuliński. W tej sytuacji
bramkarz gospodarzy był bez szans.
W 83. minucie Cieszyński, który chwilę
wcześniej pojawił się na boisku, pobiegł
prawą stroną boiska i dograł do Majsnera, który na raty zdobył trzecią bramkę
dla Szombierek. Grunwald próbował
jeszcze zaskoczyć Wierzbickiego strzałami z dystansu, ale bramkarz przyjezdnych sprawował się w tym meczu bez
zarzutów.

PIŁKA NOŻNA – LIGA OKRĘGOWA

Podział punktów w lokalnych derbach
WAWEL WIREK – URANIA KOCHŁOWICE 1:1
Bramki: Sławik – Magiera
Wawel: Gawlik – Foryś (Aleksa),
Kałużny G., Kałużny K., Łęcki (Leszków), Lux, Maciejok, Orszulik, Sławik
(Deptuch), Wawrzyczek, Żur
Urania: Koperwas, Hejdysz, Henisz,
Jańczak, P. Grzesik, Skudlik, Krzywda, Kornas, Zalewski (Musiał), Mzyk
(Barciaga), Magiera.
Kibice w Rudzie Śląskiej z niecierpliwością czekali na lokalny pojedynek Wawelu z Uranią. W ostatnim czasie sporo
się działo w jednym i drugim zespole.
W wireckim zespole pojawił się nowy
trener Kamil Zielieźnik, który jeszcze
niedawno asystował Tomaszowi Hajcie
w GKS Tychy. Urania przełamała w ostatniej kolejce niemoc i zainkasowała trzy
punkty w meczu z Górnikiem Pszów.
Każda z drużyn miała zatem powody, aby
realnie myśleć o zwycięstwie w derbach
Rudy Śląskiej. Tuż po rozpoczęciu derbowego pojedynku swoją sytuację miała
Urania, podjeżdżając pod bramkę gospo-

darzy, jednak skończyło się tylko wyprowadzeniem piłki poza bramkę i wznowieniem gry od bramkarza. Niestety pierwsze
podejście Uranii pod bramkę rywala jakby przyćmiło kochłowiczan i od początku
w zasadzie dominował Wawel, co przełożyło się na bramkę już w 7. minucie gry,
gdy to po wrzutce z lewej strony piłkę
główką do bramki kochłowiczan skierował Sławik. Na jakiekolwiek poczynania
Uranii czekaliśmy do 17. minuty, kiedy to
podopieczni trenera Malujdy oddali
pierwszy strzał – z dalszej odległości na
uderzenie zdecydował się Zalewski. Piłka
minęła jednak bramkę Wawelu. Przez
większą część pierwszej połowy to Wawel gościł na „połówce” Uranii, dlatego
też bramka wyrównująca w 33. minucie
gry była olbrzymim prezentem. Nieco na
czas grający bramkarz gospodarzy wybił
piłkę na tyle niefortunnie, iż ta trafiła
w nadbiegającego Magierę i wpadła do
siatki. Do przerwy więc mieliśmy remis,
choć trzeba sprawiedliwie dodać, iż Wa-

BIEGI

Trzeci w Polsce

Jastrząb Bielszowice
– Przyszłość Rogów
(3 października, godz. 15.00)

Zapaśnicy w formie

Urania Ruda Śląska
– Orzeł Mokre
(3 października, godz. 11.00)

Rudzki biegacz stanął na podium 24-godzinnego biegu.

W sobotę (26.09.) w Gniechowicach (gmina Kąty Wrocławskie) odbył się turniej zapaśniczy w stylu
klasycznym, czyli Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
W turnieju wystąpili zawodnicy
rudzkiej Pogoni. Podopieczni trenera

Artura Kasprzaka wywalczyli dwa
medale. Złoto w wadze 85 kg zdobył
Kamil Zakrzewski, a brąz w wadze
66 kg wywalczył Mateusz Nadulski.
Piąte miejsce w wadze 59 kg zajął
Marcin Cylok, który przegrał walkę
o brązowy medal.

SPORTOWY
ROZKŁAD JAZDY
Piłka nożna
Slavia Ruda Śląska
– Ruch Radzionków
(3 października, godz. 11.00)

ZAPASY

Medaliści Pogoni Nowy Bytom.

wel zdominował tę część gry. Trener Malujda najwidoczniej nieco potrząsnął szatnią Uranii, gdyż na drugą część gry Urania weszła odmieniona. Od pierwszej minuty to kochłowiczanie ruszyli agresywniej do ataku, czego przykładem może
być choćby trafienie w słupek przez Mzyka w 55. minucie gry. Najlepsza okazja
dla kochłowiczan to jednak 67. minuta
i strzał Magiery pod poprzeczkę, który
efektownie sparował bramkarz gospodarzy. Urania przez większą część drugiej
połowy przeważała, jednak już w końcowym fragmencie także Wawel postanowił
postawić wszystko na jedną kartę. Najpierw w 80. minucie gospodarze zmarnowali sytuację sam na sam, natomiast już
w doliczonym czasie gry, gości przed
utratą gola uratował Koperwas. Podsumowując, zobaczyliśmy dobre derbowe
spotkanie i dwie różne połowy – pierwsza
zdecydowanie dla Wawelu, druga dla
Uranii. Remis wydaje się więc być jak
najbardziej sprawiedliwym rezultatem.

Przemysław Basa, rudzki ultramaratończyk, brązowym medalistą Mistrzostw
Polski w biegu 24-godzinnym. W zakończonych w weekend w gminie Łyse k.
Ostrołęki mistrzostwach zawodnik z Rudy
Śląskiej w ciągu doby pokonał dystans ponad 230 km. To największy sukces w karierze biegacza.
Zawodnicy podczas mistrzowskich zawodów rywalizowali na pętli o długości 2
km, którą pokonywali bez przerwy przez
24 godziny. Dzięki odpowiedniej taktyce
i rozłożeniu sił z brązowego medalu mógł
cieszyć się rudzianin Przemysław Basa,
dla którego był to drugi start na tym dystansie. – W ubiegłym roku podczas poprzednich Mistrzostw Polski miałem szansę na wicemistrzostwo, ale przespałem ją
i to dosłownie. Był to mój debiut i w pewnym momencie rywalizacji postanowiłem
iść spać, żeby się zregenerować. Teraz

wiem, że był to błąd, ponieważ później nie
udało mi się nadrobić straconego dystansu
i zawody zakończyłem na 4. miejscu
– wspomina Przemysław Basa.
W ubiegłorocznych mistrzostwach rudzianin pokonał dystans 218 km. Tym razem i pod względem zajętego miejsca
i przebiegniętego dystansu było znacznie
lepiej. Pokonanie ponad 230 km jest nowym rekordem życiowym zawodnika. Co
przyczyniło się do osiągnięcia tego wyniku oprócz dotychczasowych doświadczeń? – Przede wszystkim równe tempo.
Nie można takiego biegu zacząć zbyt szybko. Systematycznie w trakcie kolejnych
godzin poprawiałem swoją lokatę. Dopisała też publiczność, która świetnie nas
dopingowała oraz pogoda, która poza silnym północnym wiatrem była wręcz idealna do takiego biegu – ocenia brązowy
medalista.
TK

Gwarek Zabrze
– Wawel Wirek
(4 października, godz. 12.30)
Kamionka Mikołów
– Pogoń Nowy Bytom
(3 października, godz. 15.00)
Piłka ręczna
SPR Grunwald Ruda Śląska
– Orzeł Przeworsk
(3 października, godz. 17.00)
Rugby
Legia Warszawa
– Rugby Ruda Śląska
(3 października)
Koszykówka
MKS Dąbrowa Górnicza II
– KS Pogoń Ruda Śląska
(3 października)

Kolumny sportowe
zredagował Łukasz Wodarski

www.wiadomoscirudzkie.pl 

ORGANIZATORZY

24

OGŁOSZENIE |30.09.2015

