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Dojeżdżamy
do Klienta

* KREDYTY *

GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
• 15 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy

tel.
731-35-35-35

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

Foto: UM Ruda Śląska

Kolejne wizyty
w dzielnicach
zakończone!

ODDZWONIMY

69
szt.

PIELĘGNACJA WŁOSÓW
PONAD 250 PRODUKTÓW OBJĘTYCH RABATEM

NIVEA, DOVE
PANTENE
WELLAFLEX
FRUCTIS

OFERTA WAŻNA OD CZWARTKU 5 MAJA DO NIEDZIELI 8 MAJA 2016 r.
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WYDAWCA

Zadzwoń albo
napisz SMS-a
o treści TAK

SZT
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Wiosenna tura spotkań z mieszkańcami zakończona

W ramach wiosennego cyklu spotkań prezydent miasta z mieszkańcami Grażyna Dziedzic rozmawiała z zainteresowanymi sprawami miasta rudzianami. Podczas wiosennej edycji spotkań zgłoszono prawie 250
spraw, a z władzami Rudy Śląskiej spotkało się ponad 450 osób.
Ostatnie spotkanie skierowane było do
mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia.
Tradycyjnie przekazano informację dotyczącą inwestycji w tym rejonie, wśród których
znalazły się m.in. rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych i basenu przy ul. Ratowników 2 oraz termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Chebziu. Jednym z poruszanych tematów były także uciążliwości związane z sąsiedztwem zakładu przetwórstwa
mięsnego. Mieszkańcy ulicy Mieszka 1
skarżyli się na przykre zapachy. – Znamy ten
problem i za każdym razem interweniujemy
w spółce. Między innymi dzięki naszym staraniom specjalistyczny samochód dokonywał tam pomiarów zanieczyszczenia powierza. Okazało się jednak, że żadne normy nie
zostały przekroczone, poza zagrożeniem niskiej emisji, ale to dlatego, że pomiary były
dokonywane w listopadzie, w sezonie grzewczym – wyjaśniał Krzysztof Mejer, zastępca
prezydent miasta. – Są jednak postępy w tej
sprawie. Otrzymałem informację, że spółka
po otrzymaniu stosowanych pozwoleń zamierza zamontować na terenie zakładu urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń
do powietrza. Firma wystąpiła już do nas
z wnioskiem w tej sprawie. Mam nadzieję, że
to, jak również ochronny pas zieleni, o któ-

rym już rozmawialiśmy z mieszkańcami, zminimalizuje skutki uciążliwości. Mamy już
pierwszego inwestora, który będzie wykonywać nasadzenia przy Państwa posesjach.
Będzie to jeszcze w tym roku – tłumaczył
Mejer.
Poruszano także sprawy dotyczące bezpieczeństwa ruchu m.in. na ulicy Objazdowej. Mieszkańcy skarżyli się, że zamontowanie na tej ulicy tylko jednej szykany oraz
ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę nie sprawdza się i wnioskowali o zamontowanie progów zwalniających lub kolejnych szykan. Z podobnym problemem zgłosili się mieszkańcy ul. Węglowej w Chebziu.
Obie sprawy zostaną przekazane do rozpatrzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego.
Podsumujmy, że w ramach wiosennego
cyklu spotkań mieszkańcy zgłosili prawie
250 spraw, które dotyczyły głównie bezpieczeństwa, organizacji ruchu, remontów
dróg, parkingów i szkód górniczych. W spotkaniach wzięło udział ponad 450 osób. Natomiast we wszystkich edycjach spotkań
uczestniczyło ponad 5500 osób. Zgłosiły
one ponad 3200 spraw. – Podczas tego cyklu mówiliśmy m.in. o najważniejszych planowanych i realizowanych inwestycjach

oraz o budżecie obywatelskim. Przede
wszystkim zaś próbowaliśmy rozwiązać
problemy zgłaszane przez mieszkańców
– powiedziała prezydent miasta Grażyna
Dziedzic.
Dla mieszkańców najważniejsze są tematy związane z ich najbliższym otoczeniem
– wywozem śmieci, czystością, stanem dróg,
zieleni miejskiej i zakłócaniem porządku publicznego. Taka forma spotkań powoduje, że
na wiele zadanych pytań odpowiedź można
uzyskać na miejscu – bezpośrednio od odpowiedzialnej za daną sprawę jednostki.
Mieszkańcy podobnie jak w ubiegłych latach mogli także zadać pytania pisemnie, na
którą otrzymają odpowiedź po przeanalizowaniu zgłoszenia. – Tematy dotyczące zagadnień, które nie leżą w gestii miasta, zgłaszamy po spotkaniach instytucjom za nie
odpowiedzialnym. Niektóre przedstawione
nam problemy wymagają z kolei od nas szerszego rozeznania tematu. Wtedy odpowiedzi
przekazujemy mieszkańcom w późniejszym
terminie, na przykład za pośrednictwem
poczty. Umawiamy też indywidualne spotkania w magistracie. Staramy się pomóc każdemu na tyle, na ile jest to możliwe – podkreślał Krzysztof Mejer.
Arkadiusz Wieczorek

OGŁOSZENIE

Wszystkim Strażakom i Hutnikom,
którzy swoją pracą, wiedzą,
doświadczeniem i sercem
służą mieszkańcom Rudy Śląskiej,
składamy najserdeczniejsze życzenia
z okazji Dnia św. Floriana.
Niech Waszej służbie
towarzyszy satysfakcja i zawodowe spełnienie,
a w życiu prywatnym gości szczęście
oraz wszelka pomyślność.
Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta
Ruda Śląska

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Ruda Śląska, 4 maja 2016 roku
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Śląsk czystej
energii

REKLAMA

Butle PROPAN-BUTAN
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GÓRNICTWO

Gdzie trafią miliony?

Foto: KWSA

Wraz z przekształceniem Kompanii Węglowej w Polską Grupę Górniczą Ruda Śląska może stracić nawet 40 mln zł. Z zapisów aktu notarialnego wynika bowiem, że pieniądze, które powinny trafić do gmin, gdzie znajdują się poszczególne kopalnie i zakłady Kompanii Węglowej, zostaną przekazane do budżetu
Katowic. Władze Rudy Śląskiej zapowiedziały, że zamierzają protestować. Równocześnie premier Beata Szydło podczas wizyty w naszym mieście (1.05.)
zadeklarowała, że zajmie się tą sprawą.

W związku z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku od
czynności cywilnoprawnych są przekazywane od
umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części na rachunek budżetu gminy,
w której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana część. W tym przypadku chodzi o umowy pomiędzy dotychczasową
Kompanią Węglową a Polską Grupą Górniczą
(majątek tej pierwszej „przejdzie” do PGG). Natomiast w akcie notarialnym mowa jest wyłącznie

o głównej siedzibie przedsiębiorstwa (siedziba
Polskiej Grupy Górniczej znajdować ma się w Katowicach), a pomija się jego zorganizowane części
(na terenie Rudy Śląskiej znajdują się trzy kopalnie Kompanii Węglowej). Tym samym wspomniane dochody przejdą do budżetu gminy Katowice,
a nie do Rudy Śląskiej. Mowa jest o niemałej kwocie, bo w przypadku naszego miasta może to być
ok. 40 mln zł. Jak podkreślają władze Rudy Śląskiej – sprawa ta w ogóle nie była z nimi konsultowana. – Obiecywano nam, że będziemy traktowani
jak partnerzy i będziemy o wszystkim informowani
na bieżąco. I znów o wszystkim dowiadujemy się
wyłączenie z publikacji prasowych oraz z rozmów
ze związkowcami – podkreśla wiceprezydent
Krzysztof Mejer. – Tymczasem w aktach prawnych, dotyczących powołania Polskiej Grupy Górniczej, nie ma zapisu o zorganizowanych częściach
przedsiębiorstwa, których w naszym mieście znajduje się bardzo dużo. Jest tylko zwrot mówiący
o sprzedaży przedsiębiorstwa – o jego całości. Co
to oznacza? Że wszystkie te pieniądze pójdą do
Katowic, a nie do Rudy Śląskiej. Będziemy protestować w tej sprawie – zapowiada Mejer.
Z kolei przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej tłumaczą, że Kompania Węglowa zbywając
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Zapraszamy również do naszego sklepu
w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. 1 Maja 73

1/2 litra PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

REKLAMA

przedsiębiorstwo (od 30 kwietnia) nie prowadzi
już działalności wydobywczej, w związku z czym
obecna transakcja nie jest podobna do tych, kiedy
Kompania w przeszłości sprzedawała swoje kopalnie do spółki Węglokoks Kraj, czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, więc nie można do niej
zastosować zasad przekazania podatku tak jak jest
mowa w ustawie. – Proces tworzenia Polskiej
Grupy Górniczej w żaden sposób nie ma na celu
pozbawienia gmin górniczych wpływów z tytułu
podatków, ani pogorszenia sytuacji jakichkolwiek
wierzycieli Kompanii Węglowej, a wręcz przeciwnie, ma umożliwić stabilny rozwój działalności
wydobywczej oraz elastyczną strukturę organizacyjną Polskiej Grupy Górniczej i dostosowanie do
funkcjonowania w bardzo trudnych warunkach
rynkowych – wyjaśnia Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej, dodając,

że spółka nie ma wpływu na przepisy prawa podatkowego.
W tej sprawie próbowaliśmy skontaktować się
z Ministerstwem Energii, ale nie otrzymaliśmy
odpowiedzi. Jest jednak światełko w tunelu – Ruda Śląska skierowała już do Polskiej Grupy Górniczej pismo z wnioskiem o przekazanie informacji,
gdzie zostaną przekazane pieniądze ze wspomnianego podatku. Natomiast podczas niedawnej wizyty w naszym mieście, szefowa rządu, Beata
Szydło zapowiedziała, że gminy górnicze nie zostaną „na lodzie”. – Podczas spotkania, Pani premier Szydło zadeklarowała, że zajmie się tą sprawą, a miasta otrzymają należne im pieniądze –
mówi Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.
Stanowisko w tej sprawie ma zająć również Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Joanna Oreł

SPROSTOWANIE
W nawiązaniu do artykułu „Rudzkie kopalnie zostaną połączone”, który opublikowany został
w wydaniu „Wiadomości Rudzkich” z dnia 27.04.2016 r. na stronie 5, pragniemy sprostować i doprecyzować, że rudzkie kopalnie Pokój, Bielszowice i Halemba nie zostaną przekazane do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń, jak podaliśmy, lecz jak wynika z porozumienia podpisanego 19 kwietnia
br.: „w ramach procesu restrukturyzacji oraz łączenia kopalń powstaną zbędne aktywa produkcyjne,
które zostaną przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”. Za nieścisłości przepraszamy.
Redakcja
„Wiadomości Rudzkich”
ogłoszenie
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Progi – te duże i te mniejsze 

| halemba

REKLAMA

Progi zwalniające mają swoich zagorzałych zwolenników, ale bardzo często także i przeciwników. Wśród tych drugich pojawiają się mieszkańcy
Halemby, gdzie można spotkać sporo tzw. leżących policjantów, co bywa
uciążliwe. Kierowcy zwracają m.in. uwagę na to, że progi zwalniające różnią się profilem i wielkością.

Wśród wystandaryzowanych progów
zwalniających, wykonywanych
najczęściej z gumy, występują różne
rodzaje. Na ulicach można zauważyć
m.in. progi poprzeczne „walcowe”,
prostokątne lub składające się
z kilkunastu niepołączonych
elementów.
śnia Tomasz Debernic z Wydziału Dróg
i Mostów Urzędu Miasta. – Przy dopuszczalnej prędkości stare progi nie powinny
wpływać na uszkodzenia samochodów,
stąd wymiana ich na nowe wydaje się być
bezpodstawna i nieekonomiczna – dodaje.
Przypomnijmy, że decyzję o tym, by
zamieścić na drodze publicznej próg
zwalniający podejmuje Komisja ds. Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego, która

Foto: MS

– Mieszkam przy ul. Energetyków. Jest
tam mnóstwo progów zwalniających,
z których jedne są większe, a inne mniejsze – mówił rudzianin podczas spotkania
z prezydent miasta w dzielnicy Halemba.
– Może dałoby się je w jakiś sposób ujednolicić? Przydałoby się zastanowić nad
wymiarami, które byłyby przyjazne dla
zawieszenia samochodu.
Jak się okazuje, rozmiary nowo budowanych progów uwarunkowane są zmianami przepisów. Równocześnie wymiana
tych dotychczasowych nie jest konieczna.
– Kiedyś nie było takich przepisów, które
regulowałyby wymiary progów zwalniających – jak je wykonano, takie były.
Wcześniej robiono je głównie z kostki
brukowej, teraz natomiast praktykuje się
stosowanie standardowych progów, które
są przykręcane do nawierzchni – wyja-

Progi z kostki brukowej odchodzą do lamusa.
rozpatruje wszelkie „za” i „przeciw”.
Każdy z mieszkańców może wnioskować
w tej sprawie wysyłając pismo do Wy-

Niechciane garaże

działu Dróg i Mostów lub prezydent miasta.

Magdalena Szewczyk

| WIREK

Budowa garaży na środku osiedla przy ul. Jankowskiego i Fitelberga zamiast cieszyć, zaniepokoiła mieszkańców okolicy. Ci woleliby mieć w zamian za to w sąsiedztwie skwer lub plac zabaw. Na drugiej osi sporu są
użytkownicy wieczyści, którzy – jak się okazuje – budują garaże zgodnie
z prawem.
uwagę to, jakie jest przeznaczenie terenów sąsiadujących. – Jeśli z przepisów
prawa wynikają ograniczenia w zagospodarowaniu terenów sąsiednich, właściciele, zarządcy bądź użytkownicy wieczyści
tych nieruchomości otrzymują prawo
udziału w postępowaniu administracyjnym na zasadach strony – wyjaśnia Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury.
Jak udało nam się ustalić, wnioskodawcy spełnili wymogi wynikające
z przepisów prawa, a inwestycja jest
zgodna z prawem miejscowym. Dlatego
też nic nie stało na przeszkodzie, by
urzędnicy wydali zgodę na budowę garaży.
Magdalena Szewczyk
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– Dlaczego w takim miejscu powstają
garaże? Teraz na całym osiedlu będziemy
mieć widok z balkonów na wielkie garażowisko – denerwuje się rudzianka. – Nikt
nie konsultował z nami tej budowy, nie
mieliśmy możliwości wypowiedzenia się
w tej sprawie – dodaje.
Jak się okazuje, teren o którym mowa,
jest w użytkowaniu wieczystym, a o pozwolenie na budowę wystąpił jeden z prywatnych użytkowników. Zaś przepisy
prawa budowlanego nie przewidują konsultacji społecznych w takich sytuacjach.
Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest jednak sprawdzenie, czy teren
może być wykorzystany właśnie na cele
budowlane. Urzędnicy biorą również pod

W tym miejscu mają powstać garaże.

Usługi pogrzebowe i kremacyjne
Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627

www.hofman-dompogrzebowy.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian
redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń
i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2016

RUDZKI FESTIWAL KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Gimnazjaliści przed trudnym wyborem

Święto rudzkich talentów

Gimnazjaliści zarówno z Rudy Śląskiej jak i spoza granic miasta już niedługo będą musieli podjąć decyzję, w jakiej
W Miejskim Centrum Kultury podsumowano XXVI Rudzki Festiwal
szkole chcą kontynuować naukę. Pomoc w tym trudnym wyborze nieść ma organizowana od wielu lat Giełda Szkół
Kultury Młodzieży Szkolnej. To największe, kulturalne przedsięwzięcie
Ponadgimnazjalnych, która odbyła się we wtorek, 26 kwietnia. Jej inicjatorem jest Gimnazjum nr 8, które umożliwia
w Rudzie Śląskiej skierowane do młodych artystów amatorów, ale za
zaprezentowanie oferty edukacyjnej trzynastu placówkom oświatowym.
to niezwykle utalentowanych.

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Uczniowie zaprezentowali ofertę edukacyjną.
– Szkoły ponadgimnazjalne muszą otwierać się na
młodzież i chwalić swoją bogatą i ciekawą ofertą – podkreślała
Beata Wilk, nauczycielka w Gimnazjum nr 8. – Z roku na rok placówki prześcigają się w pomysłach na zareklamowanie swojej
szkoły, a uczniowie są bardziej kreatywni. Mogliśmy zobaczyć prezentacje, występy, pokazy poszczególnych kierunków, a gimnazjaliści przekonali się, jakie te społeczności szkolne są fajne – dodała.
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta na
czele z prezydent Grażyną Dziedzic. – Giełda ma pomóc gimnazjalistom w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji w życiu. Raz
podjęty wybór będzie miał wpływ na rozwój kariery zawodowej. To

Foto: MS

Foto: MS

najlepsze miejsce do tego, by poznać oferty
rudzkich szkół ponadgimnazjalnych, porozmawiać z nauczycielami i poznać opinie
uczniów – podkreślała prezydent.
W 20 rudzkich gimnazjach uczy się około
3,7 tys. uczniów, natomiast każdego roku
opuszcza je około 1200 uczniów. – Chcę
zostać w swojej szkole, czyli ZSO nr 3, bo
tam też chodzę do gimnazjum. Odpowiada mi prowadzony tu
proﬁl
biologiczno-chemiczny, bo chciałbym
dostać się w przyszłości na medycynę –
mówił Marek Karkuzewicz, gimnazjalista z Kochłowic. – Taka giełda
szkół może pomóc
wszystkim niezdecydowanym gimnazjalistom. Widzę, że niektórzy koledzy nie do
końca orientują się w tym, jakie kierunki
prowadzone są w poszczególnych szkołach. Tutaj możemy się
wszystkiego dowiedzieć – podkreślał Michał Sułecki, który na co
dzień uczęszcza do rudzkiego Zespołu Szkół Muzycznych i marzy
o studiach na Akademii Muzycznej.
Problem wyboru odpowiedniej szkoły jest bardzo ważny ze
względu na zapotrzebowanie na rynku pracy i to również starali
się podkreślić organizatorzy giełdy. – Zauważamy, że coraz częściej uczniowie wybierają zasadnicze szkoły zawodowe. To dobrze, bo na rynku pracy brakuje fachowców – tłumaczy Beata
Wilk.
Magdalena Szewczyk

Oto laureaci festiwalu.

Festiwalowe zmagania trwają kilka
dni i podzielone są na cztery kategorie.
Dzieci i młodzież ze szkół i placówek
kulturalnych rywalizują w kategoriach:
teatr, taniec, muzyka i plastyka. Co roku
w festiwalu bierze udział kilkuset uczestników, a najlepsi otrzymują nagrody. Dla
młodych artystów najważniejsza jest jednak możliwość zaprezentowania własnych umiejętności, a nie sama nagroda.
Festiwal pokazuje jak wiele zespołów
i grup działa w naszym mieście i prezentuje swoje umiejętności – także w całej
Polsce. – Z naszymi zespołami wyjeżdżamy na wiele konkursów tanecznych, jednak ten w Rudzie Śląskiej – mieście gdzie
działamy – jest dla nas bardzo ważny
i z sukcesów odnoszonych tutaj cieszymy

się podwójnie – mówił Mariusz Izydorczyk z Osiedlowego Domu Kultury RSM
Matecznik.
Festiwal to ogromne przedsięwzięcie
logistyczne. Przesłuchania muzyczne
i konkurs plastyczny odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury, teatry przez
dwa dni prezentują się w Domu Kultury
w Bielszowicach, z kolei tancerze występują na deskach Miejskiego Centrum
Kultury. – Aby przyjąć w ciągu jednego
dnia kilkadziesiąt zespołów, kilkuset
uczestników i pełną widownię, musimy się
dobrze przygotować. Staramy się wszystko tak poukładać, aby zarówno młodzi
artyści jaki i widzowie byli zadowoleni,
a poziom naszego festiwalu był zawsze na
najwyższym poziomie – mówił Lech Śmiechowicz z Miejskiego Centrum Kultury.
Wyniki festiwalu można znaleźć na www.
wiadomoscirudzkie.pl.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA

DEWOCJONALIA

Dwunasta edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Gwary „Ślonzoki niy gynsi” była szczególna dla jego uczestników. Do
Gimnazjum nr 11 zawitali bowiem członkowie zespołu Oberschlesien, którzy są prawdziwą wizytówką śląskiej godki,
a w dniu konkursu (26.04.) nie tylko wcielili się oni w role jurorów, ale również zagrali dla widzów i uczestników.

Kartki, pamiątki - duży wybór
Art. papiernicze
SKLEP „KLUCZYK”
ZAPRASZA
Ruda Śląska-Halemba
ul. Grodzka 5/02
tel. 32 243-41-09

– Kiedy 12 lat temu postanowiliśmy po raz pierwszy zorganizować
konkurs gwary, miałyśmy wątpliwości co do tego, z jakim spotka się
on zainteresowaniem. Okazało się, że z ogromnym. Co roku zgłasza
się ok. 20 uczestników, którzy świetnie potraﬁą „godać” i świetnie się
w tym odnajdują, a dzięki temu możemy przyczynić się do kultywowania śląskich tradycji oraz propagowania godki – podkreśla Katarzyna
Pietrzak, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 11 i jedna
z organizatorek konkursu.
W tym roku – zresztą już po raz kolejny – konkurs nabrał charakteru międzymiastowego, bo zgłosili sie także uczestnicy z dwóch chorzowskich gimnazjów. W sumie 17 uczestników zaprezentowało na
scenie teksty znanych autorów, którzy piszą po śląsku oraz własnego
autorstwa (np. opowieści rodzinne). Jury, któremu przewodniczył
Marcek Różanka, współzałożyciel zespołu Oberschlesien, postanowiło przyznać nagrodę grand prix Weronice Czerwiec z Gimnazjum
nr 8. Z kolei pierwsze miejsce ex aequo wręczono Wiktorii Józeﬁok
z Gimnazjum nr 12 oraz Dominice Urbacz z Gimnazjum nr 11. Drugie
miejsce zdobył zespół w składzie: Roksana Głodny, Angelika Lubojańska, Justyna Walenciak z Gimnazjum nr 11, a trzecie – także ex
aequo – Marta Burgiel z Gimnazjum nr 12 oraz Anna Kopala z Gimnazjum nr 5. Na zakończenie uczestnicy i widzowie mogli także wysłuchać koncertu akustycznego w wykonaniu zaproszonego zespołu.

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Foto: arch.

Po śląsku i z mocnym brzmieniem

W konkursie gwary nagrodzono 8 osób.
– Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem artystów z zespołu Oberschlesien. Nie dość, że od razu zgodzili się na przyjazd i poświęcili mnóstwo
czasu, to jeszcze w czasie całej imprezy bezinteresownie zadbali o pomoc w jej organizacji, a sam koncert był fantastyczny – podsumowuje
Katarzyna Pietrzak.
JO

41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 18a
tel. 32 251 52 90 | www.weglosmyk.pl

KONKURS GWARY

www. wiadomoscirudzkie. pl

IRENA SANTOR W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Pierwsza dama polskiej
piosenki zawita do MCK

Laureatka międzynarodowych festiwali muzycznych, która
karierę rozpoczynała w zespole „Mazowsze”, by później zostać artystką solową, wystąpi w naszym mieście! Irena Santor, bo o niej mowa, nazywana „Pierwszą Damą Polskiej Piosenki”, wystąpi podczas koncertu z okazji Dnia Matki. Będziemy mogli ją usłyszeć 26 maja w Miejskim Centrum Kultury.
uczono mnie muzycznego abecadła, a z tego abecadła jak z każdego wypływa wiedza… Tam zrozumiałam, co to jest muzyka.
Przez
osiem
lat
w „Mazowszu” obracałam się w obszarze
muzyki ludowej, którą
nasiąkłam i która do
dziś pozostaje dla
mnie najważniejsza.
Ośmielę się powiedzieć, że najwięksi
kompozytorzy polscy
czerpali z tego źródła.
Fakt, że Polacy zawsze tak chętnie słuchają muzyki ludowej, dowodzi, że jest im niezwykle duchowo potrzebna i dlatego powinniśmy ją specjalnie szanować
i otaczać opieką.
– Czy któraś z Pani piosenek
jest szczególnie bliska Pani sercu?
– Ciągle jeszcze mam nadzieję,
że los podaruje mi tą następną,
najważniejszą.
– Już wkrótce, 26 maja wystąpi Pani w Rudzie Śląskiej.
Z czym kojarzy się Pani Śląsk
i jego mieszkańcy?
– Śląsk kojarzy mi się z nieprzeciętną muzykalnością publiczności. Już się cieszę na to
spotkanie!
MCK
Foto: Ewa Modestowicz

– Jest Pani damą polskiej
piosenki, prawdziwym fenomenem na estradzie. Czy występy
są dla Pani wciąż tak samo
ważne, czy odczuwa Pani jeszcze tremę?
– Obecne koncerty są dla mnie
wciąż tak samo ważne, a te ostatnie może nawet trochę ważniejsze. Trema towarzyszy mi od zawsze i pewnie tak będzie do końca.
– Album z 2014 r. „Zamyślenia” to pomysł i współpraca
z Romualdem Lipko z „Budki
Suﬂera”, który kojarzony jest
niewątpliwie
z
cięższymi
brzmieniami. Jak zareagowała
Pani na jego propozycję?
– Z wielką radością i ciekawością! To jest już druga płyta, którą
nagrałam we współpracy z Romuladem Lipko i bardzo się cieszę z niektórych „cięższych”
brzmień, które zaproponował, bo
to zmuszało mnie do poszukiwań
i odkrycia w sobie emocji większej niż liryka, o której Pani
wspomniała.
– Jak wspomina Pani czas
spędzony w Zespole Pieśni
i Tańca Mazowsze? Czy nadal
lubi Pani folklor?
– Ten czas wspominam z rozrzewnieniem. W „Mazowszu”
kończyłam szkołę muzyczną, tam
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KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE
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Poziomo: 1 – niejedna w talii, 8 – natręt, 8 – temat, 9 – zespół pracowników, 11 – lichy utwór, 12 – entazis, lekkie wybrzuszenie trzonu kolumny doryckiej, 15 – omasta, 17 – morski jamochłon, 20 – podzwrotnikowe pnącze, 21 – jap. mata
słomiana, 24 – ruski szlachcic, 25 – ptak łowczy, 28 – mit. gr.
wąż – udusił Laokoona i synów, 29 – epidemia, 32 – półwędrowna ryba, rybiec, 33 – skóra z usuniętym licem, 36 – mit.
gr. bogini sprawiedliwości, 39 – orszak podążający do oazy,
42 – indyjski poemat bohaterski, 43 – drużyna, 45 – tkanina
dekoracyjna, 46 – zniesienie, 47 – płaszcz beduinów.
Pionowo: 1 – składnik czekolady, 2 – grupa rodzin od
wspólnego przodka, 3 – przesunięcie na wyższe stanowisko, 4
– wulkan na Sycylii, 5 – z niej ikra, 6 – szybkość, 7 – port
i miasto nad Bałtykiem, 10 – okazała galera, 13 – stan, kibić,
14 – plama na honorze, 16 – wąż z „Księgi Dżungli”, 17 –
kiesa, trzos, 18 – pot. podróż, 19 – skowronek borowy, 21 –
kamień szlachetny, 22 – rzeka w Chinach, 23 – samiec ryb
gotowych do tarła, 26 – tarka, 27 – ubezpiecza wojsko na postoju, 30 – rasowy koń, 31 – tył konia, 34 – ozdoba tałesu, 35
– rysa, brak, 37 – lewatywa, 38 – rybka akwariowa, 40 – biblijny niegodziwiec, 41 – taniec wirowy, 44 – gat. wierzby.
Hasło krzyżówki nr 16 brzmiało: „Kulisy sławy”. Nagrodę
otrzymuje Weronika Molus. 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) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych,
które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.
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Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha
Bartłomiej Niegot
syn Natalii i Mateusza
ur. 22.04. (3650 g i 55 cm)

Eliza Wróbel
córka Angeliki i Zbigniewa
ur. 22.04. (3440 g i 56 cm)

Jan Gorczyca
syn Beaty i Stanisława
ur. 22.04. (4190 g i 59 cm)

Filip Lesiak
syn Marty i Aleksego
ur. 22.04. (4015 g i 58 cm)

Adrian Dziewior
syn Moniki i Dawida
ur. 23.04. (3011 g i 53 cm)

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

www.wiadomoscirudzkie.pl
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SZKOŁA RODZENIA

ZABAWA SMS

Niezwykły prezent na Dzień Matki

Od maja w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Goduli rusza bezpłatna szkoła rodzenia. Już
teraz można się do niej zapisać. – Szkoła rodzenia powstała po to, by dać naszym pacjentkom oraz ich partnerom możliwość pełniejszego przygotowania się do porodu i rodzicielstwa. Proponowany przez nas kurs to aktywna i bardzo ciekawa forma spotkań – zachęca
Katarzyna Żak, położna, która w rudzkim szpitalu prowadzi szkołę rodzenia.

Czas na rozpoczęcie naszej zabawy SMS. Oto zdjęcia, które otrzymaliśmy od Was w ramach zabawy fotograficznej
„Dzień Matki z Wiadomościami Rudzkimi” (prosiliśmy o nadesłanie rodzinnych zdjęć mam i dzieci). Autorzy zdjęcia, które zdobędzie
najwięcej głosów oddanych poprzez SMS-y, otrzymają niezwykły podarek – prezent na Dzień Matki. Czeka na nich relaks w Hotelu Alpin
w Szczyrku, a w ramach niego – kolacja szefa kuchni, nocleg oraz chwile spędzone w strefie SPA. Jak można głosować? Wystarczy wysłać
SMS-a o treści przypisanej do każdego zdjęcia (od wiad.DM1 do wiad.DM14) na numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23
brutto). Na SMS-y czekamy od 4.05.2016 r. od godz. 10.00 do 16.05.2016 r. do godz. 12.00.

Foto: fotosister.eu

Z myślą o przyszłych rodzicach

Trwają zapisy do szkoły rodzenia.

Kurs trwa sześć tygodni i obejmuje sześć
spotkań, z których każde trwa 1 godz. 45
min. Zajęcia składać się będą z wykładu
oraz warsztatów praktycznych związanych
m.in. z ćwiczeniem oddychania oraz przybierania pozycji do porodu, nauką techniki
relaksacji, akupresury i masażu oraz opieką
nad dzieckiem oraz karmieniem. – Wszyst-

kie wykłady uzupełnione są materiałami
multimedialnymi a warsztaty praktyczne –
pokazami. Tak, by ich forma była dla uczestników interesująca, a treść zrozumiała. Zapisy do naszej szkoły już ruszyły, liczba grup
uczestniczących w zajęciach jest uzależniona od zainteresowania – zachęca Katarzyna
Żak.
Zajęcia w rudzkiej szkole rodzenia odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach
popołudniowych. – Chcemy żeby w grupach
było od sześciu do ośmiu par. Zapraszamy
wszystkich przyszłych rodziców do uczestnictwa w tych zajęciach. Chcemy, żeby było
profesjonalnie, merytorycznie a jednocześnie zabawnie, lekko i z wdziękiem. Najlepszy moment na rozpoczęcie kursu to czas
między 27. a 31. tygodniem ciąży – podkreśla Katarzyna Żak.
Zainteresowani zajęciami w szkole rodzenia mogą dzwonić pod nr tel. 502-113894. 
JO

6. Teresa Opeldus i syn Dariusz Opeldus
(SMS o treści wiad.DM6)

1. Ewelina Żur z córką Igą
(SMS o treści wiad.DM1)

11. Anna Bajerkiewicz z synami – Jakubem
i Karolem
(SMS o treści wiad.DM11)

POMAGAMY

Zabierz Oliwkę do Niemiec

Foto: arch.

Pięcioletnia Oliwia mówi o sobie, że ma w brzuszku robaka. Tak naprawdę to guz, z którym
dziewczynka musi walczyć każdego dnia. W Polsce już nikt nie może jej pomóc, a jedyną
nadzieją jest operacja w Niemczech, która kosztuje 143 tys. euro. Mama dziewczynki nie
dysponuje taką kwotą, dlatego może liczyć tylko na pomoc dobrych ludzi.

Pięcioletnia Oliwia czeka na wsparcie.
2015 rok dla Oliwki, mieszkającej w Rudzie Śląskiej pięciolatki, rozpoczął się nie
tak jak powinien. Dziewczynka dostała silnych wymiotów, gorączki i bólów brzucha
– nigdy wcześniej nie była w takim stanie.
Następnego dnia mama dziewczynki zadzwoniła po pogotowie. Werdykt lekarzy
był krótki: to prawdopodobnie guz. Od tego czasu dziewczynce nikt nie potrafi pomóc. Najpierw stosowano zwykłą chemię,
jednak po kilkunastu dniach okazało się, że
to neuroblastoma III stopnia i trzeba było
zastosować inne leczenie. Niestety w tej
chwili guz jest tak wielki, że żadna chemia
na niego nie działa i nie można go wyciąć.
Jedynym wyjściem jest usunięcie wraz
z nerką. – Na początku ukrywaliśmy choro-

bę przed Oliwką – mówi Ewelina Kuśmierska, mama Oliwki. – Wstydziła się, gdy
zaczęły jej wypadać włoski. Gdy je obcięliśmy, nie chciała nigdzie wychodzić, zawsze
zakładała czapkę. Teraz, po kilku miesiącach brania chemii, przyzwyczaiła się.
O chorobie przypominają jej tylko bardzo
bolesne chwile, gdy któreś dziecko pewnego dnia nie wraca na szpitalne łóżeczko –
dodaje
Oliwia przeszła długą drogę leczenia
w Polsce, które nie przyniosło oczekiwanych
rezultatów. Istnieje jednak możliwość jego
kontynuacji za granicą. Niestety ten rodzaj
terapii w przypadku Oliwki – ze względu na
stan jej zdrowia – nie jest finansowany przez
NFZ. Jedyną możliwością jest wyjazd do
Niemiec. – Musimy radzić sobie sami – mówi pani Ewelina, która jest mamą czterech
dziewczynek. – Na razie Oliwka jest w domu
i czuje się stabilnie, ale ciągle jest leczona
w szpitalu w Zabrzu. Wykonywane są także
badania do zabiegu przeszczepu antykomórek GD2, wstrzykiwanych do kręgosłupa,
który ma odbyć się w Niemczech – dodaje.
Oliwce może pomóc każdy – wystarczy
przelać dowolną sumę pieniędzy na konto
Fundacji ISKIERKA: ING Bank Śląski
nr konta: 72 1050 0099 6781 1000 1000
0456, z dopiskiem „Oliwia Kuśmierska”. Do
tej pory udało się uzbierać około 40 proc.
sumy, a leczenie zagraniczne ma rozpocząć
się w maju.
MS

7. Ilona Sołtys i córka Katarzyna Sołtys
(SMS o treści wiad.DM7)

12. Gertruda Sopala z córkami – Anną
Bajerkiewicz, Ewą Kaczmarek i Barbarą
Boczek
(SMS o treści wiad.DM12)

2. Lidia Florian z mamą Elżbietą Florian
(SMS o treści wiad.DM2)

3. Sabina Suchy z mamą Joanną Dudą
(SMS o treści wiad.DM3)

8. Magdalena Brol-Zober i córka Zosia Zober
(SMS o treści wiad.DM8)

13. Patrycja Kożdoń
z mamą Danutą Kożdoń
(SMS o treści wiad.DM13)
4. Sylwia Szczęsny
z mamą Beatą Wydrą i siostrą
(SMS o treści wiad.DM4)

9. Agnieszka Bącol z mamą Kornelią
Ostrowską
(SMS o treści wiad.DM9)

5. Patrycja Szromek z mamą Mariolą
Szromek (SMS o treści wiad.DM5)

10. Mirosława Pomierska z córkami
– Dorotą Pomierską i Karoliną Pomierską
(SMS o treści wiad.DM10)

14. Magdalena Bereźnicka-Dziubińska
z mamą Marią Bereźnicką
(SMS o treści wiad.DM14)
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WIREK

Ks. Niedziela
na Ficinusie

BIELSZOWICE

Na majówkę
wehikułem

Józef Niedziela to niezwykła postać, której historia
została przybliżona podczas kolejnego spotkania przy
ul. Kubiny z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie”.
W znakomity sposób zrobił to Rafał Wawrzyniak, autor
biografii dawnego proboszcza bielszowickiej parafii.
Rafał Wawrzynek to rudzianin, nauczyciel z zawodu, a przy tym lokalny historyk z zamiłowania. To właśnie on w miniony piątek (29.04.) poprowadził spotkanie, dotyczące jednej z ważniejszych osób w historii
Rudy Śląskiej. – Ks. Józef Niedziela to bardzo barwna
postać. Kapłan, społecznik i działacz narodowy, tragicznie zmarły w obozie koncentracyjnym w Dachau
w 1942 roku. Spotkanie pozwoliło nam poznać go bliżej
– mówiła Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta.
Spotkaniu towarzyszyła także inscenizacja pod tytułem „Wierni Bogu i Ojczyźnie”, mówiąca o losach
księdza Józefa Niedzieli i bohaterów walczących
o wolność. Przedstawienie przygotowali podopieczni
Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej. Wystąpił też kwartet smyczkowy Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia z Rudy
Śląskiej.
MS

NOWY BYTOM

Multijęzyczne
talenty
Młodzi uczniowie z Rudy Śląskiej mogli wykazać
się nie tylko swoimi zdolnościami muzycznymi i recytatorskimi, ale także biegłą znajomością języków obcych. Kilka tygodni temu odbyły się przesłuchania do
XIV Rudzkiego Konkursu Poezji i Piosenki Obcojęzycznej, którego uroczyste rozstrzygnięcie miało miejsce w Miejskim Centrum Kultury w ubiegły czwartek
(28.04.).
– W tym roku udział w konkursie wzięło 334 uczniów
z 32 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Rudy Śląskiej. Wyróżniono sporą ich część
– tym razem wręczyliśmy ponad 60 nagród – mówiła
Halina Woźniak, nauczycielka z Gimnazjum nr 9 oraz
organizatorka konkursu. – Chcemy poprzez taki konkurs rozwijać młode talenty i przy okazji umiejętności
językowe, tak bardzo przydatne – dodała.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach
– piosenka i wiersz, a uczestnicy mogą zaprezentować
swoje talenty w wybranym języku: angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim. W tym roku pojawiły się także dwa języki dodatkowe – włoski i japoński. Przesłuchania odbyły się w Gimnazjum nr 9, a finał
w MCK.
MS

Foto: MS

Dzieci były zafascynowane wierszami
oraz dodatkowymi atrakcjami.
kie scenki dla dzieci. Lubimy spędzać czas z maluchami, dlatego zostałyśmy wolontariuszkami i często przychodzimy do przedszkoli w Nowym Bytomiu, by bawić
się z przedszkolakami – mówiły Jagoda Sumera oraz
Ania Tabaszewska z klasy 1b.
MS

HALEMBA

Laba na całego
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Atrakcje spodobały się przede wszystkim dzieciom.
Ta majówka w Rudzie Śląskiej była niezwykle upalna – termometry odnotowały ponad 30 stopni Celsjusza… ale wyłącznie w Aquadromie. W ostatnich dniach
odbyła się tam czterodniowa impreza pod hasłem „Majówkowa laba w Aquadromie”. Goście parku wodnego

mogli skorzystać z tej okazji z szeregu atrakcji oraz
otrzymali upominki.
– Zorbing, dmuchańce, wspólne grillowanie, pokazy
ratownictwa, pływanie na łódeczkach, zwiedzanie podbasenia – tak o atrakcjach, które czekały na chętnych
mówiła Agnieszka Piekorz z Aquadromu. – Nasi animatorzy nie pozwolili dzieciom się nudzić. Chcieliśmy, by ten czas, spędzony w parku, był rodzinny, majówkowy, pełen wrażeń – dodała.
Podczas majówki Aquadrom rozdał ponad 200 nagród, w tym m.in. bilety do Muzeum PRL-u, klapki,
kupony na pizzę i wiele innych gadżetów. Taki
weekend to dopiero wstęp do przygotowywanej przez
rudzki park wodny oferty wakacyjnej. – Powoli zbliżamy się do lata, a Aquadrom to doskonałe miejsce do
odpoczynku. Szczególnie przygotowujemy nasz teren
zewnętrzny, w którym powstaną kolejne dodatkowe
atrakcje. Chcemy, by to miejsce stało się prawdziwie
tropikalne – zapowiadała Agnieszka Piekorz. 
MS

ORZEGÓW

Dzień Romski w SP 36
W orzegowskiej Szkole Podstawowej nr 36 jak co
roku obchodzono Międzynarodowy Dzień Romski.
W tym dniu placówka stara się podkreślić konieczność
solidarności ze społecznością romską.
– W naszej szkole jest największy odsetek dzieci romskich, dlatego co roku obchodzimy to święto na pamiątkę historycznych wydarzeń związanych z kulturą oraz
prawami obywatelskimi Romów – mówiła Iwona
Skrzypczyk-Sikora, dyrektorka szkoły. – W tym dniu
uczestniczą wszyscy uczniowie oraz Romowie, którzy
w Orzegowie skupieni są w dwóch zespołach – dużym
taborze i małym, działającym na terenie naszej placówki – dodała.
Z tej okazji uczniowie przygotowali kolorowy spektakl o „Kocie w butach”, po którym przed społecznością szkolną wystąpił prawdziwy romski tabor. Wydarzenie było również przyczynkiem do uroczystego
otwarcia sali doświadczania świata, która powstała
na strychu szkoły.

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
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1 maja rozpoczął się 7. sezon działalności Muzeum
PRL-u w Bielszowicach. Każdy, kto jeszcze nie odwiedził tego wehikułu czasu, miał szansę zobaczyć go
w wolnym, majówkowym okresie. Zachętą do odwiedzin, dla tych, którzy byli już w muzeum, z pewnością
są nowości przygotowane przez fundację sprawującą
pieczę nad obiektem.
– Przygotowaliśmy wiele nowych wystaw, eksponatów, a także przyjęliśmy kolejny pomnik do Parku Pomników – mówiła Monika Żywot, prezes Fundacji Minionej Epoki. – We współpracy z katowickim oddziałem
Instytutu Pamięci Narodowej przygotowaliśmy trzy nowe wystawy: „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym
Śląsku”, „Milcząc, wołają” oraz „Wybory 1947 roku”
– wymieniała.
W budynku starej wozowni pojawiła się ciekawostka, która jest gratką dla przybyłych z wszystkich zakątków Polski. – Dzięki współpracy z Galerią Socrealizmu
– Muzeum Zamoyskich w Kozłówce możemy oglądać
kopie malarskie najlepszych dzieł malarzy
z okresu socrealizmu – opowiadała Monika Żywot.
– Wykonanie kopii na zamówienie naszego muzeum
nadzorował prof. Romuald Kołodziej z UMCS w Lublinie – dodała.
MS

ruda

Gwarno
w Parku Kozioła
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Występy przyciągnęły tłumy widzów.

Foto: MS

Podopieczni Ośrodka zaprezentowali
poruszające przedstawienie.

Monika Czoik-Nowicka po raz kolejny przeniosła
dzieci w krainę kolorowych fantazji. Poetka, z pomocą
uczniów klasy 1 b z Gimnazjum nr 11, zaprezentowała
utwory zamieszczone w swojej drugiej książce pt.
„W podróży do krainy fantazji”. Odbiorcami przygód
bajkowych postaci były przedszkolaki z Miejskiego
Przedszkola nr 4 im. Misia Uszatka.
– Jest mi niezmiernie miło, że mogę wam dzisiaj zaprezentować bajki i wierszyki z tej książki – mówiła do
młodych słuchaczy Monika Czoik-Nowicka. – Czy
ktoś z was był już w krainie fantazji? – pytała. – Ja byłem w krainie fantazji w kinie – mówił Dominik, wychowanek przedszkola nr 4. – A ja w książce – dodała
Asia, koleżanka Dominika.
Dzieciaki z dużym zaangażowaniem uczestniczą
w spotkaniach z poetką. Tym razem dużą rolę odegrali
także gimnazjaliści, którzy pomogli przygotować inscenizacje do każdego z wierszyków. – Razem z naszą
nauczycielką z języka polskiego przygotowaliśmy krót-

Foto: MS

Foto: MS

Bajkowe spotkanie

Foto: MS
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Tabory prowadzi Izolda Kwiek, absolwentka SP 36.
– Sala ta została zbudowana dla wszystkich naszych
dzieci z różnymi orzeczeniami, które wymagają szczególnej opieki i uwagi – tłumaczyła dyrektorka.  MS

Ruda ożywa. Potwierdzeniem tego jest frekwencja
na pierwszej z cyklu festynów rodzinnych „Cztery pory
roku” imprezie, która odbyła się 1 maja w Parku im.
Augustyna Kozioła. Podczas wydarzenia zaprezentowano ciekawy program artystyczny: „Jest na mapie
świata maleńki znak – suity wokalno-taneczne z różnych regionów Polski” w wykonaniu Amatorskiego
Teatru „Pierro” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 2, pokazy taneczne „Arabeski” z Rudy Śląskiej oraz
występ muzyczny zespołu Todo Art Trio.
– Bardzo się cieszę, że przybyło tu tyle osób. Park
Augustyna Kozioła jest bardzo piękny, a od tego roku
ma swoją restaurację. Życzę dobrej zabawy i już zapraszam na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych,
a także kolejne festyny rodzinne – zapraszała podczas
festynu prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
– Cały cykl odbędzie się w odnowionym rudzkim
Parku Kozioła. Imprezy będą się zaczynać o godz.
16.00 – zapowiada już teraz Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej w Rudzie
Śląskiej. Kolejne festyny odbędą się 26 czerwca,
14 sierpnia i 25 września.
MS

www.wiadomoscirudzkie.pl 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości
gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie ŚląskiejKochłowicach przy ul. Wireckiej, obręb Kochłowice k.m. 4, stanowiących działki:
– 2062/32 o powierzchni 791 m², użytek RIVb, PSIV
– 2071/32 o powierzchni 1404 m2 , użytek RIVb, PsIV
zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00011360/9, (działy III i IV są wolne od
wpisów).
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Dojazd do ww. działek z drogi publicznej ulicy Wireckiej winien odbywać się
poprzez gminną działkę nr 2065/32 KW GL1S/00011360/9, przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym
wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów o wydanie warunków na powyższe. Działki
są niezagospodarowane, porośnięte trawą, posiadają nieregularny kształt, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu
dla działki numer :
– 2062/32 wynosi – 103.000,00 zł
– 2071/32 wynosi – 166.000,00 zł
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości 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 wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 6.06.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II.
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 30.05.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– działka 2062/32 – 5.200,00 zł
– działka 2071/32 – 8.300,00 zł
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed
otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

9

OGŁOSZENIA | 4.05.2016

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
trzech nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Artura
Grottgera z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą
niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 9, 11 i 14 grudnia 2015 r. oraz drugie przetargi
ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 9, 15 i 17 marca 2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem zbycia w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego trzech niezabudowanych
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ul. Artura Grottgera, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi :
– 1293/1193 o powierzchni 952 m2, użytki: Bz, Lz-IV, R-V,
– 1294/1193 o powierzchni 942 m2, użytki: Bz, Lz-IV,
– 1295/1193 o powierzchni 736 m2, użytek Bz,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości zostanie zbyta wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Działy
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr
1293/1193, 1294/1193 i 1295/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2),
natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min.
6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2, KDW.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki 1293/1193 – 85.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 77.206,00 zł, droga 7.794,00 zł,
– dla działki 1294/1193 – 83.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 75.198,00 zł, droga 7.802,00 zł,
– dla działki 1295/1193 – 70.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 62.160,00 zł, droga 7.840,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi,
z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową 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.
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 8.06.2016 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 1.06.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 1293/1193 – 4.300,00 zł, 		
– dla działki 1294/1193 – 4.200,00 zł,
– dla działki 1295/1193 – 3.500,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Grottgera, działka 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.
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Rudzki Informator Samorządowy
Jak budować wizerunek miasta na sporcie i rekreacji? Jak wspierać codzienny wypoczynek mieszkańców? Czy miasto ma
szansę na wykreowanie imprezy wizerunkowej o zasięgu co najmniej krajowym i co by to mogło być? O tym i o wielu innych
zagadnieniach dyskutowano w Rudzie Śląskiej podczas zorganizowanej w mieście przez „Gazetę Wyborczą” debaty z cyklu
„Miasta Idei”.

Ruda Śląska miastem idei

– Gdy w 2013 roku, podczas prac
nad nową strategią rozwoju miasta,
przeprowadziliśmy badania oceny życia w mieście, to okazało się, że zdecydowana większość z ankietowanych
opowiedziała się za tym, by Ruda Śląska była miastem sportu i rekreacji
– podkreślała prezydent Grażyna
Dziedzic. – Dziś realizujemy to, czego oczekują rudzianie i myślę, że podobne oczekiwania mają również
mieszkańcy innych miast. Sport i rekreacja są tymi dziedzinami, na których nie można oszczędzać – dodała.
Podobnego zdania byli pozostali
uczestnicy debaty w Rudzie Śląskiej.
– Sprawniejsze społeczeństwo to
zdrowsze społeczeństwo. Im bardziej
dbamy o siebie, tym jesteśmy bardziej
efektywni w pracy. Aktywne i wspólne
spędzanie wolnego czasu pozwala na
wzmacnianie i scalanie rodzin – mówiła Otylia Jędrzejczak, pochodząca
z Rudy Śląskiej mistrzyni olimpijska.
– Musimy myśleć o dzieciach. Dziś
z roku na rok są one coraz mniej
sprawne. Gdy wraz z innymi nauczycielami wychowania fizycznego analizowaliśmy najnowsze testy sprawnościowe, to okazało się, że większość
dzieci miałaby problem z ich zaliczeniem
–
podkreślała
Zuzanna
Radecka-Pakaszewska, była olimpijka, a obecnie trener lekkoatletyki
w rudzkich szkołach. – Dlatego każda inwestycja, która powstaje na
rzecz sportu i rekreacji, jest na wagę
złota. Tym możemy konkurować z telewizją i komputerem wśród dzieci
i młodzieży – dodała.

Inwestycji z zakresu sportu i rekreacji w ostatnich latach w Rudzie Śląskiej powstało wiele i ciągle rosną
nowe. Jednym ze sztandarowych
przedsięwzięć będzie budowa nowego stadionu lekkoatletycznego. – Na
jego powstanie środowisko lekkoatletyczne czeka od dobrych dwudziestu
lat. Będzie to spełnienie jednego z moich marzeń – zdradził rudzki ultramaratończyk August Jakubik. Zwracał
on również uwagę na potrzebę organizacji zajęć dla mieszkańców. – Drugi
sezon prowadzimy bezpłatne treningi
z biegania dla mieszkańców i widzę
jak one są potrzebne. Każdego tygodnia przychodzi na nie kilkadziesiąt
osób. Nie da się całej wiedzy o danej
dyscyplinie sportu zaczerpnąć z Internetu, czy książki. Widzę, jak uczestnicy treningów potrzebują rozmowy
o tym, jak trenować, co jeść – tłumaczył.
Uczestnicy debaty poszukiwali
również odpowiedzi na pytanie, czy
Ruda Śląska posiada imprezę sportową, która może promować miasto.
– Myślę, że taka już jest – oceniła Otylia Jędrzejczak. – Rudzki Półmaraton
Industrialny znany jest już poza Śląskiem i uważam, że trzeba tę imprezę
rozwijać. Sama wystartuję w biegu na
szpilkach, który odbędzie w ramach
tej imprezy – dodała.
Marek Szczerbowski, były dyrektor
Stadionu Śląskiego podczas dyskusji
przestrzegał, żeby przy wyborze inwestycji do realizacji kierować się
również rachunkiem ekonomicznym.
– Pamiętajmy żeby budować infra-

Debata poświęcona sportowi i rekreacji zgromadziła wielu zainteresowanych.
strukturę, na którą będzie stać przeciętnego mieszkańca – zastrzegał. Natomiast Aleksander Kopia, oficer rowerowy województwa śląskiego
zwracał uwagę na ważną rolę infrastruktury rowerowej. – Od lat walczę

wanego odcinka trasy N-S odbędzie
się z udziałem rolkarzy, rowerzystów
i biegaczy. – Oni pierwsi przetestują
tę drogę – zapowiedziała.
Prezydent Rudy Śląskiej odniosła
się również do samych inwestycji

Wśród panelistów debaty byli m.in. Otylia Jędrzejczak
oraz Marek Szczerbowski.

Podczas warsztatów uczestnicy dyskutowali
o roli poszczególnych dzielnic Rudy Śląskiej.

ze stereotypem rowerzysty-sportowca.
Rower przez wiele lat traktowany był
jako element sportu, a nie środek lokomocji. Dziś musimy zmienić to myślenie – zauważał. W odpowiedzi prezydent Grażyna Dziedzic wyjaśniała,
że przy okazji budowy nowych dróg
w mieście powstają wzdłuż nich
ścieżki rowerowe. Jednocześnie zadeklarowała, że otwarcie obecnie budo-

w sport i rekreację w mieście oraz wyjaśniła, jaki jest klucz przy wyborze
ich lokalizacji. – Od samego początku
swojej kadencji wraz ze swoimi współpracownikami stawiamy na zrównoważony rozwój każdej dzielnicy. Staramy się zaspakajać potrzeby mieszkańców wszystkich z nich. Przygotowujemy inwestycje w taki sposób, aby
każda z dzielnic miała jakiś wyróżnik,

stąd w Orzegowie mamy Burloch Arenę, rozbudowujemy Park Strzelnica
w Bielszowicach, a w Bykowinie i Goduli powstały parki aktywności – podkreślała prezydent Dziedzic.
Tematowi rozwoju poszczególnych
dzielnic Rudy Śląskiej poświęcone
były również specjalne warsztaty,
w których udział wzięli mieszkańcy
miasta. Podkreślali oni, że każda
z nich posiada własną tożsamość,
o którą należy w dalszym ciągu dbać.
Jednocześnie zwrócili uwagę, że Nowy Bytom jest tą dzielnicą, która pełni rolę centrum administracyjnego
miasta. W dalszej części warsztatów
ich uczestnicy zastanawiali się, jak
ożywić tę centralną część Rudy Śląskiej. Jako przykłady wskazywali tu
zakup przez miasto wielkiego pieca
„Huty Pokój” i stworzenie z niego
atrakcji turystycznej na skalę całego
regionu. Jedną z recept na rozwój
centralnej dzielnicy Rudy Śląskiej ma
być również rozbudowa rynku o nowe funkcje, a przede wszystkim
utworzenie w jego obrębie lokali gastronomicznych.
Projekt „Miasta Idei” to próba wypracowania najlepszych pomysłów
i dobrych praktyk dla śląskich miast.
Jego pomysłodawcą i organizatorem
jest „Gazeta Wyborcza”. Konferencje
organizowane w tym cyklu mają być
miejscem dialogu oraz wymiany opinii między władzami miast, ekspertami i mieszkańcami.
TK
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Ponad 2,8 mln zł przeznaczy Ruda Śląska w 2017 roku na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego. Będzie to już czwarta inicjatywa tego typu realizowana w mieście. Radni podjęli uchwałę w tej sprawie. – Co roku zwiększamy pulę na budżet obywatelski. Mam nadzieję, że będzie też rosła liczba głosujących mieszkańców – mówi prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic. Propozycje obywatelskich inwestycji można zgłaszać do 17 czerwca br. Pomysły, które
pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Więcej środków w budżecie obywatelskim
– Budżet obywatelski to nie tylko
umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego decydowania o przeznaczeniu
części miejskich pieniędzy, ale także
sposób aktywizacji rudzian – podkreśla Grażyna Dziedzic. – Zgłaszający
zadania muszą przecież nie tylko przygotować projekt, ale również przekonać jak najwięcej osób do poparcia
danej inicjatywy – dodaje.
Propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może
złożyć każdy, kto ukończył 16. rok życia i jest zameldowany w Rudzie Śląskiej. Zgłaszane zadania będą musiały
zostać wpisane do specjalnego formularza, do którego trzeba będzie dołączyć listę poparcia. Powinno ją podpisać co najmniej 30 mieszkańców miasta. Należy pamiętać, że zgłaszane
przez mieszkańców propozycje muszą
dotyczyć gminnych zasobów nieruchomości i – co ważne – mieć charakter ogólnodostępny. Tym samym z budżetu obywatelskiego wyłączone będą
inwestycje i remonty w placówkach
oświatowych. Informacje dotyczące
własności gruntów dostępne są na
stronie Publicznego Systemu Informa-

cji Przestrzennej – http://www.psip.
rudaslaska.pl.
Formularze niezbędne do zgłoszenia zadania można pobrać ze strony
internetowej miasta lub w Biurze Obsługi Mieszkańców UM, gdzie można
uzyskać pomoc w razie trudności
związanych z opracowaniem wniosku.
– Zgłaszać będzie można zadania
ogólnomiejskie, które służyć będą
mieszkańcom więcej niż jednej dzielnicy oraz lokalne – mówi Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta. – Muszą
to być działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowiące zadania
własne gminy – przypomina.
Wnioski można składać od 4 maja
do 17 czerwca bieżącego roku. Po tym
czasie nastąpi etap ich weryﬁkacji,
a wykaz zakwaliﬁkowanych do głosowania inwestycji zostanie opublikowany do 19 sierpnia. W głosowaniu,
które potrwa do 16 września, będzie
mógł wziąć udział każdy, kto ukończył 16. rok życia i jest zameldowany
w Rudzie Śląskiej. Na karcie do głosowania będzie można wskazać jedno
zadanie o charakterze ogólnomiejskim
oraz dwa projekty dzielnicowe. Gło-

sowanie przeprowadzone będzie
w wyznaczonych punktach oraz w Internecie – za pośrednictwem platformy SEKAP.
Realizowane będą te zadania, które
uzyskają najwyższą liczbę głosów
(nie mniej niż 30) i będą mieściły się
w przewidzianej puli środków. Do
rozdysponowania są 2 mln 815 tys. zł
– 1 mln zł na zadania ogólnomiejskie
i 1 mln 815 tys. zł na zadania lokalne
(po 165 tys. zł dla każdej z dzielnic).
– Jeżeli pozostaną niewykorzystane
środki, to będą mogły zostać przesunięte na inne zadania – zaznacza Grażyna Janduła-Jonda. – W pierwszej
kolejności w ramach danej dzielnicy,
według liczby uzyskanych głosów,
a środki niewykorzystane w dzielnicach po zsumowaniu będą przeznaczane na zadania z największą liczbą
głosów w skali miasta – tłumaczy.
Wydzielenie z przyszłorocznego
budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to czwarta tego
typu inicjatywa realizowana w Rudzie
Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln
zł, w 2015 roku – 2,375 mln zł,
a w 2016 roku – 2,65 mln zł. Przyby-

wało też głosujących – od 3,5 tys.
w pierwszej edycji do 6,1 tys. w ostatnim głosowaniu.
W ramach tegorocznego budżetu
obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych będzie 14 zadań. Właśnie
rozpoczęła się rozbudowa strefy aktywności przy ul. Górnośląskiej
w dzielnicy Bykowina. W ubiegłym
tygodniu ogłoszony został przetarg na
remont sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 6. Na etapie przygotowywania dokumentacji lub postępowania przetargowego są pozostałe inwestycje: zagospodarowanie brzegu
stawu Kokotek, rozbudowa parku aktywności „Basen – Stara Bykowina”,
remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
rozbudowa infrastruktury sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 18 oraz
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr
3, budowa siłowni plenerowej w Chebziu, rewitalizacja parku Gorgol w Rudzie, modernizacja hali zapaśniczej
przy ul. Markowej, remont chodników
przy Domu Kultury w Bielszowicach,
remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 5, zagospodarowanie Skwe-

ru Boboli w Wirku oraz przebudowa
i adaptacja pomieszczeń na Centrum
Rozwoju Rodziny w Halembie. Trwa
też procedura związana z uzyskaniem
pozwolenia na budowę dla wybrukowania parkingu przy cmentarzu
w Kłodnicy.
Budżet obywatelski, zwany także
partycypacyjnym, powstał w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. Wprowadzony został jako inicjatywa oddolna i był wynikiem
współpracy mieszkańców z władzami miasta, jako wspólna odpowiedź
na walkę z wojskową dyktaturą, która rządziła krajem w latach 1964
– 1985. Projekt okazał się wielkim
sukcesem i wkrótce zyskał ogromną
popularność w Brazylii. Do 2008 r.
w tym kraju wprowadziło go około
200 miast. Następnie idea budżetu
partycypacyjnego upowszechniła się
kolejno w Ameryce Południowej
(ponad 500 miast) i Europie (200
miast). Pierwszy budżet obywatelski
w Polsce wprowadziły władze Sopotu w 2011 r.
WG

Rusza „Rudzka Karta Seniora 60+”. Radni Rudy Śląskiej podjęli uchwałę w tej sprawie. Dzięki karcie osoby starsze będą objęte systemem zniżek na usługi,
które zaproponują partnerzy programu. Inicjatorem przedsięwzięcia jest rudzka Rada Seniorów. Program wystartuje 1 czerwca br.

Będą zniżki dla seniorów

– Osoby starsze często mają problem, żeby z emerytury wygospodarować pieniądze na dodatkowe zajęcia
czy atrakcje – mówi Grażyna Dziedzic. – Myślę, że karta da taką możliwość i wielu rudzian będzie z niej korzystać – dodaje. W ramach karty
mieszkańcy powyżej 60. roku życia
będą mogli korzystać ze specjalnych
usług, ulg i szczególnych uprawnień
oferowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne, które
zgłoszą swój udział w programie.
– Mam nadzieję, że do naszego programu przystąpią m.in. obiekty gastronomiczne, przychodnie, kluby ﬁtness czy zakłady kosmetyczno-fryzjerskie – mówi Mirosława Gamba, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych.
Wniosek o wydanie karty będzie
można wydrukować ze strony internetowej lub pobrać w Urzędzie Miasta. Będzie udostępniony 1 czerwca
br. Po jego wypełnieniu trzeba będzie go złożyć w Wydziale Zdrowia

i Spraw Społecznych, w pok. 312.
– Na miejscu zweryﬁkujemy zgłoszenie, trzeba więc mieć przy sobie dowód osobisty – informuje Swietłana
Kopeć, koordynator programu.
– Karta będzie od razu drukowana
i przekazywana wnioskodawcy. Maksymalnie uprościliśmy procedurę
i skróciliśmy czas oczekiwania. Seniorzy nie muszą się martwić o formalności – podkreśla.
Karta będzie imienna i wydawana
będzie bezpłatnie na czas nieokreślony. Jeśli osoba, która kwaliﬁkuje się
do wydania karty, nie może złożyć
wniosku lub odebrać jej osobiście, to
może za nią to zrobić osoba upoważniona, wskazana we wniosku. Musi
jednak być to osoba pełnoletnia.
Karta jest ważna jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym
tożsamość uprawnionego. – Bez takiego dokumentu partner programu może
odmówić udzielenia ulgi lub świadczenia – zastrzega Swietłana Kopeć. Właściciel karty uczestniczy w programie
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osobiście. Oznacza to, że nie można
jej nikomu pożyczać czy odstępować.
– Jeśli posługuje się nią osoba nieuprawniona, partner programu ma
prawo zatrzymać kartę i przekazać ją
do urzędu – informuje Swietłana Kopeć.
– Celem tego programu jest przede
wszystkim aktywizacja środowisk senioralnych w mieście, ich integracja
i kształtowanie pozytywnego wizerunku – podkreśla Mirosława Gamba. Informacje o programie, wykaz aktualnych partnerów wraz ze szczegółową
ofertą będą na bieżąco publikowane
na stronie www.rudaslaska.pl. – Program jest otwarty – zaznacza Mirosława Gamba. – Jeśli jakiś podmiot jest
zainteresowany przystąpieniem do
niego, może to zrobić w dowolnym
czasie i na dowolny okres. Myślę, że to
dobra promocja dla działających
w mieście zakładów, zapraszam więc
do współpracy – mówi.
Program jest skierowany do osób,
które ukończyły 60. rok życia i miesz-
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Instytucje, które oferować będą zniżki dla seniorów,
oznakowane będą specjalną naklejką.
kają na terenie Rudy Śląskiej. Według
danych z 1 marca br. w Rudzie Ślą-

skiej mieszka blisko 33,5 tys. osób
powyżej 60. roku życia.
AS
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Dobry dzień na dobry początek
– Znamy się z innych muzycznych projektów, bo
na scenie występujesz od wielu lat. Teraz jednak
przyszła pora na zmiany. Czym chcesz nas zaskoczyć?
– Solową drogę rozpoczęłam w tym roku. Kontrakt
z moją wytwórnią podpisałam dopiero w styczniu,
więc sprawa jest zupełnie nowa. Dopiero rozkręcam
swoją solową karierę, więc nie chcę się spieszyć z zaprezentowaniem efektów mojej pracy, a skupiam się
na jej jakości. Pierwsza piosenka, którą poznali słuchacze śląskiego nurtu muzycznego to utwór „Dobry
Dzień”, do którego tekst napisał Grzegorz Poloczek,
a muzykę Marcin Kindla. Cieszę się, że mogę śpiewać utwór napisany przez takich fachowców. Powstały też już kolejne, które sukcesywnie prezentuję na
antenach stacji radiowych i koncertach.
– Pierwsze solowe numery są już gotowe. A kto
jest ich najważniejszem recenzentem?
– Moim pierwszym recenzentem jest córka. To po
niej widzę, czy utwór wpada w ucho. Jeśli Zosia zaczyna tańczyć i nucić to wówczas zakładam, że można prezentować piosenkę innym osobom.
– Nowe utwory automatycznie nasuwają pytanie o płytę. Kiedy możemy na nią liczyć?
– Oczywiście pracuję nad płytą, ale założenie jest
takie, że ukaże się ona dopiero na przełomie roku. Na
płycie będą piosenki śląskie, ale znajdzie się też sporo
utworów w języku literackim. Jestem stąd, pochodzę
z Rudy Śląskiej, posługuję się gwarą, ale nie chcę zamykać się wyłącznie na utwory w śląskim nurcie.
– Scena nie jest Ci obca, a muzyka towarzyszy
Ci chyba od zawsze…

Foto: arch. prywatne

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzki grają po śląsku” rozmawiamy z Michaliną Starostą. Rudzianką, która po pierwszych krokach na śląskiej scenie rozpoczyna solową karierę.

OGŁOSZENIE

– Z muzyką związana jestem od zawsze. To moje
życie, to jest to, co kocham i to jest moje hobby. Na
pierwszym miejscu jest mój mąż i moja córeczka Zosia. Na drugim miejscu jest muzyka. Zaczęło się od
śpiewania w szkole, później w grupach młodzieżowych. Przez jakiś czas śpiewałam też z jednym zespołów, grającym na śląskiej scenie muzycznej. Postanowiłam jednak postawić na siebie i śpiewanie
solowe.
Arkadiusz Wieczorek
OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Żwirki i Wigury / Ryszarda Magdziorza
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana
nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku
u zbiegu ulic Żwirki i Wigury / Ryszarda Magdziorza stanowiąca działkę nr 4281/291 o powierzchni
1221 m2, użytek Bp, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, zapisaną w KW nr GL1S/00014615/3.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu MW1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, zabudowy garażowej i usługowej, jest porośnięta drzewami i krzewami. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości
odbywać się będzie z drogi publicznej ul. Żwirki i Wigury lub ul. Ryszarda Magdziorza.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 121.000,00 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 23.05.2016 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 16.05.2016 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 6.100,00 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.

Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Nasz Dom”

w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97

ogłasza przetarg ograniczony dla osób fizycznych na odrębną własność lokalu
mieszkalnego w drodze ustnej licytacji. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego
ogrzewania, elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną. W pobliżu autostrada
A4, A1, a także drogowa trasa średnicowa. Wykaz oraz cena wywoławcza lokalu:
Lp.

Adres

Pow. Położenie Ilość
Cena
Wadium
uż. m2
lokalu
pokoi wywoł. zł
zł

Termin
przetargu

Dodatkowe
informacje

Lokal
w dobrym
stanie,
Ruda Śląska,
25.05.2016
odświeżony,
1
41-706,
38,20 I piętro
2
85 000,00 8 500,00
godz. 9.00
po wymianie
Grodzka 8/9
okien, budynek
ocieplony
Wadium w ww. wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni- nr konta:
60 8470 0001 2001 0080 8680 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie
podając : wpłata wadium na przetarg – adres lokalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni
uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1%
wartości ceny wywoławczej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej
kwoty nabycia nieruchomości, kosztów wyceny mieszkania oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji wymaganej przez notariusza do 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie
odrębnej własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg.
Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłat wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się
osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu
w drodze przetargu, które zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”
(§ 59-70) i podpisać stosowne oświadczenie. Statut umieszczony jest na stronie internetowej www.
naszdom.info.pl oraz można się z nim zapoznać w siedzibie GSM „Nasz Dom” (pok.105, tel. 32
243-27-47). Na przetarg należy zgłosić się z dowodem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.
Lokal mieszkalny będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu w dniu 16.05.2016 r.
w godzinach od 10.00 do 12.00.
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” informuje także, iż będzie przetwarzać dane
osobowe zawarte w dokumentacji przetargowej jako administrator danych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także w celach kontaktowych i archiwalnych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym.
Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Wiosenne granie w Borowej Wsi
Do tej pory nasze spotkania w ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” odbywały się w Rudzie Śląskiej, gdzie gramy cyklicznie w restauracjach
„Wawelska” i „Violinowa Gospoda”. Tym razem z artystami, którzy przyjęli nasze zaproszenie pojawiliśmy
się w Borowej Wsi. W Sołtysówce przed zgromadzoną
publicznością zaprezentowali się: Bogusława Piechura, Iroxana, Bożena Mielnik, Janina Libera, Krzysztof
Procek oraz Paweł Siluk-Steiner.
Największe hity zaproszonych wykonawców sprawiły, że spotkanie należało do bardzo udanych. – Spotkania, podczas których możemy mieć tak bliski kontakt
z publicznością, są dla mnie i pewnie dla wszystkich
wykonawców, bardzo ważne – mówił Paweł Siluk-Steiner.
Spotkanie w Borowej Wsi było okazją nie tylko do
wspólnego śpiewania, ale także do bezpośredniego
spotkania z wykonawcami. Każdy kto miał na to ochotę, mógł porozmawiać ze swoim ulubieńcem i zrobić
sobie zdjęcie. – Oczywiście ważny jest występ, ale równie ważne są też chwile spędzone bezpośrednio po koncercie, kiedy mamy okazję do zamienienia kilku zdań
z naszymi fanami. Myślę, że te kilka słów i wspólne
zdjęcie są tak samo ważne zarówno dla nas, wykonawców, jak i dla naszych odbiorców – podkreślała Janina
Libera. – Po koncercie z taką fantastyczną publicznością jak tu, w Borowej Wsi, nie można nie chcieć do
niej wracać – dodała.
Kolejne spotkanie ze śląskimi wykonawcami odbędzie się 19 maja w Restauracji Wawelska w Rudzie 1.
Zagrają wówczas m.in. Freje, Claudia i Kasia Chwołka
oraz Michalina.
Arkadiusz Wieczorek

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl
Foto: Agnieszka Rolnik
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Potrzebujesz pomocy przy organizacji imprezy
ﬁrmowej, festynu, koncertu, pikniku,
promocji ﬁrmy?

My zrobimy to za Ciebie!
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:
• profesjonalnej konferansjerki
• promocji wydarzenia
• nowoczesnej sceny
• oświetlenia i nagłośnienia
• animacji dla dzieci
• programu artystycznego
• cateringu

MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU SAMEJ SCENY LUB KOMPLEKSOWEJ
OBSŁUGI IMPREZY Z NAGŁOŚNIENIEM ORAZ OŚWIETLENIEM –
CENA DO UZGODNIENIA
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Więcej niż gazeta...
Tel. 512-295-227
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

MAKSYMA NA MAJ

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

„Człowiek poza człowiekiem
nie ma innego bogactwa”

Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

Stanisław Brzozowski

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na najem niżej wymienionych lokali użytkowych
Adres lokalu

Pow. m2

Stawka ekspl.
wywoł. zł/m2
netto

Wysokość
wadium +koszty
przetargu

Termin
składania
ofert

Uwagi

Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 3a

63,40

15,84

2.831,00
+ 123,00

20.05.2016r.

parter w bud.
mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Szybowa 4

23,00

15,84

1.211,00
+ 123,00

20.05.2016r.

parter w bud.
mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Ludomira
Różyckiego 30

47,15

15,84

2.167,00
+ 123,00

20.05.2016

w pawilonie
wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Ignacego
Paderewskiego 5

90,00

15,84

3.507,00
+ 123,00

20.05.2016r.

w pawilonie
wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Ignacego
Paderewskiego 7

20,70

15,84

1.012,00
+ 123,00

20.05.2016

parter w bud.
mieszkalnym z c.o

20.05.2016r

parter w bud.
mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl 3
ul. Konstantego
Latki 2

31,00

15,84

1.384,00
+ 123,00

Ruda Śl. 5
ul. Gwarecka 4

36,95

11,82

1.523,00
+ 123,00

20.05.2016

I pietro w budynku
Administracji nr 6 z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Gwarecka 4

65,95

15,84

3.469,00

20.05.2016

parter w budynku
Administracji nr 6 z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podane wyżej lokale.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu , które wyznacza się na dzień
17.05.2016 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów .
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020
2401 0000 0302 0039 3751 , a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej
opłaty czynszowej .
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na w/w konto w
kwocie 100,00zł+ obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości pok. 318 w celu
odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w Sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”: ul. Brygadzistów 3a o pow. 63,40 m2, ul. Szybowa 4 o pow. 23,00
m2, ul. Ludomira Różyckiego 30 o pow. 47,15 m2, ul. Ignacego Paderewskiego 5 o pow. 90,00 m2 , ul. Ignacego
Paderewskiego 7 o pow. 20,70 m2, ul. Konstantego Latki 2 o pow. 31,00 m2, ul. Gwarecka 4 o pow. 36,95 m2, ul.
Gwarecka 4 o pow. 65,95m2, w terminie do dnia 20.05.2016 r. do godz. 9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2016 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a/ szczegółowe określenie oferenta
b/ propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia
przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet kaucji za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego
czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia
umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię w powiadomieniu o wygranym przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118 telefon 32 248-24-11 wew. 311.

ogłasza II przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie
ustalenie najwyższej stawki czynszu najmu i na jej podstawie zapewnienie
pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu dla niżej wymienionego lokalu z
przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub nieuciążliwą* dla mieszkańców
działalność gospodarczą
Przetarg
adres
piętro
pow. użytkowa
stawka

wywoławcza czynszu
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Objazdowa 13, parter
96,00 m2
11,00 zł/m2
oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj.
za energię cieplną (co),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę, wywóz śmieci oraz gaz zbiorczy
w zależności od wyposażenia budynku.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu przy ul. ................
.................” do dnia 17.05.2016 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni
lub na stronie internetowej RSM.
2. Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 3.200,00 zł (trzytysiącedwieście ZŁ)
oraz 100,- zł + 23% VAT tytułem opłaty przetargowej , do dnia 17.05.2016 r. do
godz. 14.00 i dołączenie kserokopii wpłat do oferty. Konto bankowe Spółdzielni
PKO BP O/Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.05.2016 r. o godz. 12.00 przy udziale
oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa.
4. Oferta winna zawierać proponowaną wysokość stawki co najmniej równą stawce
wyjściowej.
5. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka czynszu na dany lokal stanowiąca nadwyżkę ponad stawkę wywoławczą.
6. Wadium oferenta , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
przelane na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.
7. Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty
wygrania przetargu nie podpisze umowy i nie uzupełni kaucji do wysokości
3-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o zaoferowaną stawkę. Umowa
najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony w przypadku lokalu użytkowego i
określony w przypadku lokalu mieszkalnego.
8. Dla przedmiotowego przetargu obowiązuje „Regulamin w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” , który jest dostępny na
stronie internetowej: www.rsm.com.pl
9. W przypadku niewygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane konto
bankowe nie póżniej niż 3 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
10. Oględzin lokalu można dokonać w dniu 9.05.2016 r. w godz. od 14.00 do 16.00.
11. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
12. Remont lokalu należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wymianą okien.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32
248-24-11 wew. 209 lub 311. Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
* biurową, gabinety lekarskie, kancelarie i inne ,które zobowiążą się do przestrzegania „Regulaminu
w sprawie zasad utrzymywania porządku domowego w budynkach stanowiących własność Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, 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. Heleny Modrzejewskiej 1b/4,
o pow. 38,00 m2 74.836,- zł
2p + k, I piętro
ul. Joanny 28d/5, 2p + k, I piętro
o pow. 37,00 m2 80.750,- zł
ul. Podlas 12/10, 2p + k, IV piętro
o pow. 44,20 m2 78.095,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Antoniego Zielińskiego 6c/2,
o pow. 35,98 m2 63.915,- zł
1p + k, parter
ul. Ludwika Piechy 1b/1, 2p + k, parter
o pow. 51,25 m2 101.917,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Adama Mickiewicza 6/106,
o pow. 44,20 m2 `90.336,- zł
3p + k, VIII piętro
ul. Adama Mickiewicza 8 m 38,
o pow. 39,00 m2 82.157,- zł
2p + k, III piętro
ul. Adama Mickiewicza 5b/11,
o pow. 37,90 m2 70.516,- zł
2p + k, II piętro
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Adolfa Kempnego 2b/14,
o pow. 35,00 m2 73.522,- zł
1p + k, IV piętro
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4d/1, 2p + k, parter o pow. 46,40 m2 105.861,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Ks. Jana Szymały 10b/19, 2p + k, IV piętro
o pow. 37,90 m2 85.031,- zł
ul. Spółdzielcza 7a/17, 2p + k, IV piętro
o pow. 38,80 m2 71.788,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 16/20,
o pow. 72,47 m2 133.848,- zł
4p + k, VII piętro
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 kwoty 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 w
godzinach pracy Spółdzielni. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma
obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67 1020 2401 0000
0002 0045 0502 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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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa do
zawarcia umowy na ustanowienie odrębnej własności do niżej wymienionych mieszkań
I Przetarg

kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Konstantego Latki 8a/6, 1p + k, II piętro
ul. Podlas 20b/1, 1p + k, parter
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Fiołków 4b/2, 2p + k, parter
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Pokoju 12/12, 2p + k, II piętro
ul. Jana Stefana Dworaka 9c/13, 3p + k, IV i V piętro
ul. Piotra Niedurnego 38/7, 2p + k, I piętro
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Ks. Augustyna Potyki 16/10, 3p + k, IV piętro
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Solidarności 26a/11, 2p + k, III piętro
ul. Międzyblokowa 12/19, 2p + k, III piętro
ul. Międzyblokowa 7b/10, 2p + k, III piętro
ul. Energetyków 7b/17, 2p + k, II piętro
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2p + k, IX piętro
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Ks. Józefa Niedzieli 49d/1, 2p + k, parter
ul. Równoległa 5a/13, 3p + k, IV piętro

o pow. 36,96 m2
o pow. 32,60 m2	

64.775,- zł
57.482,- zł

o pow. 50,70 m2	

91.215,- zł

o pow. 47,80 m2	
o pow. 63,01 m2	
o pow. 46,50 m2	

86.717,- zł
119.035,- zł
75.107,- zł

o pow. 49,47 m2

brak c.o.

64.886,- zł

o pow. 46,40 m2	
o pow. 34,90 m2	
o pow. 37,00 m2	
o pow. 34,00 m2	

88.753,- zł
57.043,- zł
65.179,- zł
60.866,- zł

o pow. 34,30 m2	

60.954,- zł

o pow. 44,70 m2 	
o pow. 45,30 m2 	
II Przetarg

76.663,- zł
98.900,- zł

w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Joanny 26b/1, 2p + k, parter
o pow. 38,00 m2	
57.538,- zł
ul. Joanny 7/17, 2p + k, IV piętro
o pow. 48,80 m2	
94.400,- zł
ul. Podlas 2/20, 2p + k, III piętro
o pow. 36,80 m2	
84.300,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Cypriana Norwida 22c/12, 2p + k, III piętro
o pow. 43,80 m2	
80.695,- zł
ul. Cypriana Norwida 6 m 83, 2p + k, VII piętro
o pow. 38,70 m2	
79.700,- zł
ul. Bzów 3a/11, 1p + k, III piętro
o pow. 36,70 m2	
86.500,- zł
ul. Wolności 7b/3, 4p + k, parter
o pow. 62,00 m2	
119.700,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4p + k, X piętro
o pow. 62,20 m2	
122.800,- zł
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa w
zasobach RSM.
2. Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .................................” do dnia 17.05.2016 r. do godz. 14.00. Ofertę
należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM.
3. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VAT tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o
które oferent się ubiega (dot. również członków oczekujących) przelewem do dnia 17.05.2016 r. do godz. 14.00 i dołączenie
kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.05.2016 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium.
Obecność nie jest obowiązkowa.
Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad kwotę wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wymianą okien /do 5-lat/
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.
W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium 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 będącej wynikiem przetargu.
Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami mają członkowie oczekujący na
mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą. Członek oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie,
bez względu na ilość złożonych ofert.
Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent, który posiada najniższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 9.05.2016 r. w godz. od 14.00 do 16.00 oraz w terminach uzgodnionych z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu: A-1 Ruda Śl.-Godula tel. (32) 248-22-32, A-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom tel. (32)
248-61-94, A-3 Ruda Śl. 1 tel. (32) 248-44-10, A-4 Ruda Śl.-Halemba tel. (32) 242-65-93, Ruda Śl.-Kochłowice tel. (32) 242-88-97,
A-5 Ruda Śl.-Wirek, Bielszowice tel. (32) 242-09-35, A-6 Ruda Śl.-Bykowina tel. (32) 242-70-75, A-7 Ruda Śl.-Orzegów tel. (32) 24818-11.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1. miesiąca od dnia wniesienia wylicytowanej
kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Oddech – to podstawowy proces naszego życia, który towarzyszy nam od chwili narodzin aż do śmierci.
Dzięki niemu pozyskujemy energię użyteczną biologicznie, która umożliwia nam prawidłowe funkcjonowanie. Proces ten polega na pozyskaniu tlenu, który odpowiada za szereg funkcji w naszym organizmie.
Dlatego istotne jest to, czym oddychamy na co dzień…

Ujarzmić „smoga”

Światowa Organizacja Zdrowia bije
na alarm – zanieczyszczenie powietrza poważnie szkodzi zdrowiu człowieka oraz środowisku. Z danych prezentowanych przez Europejską Agencję Środowiska wynika, że rocznie
z powodu złego stanu powietrza
przedwcześnie umiera ponad pół miliona Europejczyków. W Polsce szacuje się, że jest to ok. 47,3 tys. ludzi.
Zanieczyszczone powietrze jest jak
dotąd największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi
w Europie. Powoduje skrócenie czasu
życia mieszkańców i przyczynia się
do poważnych chorób, m.in. serca,
układu oddechowego i nowotworów.
Największe zagrożenie stwarzają pył
zawieszony oraz ozon.
Problem ten jest wynikiem przede
wszystkim wysokiej urbanizacji miast,
w tym wzrostu liczby samochodów na
naszych drogach oraz rozwoju przemysłowego. Problem z zanieczyszczeniem powietrza zaczęto dostrzegać
już w drugiej połowie dwudziestego
wieku.
W Londynie w 1952 roku stężenie
zanieczyszczeń było tak wysokie, że
w ciągu kilku dni (5-9 grudnia), smog
pochodzący z fabrycznych i domowych kominów oraz spalin samochodowych zabił kilka tysięcy mieszkańców Londynu. Powodem zgonów była
przede wszystkim niewydolność płuc.
Smog londyński, zwany także kwaśnym, składa się m.in. z dwutlenku
węgla, dwutlenku siarki, pyłów i sadzy. Występuje w okresach zimowych,
od listopada do stycznia w umiarkowanych strefach klimatycznych. Smog
typu londyńskiego powoduje znaczne
ograniczenie widoczności, duszności
i podrażnienia skóry.
Innym typem zanieczyszczeń jest
smog typu Los Angeles lub fotochemiczny. Charakteryzuje się zanieczyszczeniami powstającymi w słoneczne dni przy sporym natężeniu ruchu drogowego. Spaliny samochodowe wchodzą w reakcję ze światłem
słonecznym, czego efektem jest po-

wstanie „złego” ozonu, powodującego
trudności w oddychaniu i podrażnienie oczu. Optycznie nad miastem tworzy się brudna mgła. Smog fotochemiczny występuje od czerwca do
września, przy temperaturze od 25 do
35 st. C i słabym wietrze.
Problem zanieczyszczeń powietrza
jest na tyle istotny, że Rada Europy
w roku 2008 podjęła specjalną dyrektywę (2008/50/WE z dnia 21 maja
2008 r.) w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla Europy.
W jej założeniach czytamy m.in.:
„Należy utrzymać jakość powietrza
tam, gdzie jest ona dobra, lub ją poprawić, w przypadku gdy cele dotyczące jakości powietrza nie są osiągane. Mając na względzie ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska jako całości, szczególnie ważna jest walka
z emisjami zanieczyszczeń u źródła
oraz identyfikacja i wdrażanie na
szczeblu lokalnym, krajowym i wspólnotowym najskuteczniejszych środków
mających na celu redukcję emisji.”
Polska jako państwo członkowskie
Unii Europejskiej również ma

obowiązek stosowania dyrektywy.
31 grudnia 2015 r. opublikowany został najnowszy raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
przedstawiający zanieczyszczenie powietrza rakotwórczymi i mutagennymi zanieczyszczeniami w polskich
miastach. Najbardziej zanieczyszczonym miastem okazała się Nowa Ruda
(woj. dolnośląskie). Najbardziej zanieczyszczonym województwem okazała się Małopolska. Na Śląsku za
najbardziej zanieczyszczone miasta
uznano Rybnik (4. miejsce w rankingu) oraz Zabrze (13. miejsce w rankingu).
Istotne jest to, aby dążyć do redukcji zanieczyszczeń. Działania należy
wdrażać przede wszystkim na poziomie lokalnym. Ważnym aspektem jest
edukacja w zakresie ochrony powietrza. Czasami wydaje nam się, że nasze „drobne przewinienia” w stosunku
do środowiska nie mają żadnego
wpływu – nic bardziej mylnego.
Marszałek Województwa Śląskiego
15 kwietnia br. powołał zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie

założeń do uchwały antysmogowej
dla regionu. Jest, to wynik debaty,
która została przygotowana przez Euro-Centrum Park Technologiczny
w Katowicach, w której uczestniczyli
eksperci z zakresu zanieczyszczenia
powietrza, ekologii i zmian klimatycznych, a także lekarze, samorządowcy i aktywiści.
Pierwszym etapem prac w tym zakresie było przesłanie do 167 gmin
z regionu ankiety, której celem było
określenie świadomości na ten temat
i zapytanie władz gmin, czy dysponują one planami, programami walki
z niską emisją. Póki co informację
zwrotną w tej sprawie odesłało
87 proc z nich i zdecydowana większość deklaruje wsparcie w walce
z tym problemem.
W trakcie debaty poruszono tematy
dotyczące m.in. skutków zanieczyszczenia powietrza wpływających na
zdrowie i życie ludzi, technik efektywnego i nieuciążliwego dla środowiska palenia węglem w domowych
kotłach i programów wsparcia walki
z niską emisją. Zdaniem ekspertów
rozwiązaniem nie jest wyłącznie zakaz opalania węglem, ale przestrzeganie norm jakości węgla i standardów
emisyjnych kotłów.
Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej,
ale najbardziej liberalne zasady, co do
informowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu. Alarm smogowy ogłaszany jest dopiero wtedy, gdy stężenie
pyłów przekroczy poziom, który
w większości krajów europejskich jest
praktycznie nieosiągalny. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w najbliższych latach negatywne skutki
zanieczyszczenia powietrza odczują
w szczególności mieszkańcy województw małopolskiego i śląskiego
(Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice). Smog obecnie jest przyczyną
śmierci ok. 40 tysięcy Polaków rocznie, a liczba ta w przypadku braku
działań będzie tylko rosła.
Agnieszka Kominek
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KREDYTY
Pani
Krystynie Czekajskiej
wieloletniej pracownicy
Administracji nr 6
w Bykowinie
wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają
Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej
Ruda Śląska tel. 690 878 872
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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 24003-88, 32 242-26-27.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.

ul. ks. Ludwika Tunkla 112 a, 41-707 Ruda Śląska
tel. 32 723-23-18, 32 724-28-78, rejestracja@gsu-zdrowie.pl

PROMOCJE
fale uderzeniowa – 170 zł za 3 zabiegi 250 zł za 5 zabiegów
oraz masaż BOA 180zł za 10 zabiegów.

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

Wygraj zaroszenie
na Dzień Matki
po ślonsku

Dla p
poradnacjentów nasz
i oferuje
ej
my stały

• Poradnia Lekarza Rodzinnego w ramach
kontraktu z NFZ
• Punkt poboru krwi i Szybka Diagnostyka
na wsz
yst
Laboratoryjna – wyniki dostępne w kilka minut!
rehabil kie zabiegi
itacyjne
.
• Gabinet zabiegowy
• Rehabilitacja i masaż, specjalistyczne metody
ﬁzjoterapeutyczne podczas indywidualnej pracy z pacjentem, wszystkie
rodzaje prądów, ultradźwięki, krioterapia, pole magnetyczne, sollux, laser,
aquavibron, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych masaż pneumatyczny
typu BOA, kinesiotaping
• Poradnie specjalistyczne: Neurologiczna, Kardiologiczna, Okulistyczna,
Ortopedyczna
• Poradnia Medycyny Pracy

20% R A

BAT

Placówka czynna jest pn.-pt. w godz. 7.00-20.00.
Szczegółowe informacje w rejestracji poradni lub telefonicznie – 32 723 23 18.
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU I SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

PROTEZY ZĘBOWE W RAMACH NFZ

BEZ KOLEJKI

NZOZ STUDIO DENTAL
ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-22-88
• Nie bierz
chwilówek!!!
Pożyczki
do 15000 zł
• Pożyczanie
jeszcze nigdy
nie było
takie łatwe
• Pożyczki
dla emerytów,
rencistów
i pracujących
• Konsolidacja
do 300 tys.
na 144 miesiące
CASHPARTNER ul.Niedurnego 33, Ruda Śląska tel. 511-865-480

Tradycją stało się już, że w Domu
Muzyki i Tańca bawimy się
z okazji Dnia Matki. Tak jak w roku
ubiegłym, będzie
to Dzień Matki po śląsku.
Wystąpią znani i lubiani artyści,
czyli: kabaret Rak, Masztalscy,
Grzegorz Stasiak, Karpowicz
Family i Mona Lisa. Gośćmi
specjalnymi będą artyści znani
z cyklicznego programu „Spotkanie
z balladą” oraz Włoch Renato
Monti z hitem „Na dachu świata”.
Wyślij SMS-a o treści
wiad.DM + imię i nazwisko
na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT
tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y
czekamy 4.05.2016
od godz. 10.00
do 6.05.2016 do godz. 12.00.
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25 maja na łamach naszej
gazety będzie można złożyć
życzenia z okazji
Dnia Matki.
Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy dwa
rodzaje ogłoszeń
w rewelacyjnie niskich
cenach: 10 zł do 25 słów
bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów –
10 zł) oraz 15 zł do 25 słów
ze zdjęciem
(za każde kolejne
25 słów – 10 zł).
Na życzenia czekamy
do czwartku 19 maja
do godz. 16.00
w redakcji – N. Bytom,
ul. Niedurnego 36.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405 . ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

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

Ruda, dwupokojowe, 37 m2, 66 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Godula, dwupokojowe, 46 m2, 78
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
505-946-693
itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.

PORADNIA GSU ZDROWIE

N������������

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.

Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 240
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bykowina, trzypokojowe, 64 m2, 140
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Sprzedam 42 m2, Wirek – os. Elsnera.
GABRIEL, tel. 607-706-692.
Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
HALEMBA od 110 m2 od 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

duża łazienka z wc i dodatkowe wc. Wirek, ul. Teatralna. Tel. 663-774-725, 609577-993.
Sprzedam mieszkanie, 56 m2, kamienica, Orzegów. Tel. 722-167-816.
Odstąpię lokal 10,5 m2 na działalność
(osiedle). Tel. 605-989-795.
Ruda 1, M-2 wyremontowane
– sprzedam, telefon 607-261-411.
Do wynajęcia mieszkanie Niedurnego
45. Tel. 601-959-140.
Kupię działkę budowlaną w Rudzie
Śląskiej – Kłodnica. Bez pośredników. Tel.
664-974-572.

M����������
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823457.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

Sprzedam działki gruntu w Kochłowicach - www.nieruchomoscigabriel.pl, tel.
691-523-055.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.

Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.

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

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej
pilne, tel. 531-465-977.

P����

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

Kawalerki: Lecha 29 m2, 54 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32
243-01-77.

Dwupokojowe: Halemba 1 52 m2, Curie 49 m2, 129 tys., Tunkla 55 m2, 45 tys.
LOKAT, tel. 793-017-323.

VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32
243-01-77.
Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99,
784-699-569.

Trzypokojowe: Czarnoleśna 54 m2,
130 tys., Kopalniana, 55 m2, 1 piętro. LOKATOR, tel. 793-017-323.
KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIERUCHOMOŚCI. Tel. 887-877-189.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.

Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń.
Tel. 32 243-01-77.

Sprzedam kawalerkę w Goduli bez
pośredników. Tel. 509-147-563.

Nie masz zdolności kredytowej
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 24301-77.

Sprzedam – Godula, Podlas. Kawalerka przerobiona na 2 pokoje 32 m2, parter,
nowe okna, drzwi antywłamaniowe, c.o.,
sprzęt + meble w cenie. Tel. 604-613991.

Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.
Szybka pożyczka dojazd 780-116672.
Cyklinowanie. Tel. 501-281-222.
Kredyty hipoteczne www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

Do wynajęcia lokal w centrum Nowego Bytomia. Tel. 603-372-240.
Do wynajęcia mieszkanie Wirek stare
budownictwo. Tel. 692-765-153.
Zamienię na mniejsze wyposażone
M-4, 80 m2 na 1 piętrze w kamienicy z
własnym c.o. Duża kuchnia z jadalnią,

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

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488596.
76.

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 32 240-84-

Szukamy malarzy, tynkarzy, glazurników, monterów zabudowy G-K. Tel. 602461-615.
Zatrudnię agenta ubezpieczeniowego
z praktyką. Tel. 601-959-140.
Przyjmę do pracy przy wykańczaniu
wnętrz, mieszkań i domów. Tel. 666-606792.
Zatrudnię panią do towarzystwa. Tel.
511-754-594.
Restauracja i Pizzeria Kuźnia Smaku w
Rudzie Śląskiej (Kubiny 32) poszukuje
osób na stanowisko: kucharz/pizzerman,
kelner/kelnerka, oraz kierowca – osoba
do dowozu pizzy. CV prosimy składać
osobiście u managera lub na adres: poczta@kuznia-smaku.pl. Tel. kontaktowy: 32
340-02-53, 32 340-02-40.
Praca przy altanie. Tel. 532-543-717.
Firma budowlana zatrudni pracownika w specjalności ogólnobudowlanej.
Ruda Śląska, ul. Halembska 113, tel. 601504-030, 32 242-24-11 w godz. 7.3015.30.
Przyjmę fryzjerkę od zaraz, Halemba.
Tel. 513-548-106.
Samodzielnych,pracowitych. KUCHNIA
– w tygodniu oraz/lub weekendy. EVENTY
– weekendy. Wymagana książeczka sanepidowska. Mile widziani studenci i osoby
pozytywnie nastawione do diety roślinnej.
Od zaraz – info@mihiderka.pl.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.
Sprzedaż
kurek
kolorowych
– Halemba. Tel. 601-081-517.
Oprawa muzyczna ślubów, uroczystości, gra na altówce, śpiew. Tel. 530-934287.

M������������
Samotna wdowa (70 lat, niezależna)
szuka towarzysza życia. Tel. 793-144-421.
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Rugby

Angielska lekcja
K.S. IGLOO Rugby Ruda Śląska 32:68 Old Streetonian’s RFC Londyn.

W niedzielę (1.05.) na Burloch Arenie
odbył się międzynarodowy mecz towarzyski, w którym K.S. IGLOO RUGBY Ruda
Śląska podejmował zespół z Anglii – Old
Streetonian’s RFC Londyn. Londyńczycy
odbywają krótkie tournée po Czechach
i Polsce. Streetonian’s grają w lokalnej
lidze w okolicach Londynu. Był to pierwszy mecz gryfów w rugby 15 z zagranicznym rywalem.
Mimo iż Anglicy to drużyna amatorska,
zawodnicy pokazali bardzo dobrą grę. Zagranicznym rugbystom często udawało się
przełamywać obronę gospodarzy i zdobywać przyłożenia.
– Mecz był bardzo udany. Jedynie wynik
końcowy nie jest dla nas korzystny, ale był
to mecz sparingowy i liczy się tu dobra zabawa. Na boisku była walka i pasja. Już
po za nim było to przyjacielskie spotkanie.
Drużyna przeciwna nie zaskoczyła nas, bo
spodziewaliśmy się, że będą grali bardzo
dobrze. Każdy Anglik rodzi się z tym pierwiastkiem rugby w kodzie DNA – mówił
po meczu Wojciech Kołodziej, prezes K.S.
IGLOO Rugby Ruda Śląska.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Mecz był bardzo widowiskowy.
OGOSZENIA

I Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej już działa! Zapraszamy do
szkoły, gdzie młodzież połączy profesjonalne treningi
i mecze oraz sportową pasję z nauką!

Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Niepubliczne Gimnazjum w Rudzie Śląskiej
Zapraszamy do treningów i nauki w roku szkolnym 2016/2017
– piłka nożna chłopców
– piłka ręczna dziewcząt
Nabór do szkoły prowadzony będzie na podstawie testów sprawnościowych, na
które zapraszamy chłopców i dziewczyny rocznika 2003,
II termin: 9.05.2016 o godz. 16.00
na boisku Burloch Arena.
Adres szkoły – Niepubliczne Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Rudzie Śląskiej.
Ruda Śląska – Orzegów ul. Królowej Jadwigi 18
Treningi – Burloch Arena oraz Hala KS Zgoda Ruda Śląska

Więcej informacji o szkole
www.smsrudaslaska.pl , tel. 888-876-787 lub 504-197-289
UWAGA – GWARANTUJEMY TRANSPORT DO SZKOŁY
ORAZ ODWÓZ DO DOMU PO ZAJĘCIACH!

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejKochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, obręb Kochłowice k.m. 4, stanowiących działki:
– 2059/32 o powierzchni 941 m², użytek PSIV
– 2061/32 o powierzchni 938 m2 , użytek PsIV, PSV, RIVb
zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00011360/9, (działy III i IV są wolne od
wpisów)
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 22.06.2006 r. nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Dojazd do ww. działek z drogi publicznej ulicy Wireckiej winien odbywać się
poprzez gminną działkę nr 2065/32 KW GL1S/00011360/9, przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym
wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów o wydanie warunków na powyższe. Działki
są niezagospodarowane, porośnięte trawą, posiadają regularny kształt, położone w
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu dla
działki numer:
– 2059/32 wynosi – 118.000,00 zł
– 2061/32 wynosi – 117.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości 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 wg stawki obowiązującej w dacie zbycia
4. Przetarg odbędzie się w dniu 8.06.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II.
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 01.06.2016 r. dokonają. wpłaty wadium w wysokości:
– działka 2059/32 – 5.900,00 zł
– działka 2061/32 – 5.900,00 zł
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed
otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta(obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego nr 03 mieszczącego
się w Rudzie Śląskiej w budynku przy ul. Grodzkiej nr 5, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie
w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.
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Piłka nożna – III liga

SKRÓT

Kolejna porażka

Grunwald Ruda Śląska 1:0 (1:0) Ruch II Chorzów
cie bramki. W całym meczu padł jeden gol.
Już w dziewiątej minucie Lenartowski zagrał prostopadłą piłkę w pole karne do Setli,
a ten bez problemu trafił z pierwszej piłki do
siatki. Mecz po golu przybrał podobny obrót jak w dotychczasowych spotkaGrunwald: Poloczek – Kiepura, Sikora,
niach Grunwaldu, w których przegrySzczypior, Cymański – Fredyk, Maciongowski
wali. Rudzianom nie można było od(kpt), Kowalski, Cichecki – Dreszer, Chwastek.
Rezerwa: Sitko – Nowicki, Szczygieł, Jagodziński, mówić ambicji, jednak ich próby okaTalaga Trenerzy: Gawenda i Wawoczny
zywały się bezskuteczne.

Kolejny mecz na Halembie i kolejna porażka. Tym razem „zieloni” padli łupem rezerw chorzowskiego Ruchu. Wynik meczu
został ustalony bardzo szybko, a w kolejnych
minutach rudzianie walczyli tylko o zdoby-

Piłka nożna – IV liga

Grunwaldowi nie udało się wywalczyć punktów.

Modelarstwo

Szybko wpadli w tarapaty Z wiatrem w małych żaglach
Slavia Ruda Śląska 1:2 (0:2) RKS Grodziec

Wystarczyło osiem minut, by obraz meczu Slavii zmienił się diametralnie. Po tak
krótkim czasie rudzianie przegrywali już
0:2 z KS Grodziec. Kolejne minuty upłynęły pod znakiem starań, by zmienić wynik,
który nie był zbyt pozytywny dla rudzian.
Niemniej jednak początek meczu zapowiadał się dobrze dla rudzian. Dośrodkowanie z rzutu rożnego przez Barana w piątej
minucie i strzał głową Majchrzaka dały gościom szybkie prowadzenie. Niecałe dwie
minuty później doszło do dogrania do Wa-

śniewskiego, który minął bramkarza i na
tablicy pokazał się wynik 0:2. Na szczęście
gospodarzom wyraźnie taki obrót spraw pozwolił osiąść na laurach, lecz mimo wszystko ambitnie atakowali. W 55. minucie wykorzystując zamęt w obronie rywali Kamil
Zalewski zdobył kontaktowego gola. Podbudowani gospodarze wszystkimi siłami
atakowali bramkę gości. Jednak pomimo
tego, że doliczono do meczu dodatkowe minuty, nie udało się zdobyć rudzianom bramki wyrównującej.

Piłka nożna – liga okręgowa

Remis przed derbami
Wawel Wirek 0:0 Naprzód Syrynia

Weekend (30.04. – 1.05.) w rejonie ośrodka „Przystań” upłynął pod znakiem modelarskich zmagań. Pasjonaci z całej Polski
i nie tylko zjechali do Rudy Śląskiej, by
spróbować sił swoich modeli na wodzie.
Kolejna odsłona 22. Międzynarodowych
Mistrzostw Śląska Modeli Pływających pokazała, że impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Na liście startowej figurowało 53 zawodników. Polscy modelarze w Rudzie Śląskiej
reprezentowali m.in. z Gdańsk, Białystok
Rzeszów, Warszawę, Częstochowę, Opole
oraz Biłgoraj. Modele statków, okrętów
i żaglowców najpierw oceniane były pod
względem wykonania zgodnie z dokumentacją. Po tej ocenie wypływały na wodę,
gdzie musiały pokonać specjalny tor, a następnie zatrzymać się w doku.Przedział wiekowy zawodników biorących udział w mi-

Modele świetnie
prezentowały się na wodzie.
strzostwach wahał się od 7 do 70 lat. Organizatorami mistrzostw byli: Modelarski
Klub Sportowy „Gwarek”, zarząd LOK
Warszawa, zarząd wojewódzki LOK w Katowicach oraz miasto Ruda Śląska.

Kornelia w kadrze
Kornelia Moskwa po krótkiej przerwie
ponownie została powołana do gry w Reprezentacji Polski Kobiet. Trenerem kadry
jest Jacek Nawrocki. Warto dodać, że ponadto Kornelia z KPKS-u Halemba trafiła
do BKS ALUPROF Bielsko-Biała, gdzie
aktualnie reprezentuje klub w rozgrywkach
Orlen Ligi.
Półmaraton tuż, tuż
W czwartek (28.04.) licznik pokazał liczbę 100 dni do II Rudzkiego Półmaratonu
Industrialnego. Oznacza to, że przygotowania do tego wydarzenia wkraczają w ostateczną fazę. Już teraz na liście startowej
znajduje się ponad 400 zawodników, a chętnych przybywa z dnia na dzień. W mieście
trwają również bezpłatne treningi biegowe
i nordic walking przygotowujące do startu
w imprezie. I Rudzki Półmaraton Industrialny odbędzie się 6 sierpnia o godz. 21.
Oprócz dystansu półmaratońskiego, na którym odbędzie się główna rywalizacja biegaczy, zawodnicy wystartują na dystansie 7
km oraz w rywalizacji nordic walking.
Pływacy SP nr 30 na podium
zawodów wojewódzkich!
Po efektownym awansie pływaków do
zawodów rangi wojewódzkiej, 22 kwietnia
uczniowie SP nr 30 z Rudy Śląskiej równie
efektownie zaprezentowali się w najważniejszej imprezie roku dla pływackich szkół
podstawowych. Klasą dla siebie byli srebrni
medaliści w swoich dyscyplinach: „weteran
medalowy” Igor Wróbel (w swoim koronnym stylu klasycznym) oraz wschodząca
gwiazda Bartosz Staniszewski w stylu dowolnym. Wielu zawodnikom zabrakło
ułamków sekund do zameldowania się na
podium, co jednak przełożyło się na historyczne 8. miejsce (na 15 drużyn) w kategorii
drużynowej mistrzostw.

Sportowy
Rozkład Jazdy

Liczba uczestników z roku na rok wzrasta.
Mecz zakończył się remisem.
Zawodnicy Wawelu Wirek w sobotę
(30.04.) stanęli przed możliwości zdobycia punktów w meczu z Naprzodem Syrynia. Na korzyść rudzian działa tak zwany
„efekt nowej miotły” – nowym trenerem
drużyny po rezygnacji Piotra Bogusza
został Jan Frączek. Nowy sternik Wawelu
pracował wiele lat z młodzieżą w Górniku Zabrze. W piłce seniorskiej prowadził

m.in. Slavię Ruda Śląska, Wilki Wilcza.
Niestety motywacja związana z przydzieleniem nowego trenera nie wystarczyła
do zdobycia kompletu punktów. Rudzianie mimo walki i dobrych chęci zdołali
bezbramkowo zremisować.
W innych meczach Urania Ruda Śląska odniosła drugie z rzędu wysokie zwycięstwo – tym razem pokonała na wyjeździe Górnik Pszów 6:1. Jastrzab
Wawel: Gawlik – Orszulik (81’ Leszków),
Bielszowice doznał za to jednoPyc, Kałużny K., Kacprowicz – Mandzel,
bramkowej porażki z Orłem MoRutkowski, Kałużny G., Wypiór (72’ Aleksa)
kre.
– Deptuch (60’ Schmidt), Lux

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

7 maja, godz. 11.00
Grunwald Ruda Śl. – BKS Stal B. Biała
7 maja, godz. 11.00
Urania Ruda Śląska – Wawel Wirek
7 maja, godz. 17.00
Jastrząb Bielszowice – Naprzód Zawada

Pływanie

UKP Ruda Śląska z medalami w Zabierzowie!
W dniach 22 – 24 kwietnia w Zabierzowie 428 zawodniczek i zawodników
reprezentujących 48 klubów pływackich
rywalizowało w XI Ogólnopolskich Zawodach Pływackich o Puchar Rycerza
Kmity. Dwudziestoczteroosobowa ekipa
Uczniowskiego Klubu Pływackiego Ruda
Śląska może uznać kolejne zawody za
udane. Prawie wszyscy zawodnicy klubu
poprawili swoje rekordy życiowe. Dokładnie
19 razy mogliśmy kibicować naszym zawodnikom podczas finałów. Zaś czterokrot-

nie stawali oni na podium zdobywając dwa
srebrne i dwa brązowe medale.
Karolina Pawera (kategoria wiekowa
16 lat i starsi) wywalczyła srebrny medal na
dystansie 50 m stylem grzbietowym oraz
brązowy medal na dystansie 50 m stylem
dowolnym; Igor Wróbel (kategoria wiekowa
12-13 lat) zdobył srebro na dystansie 50 m
stylem klasycznym, a Bartosz Staniszewski
zdobył medal brązowy na dystansie 50 m
stylem klasycznym w kategorii wiekowej
10-11 lat.

Rudzcy pływacy
w konkursowym składzie.
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