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22-letnia mieszkanka Rudy Śląskiej urodziła dziecko do wiadra z fekaliami. Przebywający w tym czasie w mieszkaniu ojciec dziecka i matka rodzącej nie zrobili nic, by uratować niemowlę. Cała trójka w ubiegły czwartek została
zatrzymana.
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Dzieciobójstwo w Rudzie Śląskiej

Matka dziecka trafiła do aresztu.

– Do tego tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 8 stycznia, dwa dni później nastąpiło zatrzymanie trzech osób
– matki, babki i ojca dziecka – mówi
Krzysztof Piechaczek, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Rudzie
Śląskiej.
Ze sprzecznych wyjaśnień podejrzanych wynika, że ciężarna 22-latka poczuła się źle i zaczęła rodzić. Podczas
porodu usiadła na wiadrze z fekaliami,
do niego właśnie wpadło nowo naro-
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dzone niemowlę. Rodzina dziecka nie
zrobiła w trakcie porodu nic, aby pomóc niemowlakowi. Matka rodzącej
zabroniła jej wstawać z wiadra. Chłopczyk udusił się nieczystościami. Dopiero gdy przestał dawać oznaki życia, rodzina zdecydowała się wezwać pogotowie, które zabierając matkę i noworodka powiadomiło policję.
– Zwłoki tego dziecka natychmiast
zabrano do karetki. To, w jaki sposób to
dziecko zostało zabite, było przerażają-

ce – opowiada pani Anna, siostra rodzącej. – Oni nie okazali żadnej skruchy
przy przesłuchaniu czy wtedy, gdy badał ich lekarz. Jeszcze się z tego śmiali.
Ja nie rozumiem, co to są za ludzie. Dla
mnie oni nie istnieją, to nie jest moja
rodzina – dodaje.
– Z sekcji zwłok wynika, że dziecko
urodziło się żywe. Żyło co najmniej kilka minut. Przyczyną zgonu dziecka było
utonięcie – mówi Jolanta Bugała, prokurator rejonowy w Rudzie Śląskiej.

Do popełnienia przestępstwa przyznała się jedynie 22-letnia kobieta.
Grozi jej za to pięć lat więzienia. Taka
sama kara grozi ojcu dziecka, któremu
postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Najcięższe zarzuty postawiono 49-letniej kobiecie, babce dziecka. Za kierowanie
zabójstwem grozi jej dożywocie.
Ta dramatyczna historia wywołała
lawinę komentarzy na forach internetowych.
– Nie rozumiem, dlaczego 22-letnia
matka nie sprzeciwiła się przestępstwu
dzieciobójstwa. To było jej dzieciątko,
wiec do niej należała decyzja. Nie miała prawa odbierać temu maleństwu życia, bo jak już tyle serduszko mu biło,
to pewnie chciało bić dalej... Mogła je
zostawić w szpitalu bez żadnych konsekwencji i z czystym sumieniem. Ja oddałabym swoje życie za życie dzieci –
pisała na naszym forum Ania, która od
ośmiu lat samotnie wychowuje dziecko. Inni rudzianie, równie wstrząśnięci
tą historią, wystąpili do naszej Redakcji z prośbą o pomoc w skontaktowaniu się z osobami ustanawiającymi
prawo. Chcą, aby kara za zabójstwo
dziecka była wyższa niż pięć lat więzienia.
Sandra Hajduk
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KRONIKA
TYGODNIA
Bił z zazdrości
Policjanci z halembskiego komisariatu zatrzymali
19-latka
podejrzanego
o uszkodzenia ciała swojego rówieśnika. Do zdarzenia doszło przy ulicy Piotra Skargi w Halembie.
Przyczyną pobicia pokrzywdzonego była najprawdopodobniej zazdrość
sprawcy o dziewczynę.
19-latek usłyszał zarzuty
naruszenia narządów ciała
i uszkodzenia mienia. Podejrzany przyznał się do
popełnienia zarzucanych
mu czynów.

TEMAT TYGODNIA
Chciałbyś wybrać się do Muzeum i oglądać eksponaty pochodzące z Twojego domu? Masz wyjątkową pamiątkę, którą wyszukałaś w trakcie świątecznych porządków? Właśnie nadarza się okazja, by wpisać się w historię naszego regionu.

Dopisz się do historii!
Magdalena Szewczyk – magda.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

Kilka miesięcy temu Muzeum
Śląskie rozpoczęło społeczną akcję pozyskiwania pamiątek od
mieszkańców województwa, które
zostaną zaprezentowane na wystawie stałej poświęconej historii Śląska w nowej siedzibie tej instytucji. Aby ułatwić przekazywanie
obiektów Muzeum, już w maju

rozpoczęto akcję, w trakcie której
powstają specjalne miejsca zbiórek
w różnych śląskich miastach. Tym
razem jedna z odsłon zorganizowana zostanie w Rudzie Śląskiej –
w Miejskim Centrum Kultury. Rudzianie będą mieli niepowtarzalną
okazję podzielić się swoimi prywatnymi zbiorami. – W ubiegłym

Okradał matkę
20-letni mieszkaniec Rudy
Śląskiej podejrzany o okradanie własnej matki został
zatrzymany przez policjantów komisariatu w Halembie. Łupem mężczyzny
padł markowy zegarek
oraz biżuteria o łącznej
wartości 2150 złotych.
20-latkowi
wyznaczono
karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu, całkowite naprawienie szkody i grzywnę w wysokości 500 złotych.

Nawałnica zgłoszeń
W ostatnich dniach pełne
ręce roboty ma rudzka
straż miejska. Od 7 do 13
stycznia osiem osób trafiło
do rudzkiej Izby Wytrzeźwień, dwie inne osoby zostały przewiezione na pogotowie, gdzie objęte zostały opieką lekarską.

Statystyki
Urodzenia: 30
Zgony: 37
Małżeństwa: 6
Rozwody: 5

Stare zdjęcia także mogą być muzealnym eksponatem.

Foto: Muzeum Śląskie

Wśród darowanych przedmiotów zabawki są mile widziane.

Foto: Muzeum Śląskie

roku udało nam się zebrać 1050
eksponatów. Ludzie najczęściej
przynoszą stare sprzęty gospodarstwa domowego, zabawki, elementy odzieży tradycyjnego stroju śląskiego, wojenne przedmioty, fotografie przedstawiające ważniejsze
i mniej ważne sceny życia na Śląsku. Otrzymaliśmy nawet Fiata
126p – teraz na przykład czekamy
na pamiątkowe akcesoria do „malucha” – wymienia Danuta Piękoś
z działu marketingu Muzeum Śląskiego. – Mamy nadzieję, że w tym
roku uda się zebrać jeszcze więcej

ciekawych eksponatów – dodaje.
Na zbiórkę można przynieść także
takie pamiątki jak dyplomy, dokumenty, sztambuchy rodzinne, pamiętniki, obrazy, rzeźby, dawne
reklamy, szyldy, opakowania firmowe lub inne przedmioty, które
warto zachować dla przyszłych
pokoleń. Miejskie Centrum Kultury również zachęca do udziału we
wspólnym budowaniu ekspozycji:
– Zbiórka odbędzie się 19 stycznia
w MCK-u, w godzinach od 11.00
do 13.00. Na ofiarodawców czeka
miła niespodzianka – zostaną oni
nagrodzeni elegancką przypinką
z limitowanej serii przeznaczonej
tylko na tę okazję. Darczyńców
prosimy także o zabranie dowodów
tożsamości – zachęca do akcji Damian Belok z MCK-u. Osoby
chcące ofiarować większe obiekty,
są proszone o zrobienie zdjęcia.
W trakcie zbiórki obecni będą specjaliści, którzy pomogą zidentyfikować przedmiot i wypełnić prosty
formularz.

Zdaniem mieszkańców

Czy kolekcjonujesz pamiątki i stare przedmioty?
Leon Jarosz: – W dawnych czasach byłem amatorem-fotografem, więc mam sporą kolekcję starych
zdjęć i filmów, głównie z lat 50. Mam duży sentyment
do takich pamiątek. Zbierałem także dokumenty dotyczące mojej pracy – na ich podstawie mogę powiedzieć
wszystko o mojej czterdziestoletniej pracy w Hucie.
Mam także stare gazety z czasów gomułkowskich,
m.in. numer o lądowaniu na księżycu.

Anna Gomołuch: – W domu raczej nie mam pamiątek i starych rzeczy. Mój mąż czyta dużo książek,
więc to są nasze jedyne zbiory. Sześć lat temu dostaliśmy w spadku piękne, bardzo stare meble – niestety nie mieliśmy miejsca w domu, także nikt z rodziny
nie chciał ich wziąć i musieliśmy je sprzedać.

Kamila Kos: – Dostałam od prababci drogocenną skarbonkę. Mama ma w domu także stare koło do
przędzenia. Na strychu znaleźliśmy również bardzo
stare zdjęcia poprzedniego właściciela domu. Takie
rzeczy są naprawdę ciekawe.

Aneta Zając: – Oczywiście, że mam w domu zabytkowe rzeczy. Mam m.in. stare żelazko i młynki do
kawy. W naszej kuchni stoją stare wagi, ale nie używa się ich na co dzień – są tylko pamiątkową ozdobą.
Mamy również dużo starych zdjęć rodziców i dziadków – takie pamiątki są fajne, bo pozwalają przenieść się do dawnych czasów.
OGŁOSZENIA

Najukochańszej
Babci Halinie
stu lat w zdrowiu i szczęściu
oraz dużo radości
z życia rodzinnego
życzą kochające wnuki:
Laura, Dorian i Magda

Dla Babci Heli i Dziadka Janka
dużo zdrówka, radości i szczęścia.
Aby każdego dnia widoczny
był na Waszej twarzy radosny uśmiech

Najukochańszemu
Dziadkowi Cześkowi
wielu miłych i radosnych chwil,
dużo zdrowia i uśmiechu
na co dzień
życzą kochające wnuki:
Dorian, Laura i Magda

Dla Babci Róży
i Dziadka Bogdana
spokoju ducha, pociechy z wnucząt
i wielu szczęśliwych dni

życzą wnuki:
Natalia i Adaś

życzą wnuki:
Natalia i Adaś

Z okazji święta
naszych kochanych
Babć i Dziadków,
życzymy, by mieli zawsze
tyle ciepła, cierpliwości
i dobroci jaka ich otacza
oraz wielu wspaniałych
chwil spędzanych
ze swoimi wnuczętami!
Redakcja
,,Wiadomości Rudzkich”
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Przed Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Rudzie Śląskiej stoi nowe wyzwanie. PUK chce poszerzyć swoją działalność i wybudować
dodatkową instalację. Nowa inwestycja przełoży się pozytywnie na sytuację firmy jako lokalnego, ważnego pracodawcy. Będzie to nowoczesna
kompostownia, która pozwoli ekologicznie zagospodarować odpady biodegradowalne. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanej
instalacji wpłynął do rudzkiego magistratu w grudniu ubiegłego roku.

Kompostownia w Rudzie Śląskiej
– Jesteśmy w trakcie przygotowania tej inwestycji. Unijne wymogi wymuszają na nas powstanie
kompostowni, dzięki której redukcja ilości odpadów kierowanych
na składowisko będzie odbywać
się w sposób przyjazny dla środowiska. Odpowiedni sposób zagospodarowania odpadów, zgodny
z wymogami, przełoży się również
na atrakcyjność oferty naszej firmy – mówi Rafał Pamuła, szef Regionu Polska Południowa.
– Na chwilę obecną w myśl nowego ustawodawstwa, można mówić o dwóch alternatywnych metodach zagospodarowania odpadów biodegradowalnych – ze
wskazaniem na kompostownię,
która pozwoli robić to w sposób
ekologiczny. Spalarnia odpadów
nie jest nastawiona na odzysk surowców i jest to jej ogromny mankament. Procesy spalania są bardzo złożone i kapitałochłonne.
Jest to sposób utylizacji, który powoli odchodzi do lamusa, w przeciwieństwie do kompostowania –
wyjaśnia Grzegorz Domagała,
prezes zarządu PUK.

Nowa kompostownia będzie nastawiona na obsługę mieszkańców
Rudy Śląskiej.
– To przedsięwzięcie jest potrzebne.
Do części mechanicznej polegającej
na sortowaniu odpadów, która działa
obecnie – chcemy dobudować część
biologiczną, która pozwoli część biodegradowalną zagospodarować zgodnie z nowymi wymogami oraz społecznym oczekiwaniem. Chcemy wybudować instalację dopasowaną do
strumienia odpadów, który jest generowany w naszym mieście. Technologia, którą wybraliśmy, jest technologią optymalną z uwzględnieniem
aspektów środowiskowych, ekonomicznych i technologicznych – dodaje
prezes Domagała.
Nowa kompostownia ma być hermetycznie zamknięta w hali. W wielu krajach europejskich taki sposób
zagospodarowania odpadami jest
już na porządku dziennym, szczególnie w krajach skandynawskich.
– To będzie nowoczesna inwestycja, uwzględniająca istotne uwarunkowania, w których funkcjonuje
przedsiębiorstwo, w zgodzie z wszelkimi wymogami w tym zakresie. Za-

stosowaliśmy wyrafinowane, kapitałochłonne rozwiązania – tak, aby
kompostownia była przyjazna dla
otoczenia firmy oraz środowiska.
Planujemy także poszerzenie naszej
współpracy ze szkołami oraz przedszkolami – chcemy edukować dzieci
i młodzież, pokazywać jak ważna
jest segregacja odpadów i co to jest
kompost. Chcemy żeby rosła świadomość ekologiczna, również wśród
najmłodszych – tłumaczy Rafał Pamuła, szef Regionu Polska Południowa.
– Świadomie podnosimy dodatkowy wysiłek inwestycyjny w stosowaniu technologii, która w maksymalny sposób będzie redukować jakąkolwiek uciążliwość. W trakcie pracy kompostowni będą używane biofiltry, które są proekologiczne. Hala
będzie funkcjonować w podciśnieniu. Powietrze z hali wyprowadzane
będzie do środowiska w sposób kontrolowany przez biofiltr, który całkowicie wyeliminuje powstające zapachy. Taki biofiltr to pow. około 400
metrów kwadratowych – mówi
Krzysztof Piskozub, manager ds.
procesów produkcyjnych.

Nowa inwestycja ma poprawić
obecny stan funkcjonowania firmy.
PUK w Rudzie Śląskiej zatrudnia
obecnie około 200 osób. Część z nich
pracuje przy segregacji odpadów.
– Nie chcemy sobie wyobrażać co
będzie, jeśli kompostownia nie powstanie. Jest to bardzo ważne z uwagi na ekologię, przepisy oraz funkcjonowanie spółki jako istotnego
pracodawcy na lokalnym rynku.

W związku z tym powodzenie tej nowoczesnej inwestycji jest wspólnym
interesem nas wszystkich – dodaje
prezes Domagała.
Raport oddziaływania kompostowni na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez instytucje zewnętrzne – m.in. Państwową
Inspekcję Sanitarną.
Monika Herman-Sopniewska
TEKST SPONSOROWANY
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WOKÓŁ NAS

Pod Przyjazną Gwiazdą

Familijne kolędowanie

– Tworzymy koła zainteresowań
dla dzieci i młodzieży, proponujemy alternatywne spędzanie wolnego czasu, ale też wychodzimy
z ofertą kulturalną. Robimy to sumiennie. Szukamy coraz ciekawszych form. Jedną z nich jest tradycja organizowania koncertu noworocznego – opowiada Jerzy
Mazurek, zastępca dyrektora
MDK-u. – Zgodnie z tradycją, bo
to jest trzeci taki koncert, w tytule
zawsze jest coś z gwiazdą. W tym
roku koncert nosił nazwę „Pod
Przyjazną Gwiazdą”, albowiem
na scenie zaprezentowali się przyjaciele placówki i miasta. W roli
gwiazd wystąpili przedstawiciele
Rady Miasta – Witold Hanke i Józef Osmenda, a także byli wychowankowie naszego domu kultury,

– Lubimy śpiewać w kameralnym
gronie, gdzie czasem nie trzeba nawet nagłośnienia. Uczestnik takiego koncertu ma wtedy z nami lepszy
kontakt – mówi Marian Kołodziej,
prowadzący zespół Capax Dei z Kochłowic, który akompaniował podczas kolędowania w Szkole Podstawowej nr 20.

Na scenie MDK-u zaprezentowali się wychowankowie domu kultury i radni.

którzy robią karierę na scenach
krajowych – dodaje.
Repertuar koncertu, który odbył
się w środę 9 stycznia w Młodzieżowym Domu Kultury, był bardzo urozmaicony. – Myślę, że jeśli chodzi o re-

szkole, że rodzice z nami tak chętnie
współpracują i dzięki temu to wszystko jest takie prawdziwe – dodaje.
Środowy koncert był także okazją by wesprzeć uczennicę, która
jest ciężko chora.
– Chcemy pokazać, że osoby, którym jest trudno, nie są same.
W ciężkich chwilach mogą liczyć na

Foto: SH

pertuar to bliżej mi do lat 60., stąd
Etta James. Zawsze czułam się lepiej
w takich klimatach, ale trema była
ogromna – mówiła tuż po występie
Ania Całka, wychowanka MDK-u.
Sandra Hajduk

Koncert kolęd
W niedzielę w parafii Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej-Halembie odbył się
koncert kolęd w wykonaniu chóru Cantate
Deo. Koncert poprzedziła msza święta
w intencji chóru, który w tym roku obchodzi 13. urodziny. Dyrygentem Cantate
Deo jest Hubert Ratka, który w ubiegłym
roku obchodził 60-lecie pracy artystycznej. Połowa stycznia to ostatnie dni na
śpiewanie kolęd. 13 stycznia Kościół katolicki obchodzi w liturgii święto Chrztu

Na sali panowała rodzinna atmosfera.

Koncert kolęd w wykonaniu chóru Cantate Deo. 

Pańskiego. Kończy ono okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji jeszcze

Foto: MHS

do 2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki.
MHS

– Mamy nadzieję, że to będzie tradycja, ponieważ jest to drugi już koncert z tego cyklu. Chcemy podjąć ten
zwyczaj kolędowania – tłumaczy Katarzyna Szuba, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20. – Ta impreza jest inicjatywą rodziców. To jest piękne w tej

Foto: RP

wsparcie. Nie jesteśmy spokrewnieni, ale działamy w jednej szkole
i chcemy, by ta placówka była naszym wspólnym domem – podkreśla
Małgorzata Matysek, przewodnicząca Rady Rodziców.
Robert Połzoń

Jasełka i kolędy

Muzyczny skok w Nowy Rok
23 stycznia w MCK-u odbędzie się koncert „Skok w Nowy Rok ze Straussem i nie tylko” w wykonaniu Trio
Appassionata. –Podczas koncertu będzie można usłyszeć największy wiedeński koncert, muzykę filmową, operetkową i musicalową. Nawet słuchacz, kóry nie przepada za muzyką klasyczną rozpozna utwory – zaprasza Mirosław Krause. Impreza rozpocznie się o godzinie18.00. Cena biletu: 25 zł – parter, 15 zł – balkon. Dla Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie. Wystarczy wysłać SMS-a o treści wiad.trio + imię i nazwisko pod
numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT). Na SMS-y czekamy do 21 stycznia do godziny 12.00.
REKLAMA

Jasełka odbyły się w Domu Katechetycznym.

– Po raz kolejny organizujemy jasełka szkolne. Chcemy razem z rodzicami i dziadkami spotkać się,
pokolędować, by rodzice mogli zobaczyć to, co ich dzieci przygotowały. Jest tu ta scena, więc młodzież
ma okazję stawiać pierwsze kroki
teatralne – mówi Elżbieta Garmulewicz, pracownik Szkoły Podstawowej nr 41. – Jasełka są przeplatane
wykonywaniem kolęd. Zaśpiewają
na scenie również nauczyciele. Jest
z nami dzisiaj nawet gość specjalny,
pan Grzegorz Poloczek – dodaje.
Dyrekcja,
grono
pedagogiczne
i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41
już po raz trzeci zebrali się w Domu Ka-

Foto: RP

techetycznym przy Sanktuarium św. Józefa.
– Zaśpiewam dwie piosenki. Nie
będą to kolędy, ale dobrałem je tak,
że ich klimat będzie dość podobny
do świątecznych piosenek – tłumaczy Grzegorz Poloczek, gość poniedziałkowego kolędowania.
– Ja w jasełkach gram Afrykankę. Próby trwały miesiąc, a występowaliśmy już w szkole i na przeglądzie jasełkowym. Teraz zagramy
po raz trzeci, więc tremy już nie
mam – opowiada Julia Przybylska
uczennica Szkoły Podstawowej nr
41.
Robert Połzoń
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WOKÓŁ NAS
STARE!!!!

Pod patronatem Wilhelma Pluty
– Wilhelm Pluta był księdzem biskupem – mówił dziesięcioletni Paweł Słowik. – Urodził się w Kochłowicach
w 1910 roku – dodała Paulina Gołatka.
– Stworzył duszpasterstwo rodzin – dopowiedziała Julia Bezak. Wszyscy
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21
w Kochłowicach wiedzą kim jest Wilhelm Pluta, patron ich szkoły. W środę
9 stycznia młodzi rudzianie obchodzili
jego święto.
– Obchodzimy święto szkoły, które
jest związane z osobą naszego patrona
biskupa Wilhelma Pluty. Dwa lata temu
szkoła dostała sztandar i przyznano jej
imię właśnie tej postaci – mówi Barbara Mądry, wicedyrektor szkoły. – Wymiar dydaktyczny jest istotnym elementem tej uroczystości. Dzieci nie mają
w tym dniu lekcji. Rano uczestniczyły
we mszy świętej, a później w specjalnym apelu. Duża grupa dzieci jest za-

W SP nr 21 specjalnym apelem uczczono święto patrona szkoły.

angażowana w przygotowanie obchodów, w związku z czym zdobywają one
w ten sposób wiedzę o patronie i historii szkoły – dodaje.
– Takie uroczystości są dla nas wielkim zaszczytem. Podchodzimy do nich

– Cieszy to, że w czasach kiedy
wiele mówi się o tym, iż młodzi ludzie nie czytają książek okazuje się,
że nie tylko czytają, ale niejednokrotnie sięgają po tak trudną lekturę
jak Pismo Święte – mówiła Barbara
Totoń-Kryjak, która 11 stycznia organizowała międzyszkolny etap
XVIII Konkursu Wiedzy Biblijnej.
– Z roku na rok uczniowie prezentują
coraz wyższy poziom. Zadziwiają
nas dokładną znajomością biblijnych cytatów. To nas raduje i daje
motywację do dalszej pracy – dodała.

„650 lat Kochłowic”

Foto: SH

kowi, którego bardzo kochamy i opowiadamy o nim przy każdej okazji, bo to
był człowiek wielkiej modlitwy, bardzo
serdeczny i rodzinny – mówi Leokadia
Pluta.
Sandra Hajduk

Seniorzy na wschodzie

Konkurs Wiedzy Biblijnej

Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się 60 osób.

bardzo emocjonalnie. Czujemy się odpowiedzialni za to, aby brać udział we
wszelkich obchodach. W ten sposób dajemy świadectwo, które w dzisiejszych
czasach jest niezbędne. To także forma
oddania hołdu naszemu wielkiemu wuj-

W skrócie

Foto: SH

– W tym konkursie biorę udział po raz
drugi. Jest to ciekawy konkurs. Można
sprawdzić na ile się zrozumiało to, co się
przeczytało. Zeszłoroczny test był trudniejszy. Ten był dosyć łatwy, zobaczymy
jakie będą wyniki. Mam nadzieję, że
przejdę dalej, ale poziom jest wysoki –
opowiadała Dominika Kudła z SP nr 3.
W konkursie pierwsze miejsce zajęła
Julia Skóra z SP nr 1, drugi był Dominik Twardoch z SP nr 40, a trzecie miejsce zajęła Marta Kalka z SP nr 3. Te
osoby wezmą udział w finale diecezjalnym, który odbędzie się 18 kwietnia.
Sandra Hajduk

Emeryci i renciści Huty „Pokój” podczas spotkania.

Emeryci i renciści Huty „Pokój” w piątek zainaugurowali kolejny rok spotkań. Salka katechetyczna w Nowym
Bytomiu po raz kolejny stała się miejscem, gdzie można ciekawie spędzić
czas.
– To spotkanie będzie miało charakter
religijny, ponieważ gościć będziemy księdza misjonarza, który ma za sobą doświadczenia związane z misjami na
Ukrainie – tłumaczy Józef Skudlik, przewodniczący komisji międzyzakładowej
Huty „Pokój” S.A. – Realizujemy wszystkie swoje zamierzenia. Mieliśmy okazję
usłyszeć o misjach w Afryce, Ameryce

Foto: RP

Południowej, Rosji a nawet na Alasce.
W tym momencie pozostaje nam już tylko
Azja, ale mam nadzieję, że i takie spotkanie uda się zorganizować – dodaje.
– Chcę opowiedzieć trochę o sytuacji
na Ukrainie, o tym jak przez ten czas od
odzyskania niepodległości budzi się
tam do życia kościół – mówi ks. Andrzej Mucha z Zakonu Pallotynów. –
Taka wyprawa uczy tego, by patrzeć na
ludzi przez pryzmat doświadczeń ich
życia. Nie należy oceniać innych tylko
i wyłącznie poprzez swój światopogląd
– podsumowuje.
Robert Połzoń

Stowarzyszenie Genius
Loci wydało książkę „650
lat Kochłowic. Źródła i materiały do dziejów miejscowości”, przygotowaną
przez młodych historyków
we
współpracy
z uznanymi badaczami
dziejów Śląska. Sprzedaż
odbywa się w ramach
zbiórki publicznej, a całkowity dochód przeznaczony jest na cele statutowe stowarzyszenia. Książka jest do nabycia w cenie
25 zł w sklepie „Miraż” –
ul. Wyzwolenia 2, Księgarni „Pegaz” – ul. Oświęcimska 134 i Innym Domu
Kultury – ul. Oświęcimska 87.

„Pipi is coming”
Języków najlepiej uczyć
się od najmłodszych lat.
Bielszowicki Dom Kultury, w którym wystąpił Teatr TAK, zaoferował niesamowitą lekcję angielskiego dla dzieci. Na tamtejszej scenie wystawiono
interaktywny
spektakl
„Pipi is coming”, w tle
którego usłyszeć można
było język angielski. Dom
Kultury oryginalną lekcję
języka
zorganizował
głównie dla przedszkolaków i najmłodszych klas
szkoły podstawowej.

Oddaj krew!
W Rudzie Śląskiej łatwo
pomagać. Na placu Jana
Pawła II po raz kolejny
stanie autobus, a dokładniej ambulans do pobierania krwi, będący symbolem akcji krwiodawstwa.
Zainteresowanych zapraszamy 16 stycznia oraz
w każdą kolejną środę, aż
do końca miesiąca.
REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Jedni chodzą na ryby, inni lubią piesze wędrówki czy jazdę na rowerze, jeszcze inni zbierają znaczki. Natomiast Józef Osmenda, radny, ma swoje akordeony, albo po naszymu – cyje.
W swojej małej piwniczce z pasją konserwuje i naprawia zaniedbane instrumenty, by mogły
popłynąć z nich dźwięki muzyki.

Kraina trzydziestu czterech cyj
Imię i nazwisko:
Józef Osmenda
Wiek:
66 l.
Zainteresowania:
akordeony, muzyka – głównie blues,
rock i klasyka lat 50.-80., majsterkowanie
Miejsce pracy:
wiceprzewodniczący Rady Miasta
Stan cywilny:
żonaty ?
– Jak zaczęła się Pana przygoda
z akordeonami?
– Na Śląsku nie powinno nikogo dziwić takie hobby. Najpierw obserwowałem jak inni grają na tym instrumencie,
a gdy skończyłem 11 lat ojciec kupił mi
od jednego ze znajomych używany, mały
akordeon „Italia” ze znanej firmy Paulo
Soprani. Do tego czasu jako samouk grywałem na pianinie oraz harmonijce ustnej. Kiedy byłem w pierwszej klasie
podstawówki, rodzice wysłali mnie do
szkoły muzycznej. Chodziłem tam zaledwie trzy miesiące. Niestety moje edukacja muzyczna zakończyła się dosyć
szybko – czesne, które miałem wpłacić
w sekretariacie roztrwoniłem na różne
osobiste zakupy. Do muzyki mnie jednak

od „bajtla” ciągnęło i pomimo niecnego
czynu, który wtedy popełniłem, rodzice widzieli moje zamiłowanie i kupili najpierw
organki, a parę lat później akordeon.
– Ale obecnie ma Pan świadectwo
muzyczne?
– Tak, w miarę upływu lat samo życie
stawiało pewne uwarunkowania w zakresie kwalifikacji muzycznych. Chcąc
prowadzić kółko muzyczne w szkole,
dyrektor zażądał ode mnie świadectwa
kwalifikacyjnego. Stanąłem zatem przed
faktem dokonanym i mając już 33 lata,
w okresie roku indywidualnie przerobiłem „Szkołę na fortepian” M. Klechniowskiej, a po zdaniu egzaminu przed
komisją Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Katowicach, w 1980 roku uzyska-

łem kwalifikacje instruktora muzyki III
stopnia.
– Mógłby Pan powiedzieć trochę
więcej o swojej kolekcji?
– Obecnie mam 34 akordeony – polskie, niemieckie, włoskie, rosyjskie,
czeskie. W 2009 roku zakupiłem „Delicię” i tak się zaczęło. Niektóre „cyje”
zakupiłem, inne dostałem w prezencie,
każda wymaga mniejszych lub większych napraw i tym także się zajmuję.
Oczywiście nie wszystkie nadają się
do użytkowania, ale na 27 sztukach
można sobie przygrywać. Przy pozostałych muszę jeszcze trochę popracować. By móc realizować zainteresowania w zakresie naprawy i konserwacji instrumentów, musiałem stworzyć
warunki i zaplecze. Posiadam szeroki
wachlarz narzędzi, od różnych śrubokrętów, pilników, specjalistycznych
noży czy nawet niewielkiego młotka,
poprzez narzędzia elektrotechniczne.
Bardzo przydatnym narzędziem okazała się być elektryczna szczoteczka
do zębów! Przeciętnie połowę tygodnia spędzam w swoim warsztacie.

– Czy ten czas jest odskocznią od
problemów i życia codziennego?
– Tak, bardzo lubię pomajsterkować.
Lubię również od czasu do czasu sobie
pomuzykować na moich instrumentach.
„Delicia” służy mi w dniach chandry
i rozgoryczenia, bo jej nietypowe świetne
brzmienie działa na mnie kojąco. Muzyka niewątpliwie odpręża i zasila nas pozytywną energią.
– Czy przyjmuje Pan jakąś granicę w liczebności kolekcji?

– Na razie nie zamierzam kupować
nowych akordeonów – teraz czekam
tylko na ofiarność darczyńców. Myślę,
że byłbym w stanie dojść do 50.
– Żona na pewno się denerwuje…
– Żona jest bardzo wyrozumiała,
zresztą też przygrywa sobie na akordeonie. Zdaje sobie sprawę z tego, że
to moja wielka pasja.
– Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA
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RUDA ŚLĄSKA

ul. Słowiańska.
SUPER LOKALIZACJA.
MIESZKANIA trzypokojowe
o pow. 70 m2.

CENA DO NEGOCJACJI

40-059

Katowice, ul. Drzymały 15

Kontakt:
inwest@dombud.pl
TEL. 32 721 92 20, 32 721 92 29,
602 231 452, 602 223 594
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RUDA ŚLĄSKA

ul. Wrzosowa.
ETAP I. Domy w zabudowie
szeregowej o powierzchni
108 m2 z garażami.
Zielone przyjazne otoczenie.

3510

RUDA ŚLĄSKA

ul. Czempiela, Kędzierzyńska.
MIESZKANIA o powierzchni
od 45 do 70 m2 w budynku
wielorodzinnym z windą i garażami.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500
(do godz. 1700 po wcześniejszym uzgodnieniu).

Szczegóły na naszej stronie internetowej

www.dombud.pl
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INTERWENCJA
Przejeżdżając ulicą Wolności widzimy piękne, odnowione familoki. Wizytówka miasta. Budynki kolonii robotniczej na Karmańskim w dzielnicy Ruda robią wrażenie. Czar jednak pryska kiedy wejdziemy pomiędzy nie. Mieszkańcy toną w błocie. Nie da się
przejść, a obiecywanej kostki jak nie było, tak nie ma.

Grząska sprawa
– Plac jaki powstał po wyburzonych budynkach gospodarczych –
chlewikach, które rozciągały się na
całej długości ulicy Raciborskiej
i Wolności, jest w opłakanym stanie. Rozjeżdżone błoto, które zalega
na większej powierzchni tego obszaru jest nie do zniesienia – pisze
do Redakcji Michał Maciejski, zaniepokojony mieszkaniec budynku
przy ulicy Raciborskiej. – Administracja Perspektywa, do której należy ten teren, miała jesienią 2012 r.
uporać się z tym problemem. Miała
być położona kostka. Niestety nic
się tu nie dzieje – dodaje.

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228

monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Dla mieszkańców okolicznych
familoków, przejście przez plac staję się misją nie do wykonania.
– Taki stan utrzymuje się już od
około roku. To zakłóca normalne
funkcjonowanie. Nie można zaparkować samochodu, nie można wyrzucić śmieci, nie można w normalny sposób wyjść poza podwórko –
mówi Wojciech Porwol, lokator
budynku przy ulicy Raciborskiej. –
Buty praktycznie codziennie po
przyjściu do domu trzeba czyścić.
Tu jest tak jak na wsi – dodaje.
Mieszkańcy powoli tracą cierpliwość, bo codzienne wychodzenie
z domu staje się koszmarem. Chcą
wiedzieć, kiedy ich ulica będzie na
miarę XXI wieku.
– Teren w kwartale ulic Raciborskiej-Wolności w Rudzie Śląskiej jest
w trakcie kompleksowych robót
związanych z nowym zagospodarowaniem. Roboty te obejmują między
innymi wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, miejsc parkingowych, placu zabaw, zieleńców i za-

Przejście przez taki plac to dla mieszkańców wielkie wyzwanie.

gród gospodarczych oraz oświetlenia parkowego – tłumaczy Aleksandra Wilk, zastępca prezesa ds. eksploatacji MGSM ,,Perspektywa”. –
Rozpoczęcie robót poprzedzone było
budową kanalizacji deszczowej (do
tej pory nieistniejącej na tym terenie), modernizacją kanalizacji sanitarnej oraz zmianą miejsca posadowienia słupów instalacji elektrycznej – podsumowuje.

Foto: MM

– Przewidywany termin rozpoczęcia dalszych prac (zgodnie
z harmonogramem) to połowa
stycznia 2013 r. Należy się spodziewać, że do zakończenia robót upłynie około pół roku i w tym czasie
niestety mieszkańcy muszą się liczyć z ograniczeniami w możliwości korzystania z podwórka – podkreśla Aleksandra Wilk.
Robert Połzoń
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Z redakcyjnej
skrzynki

– ,,Droga Redakcjo! Jestem mieszkanką Rudy Śląskiej. W związku z tym, że
jestem osobą starszą, nieodśnieżone i oblodzone chodniki są dla mnie bardzo dużym utrudnieniem. Ostatnio,
po obfitych opadach śniegu
i przymrozkach, upadłam na
jednym z takich chodników
i stłukłam sobie łokieć, co
w moim przypadku nie jest
tak mało znaczące. Gdzie
mogę zgłosić takie problemy
i do kogo zwracać się z prośbą o odśnieżenie danego
miejsca?”
– W takiej sytuacji, jaką
Pani opisuje, należy zwrócić
się do zarządcy bloku, przy
którym znajduje się chodnik –
tłumaczy Adam Nowak,
rzecznik prasowy Urzędu
Miasta. – Gdy chodnik zlokalizowany jest poza drogą publiczną, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, czyli na terenie osiedla
mieszkaniowego, utrzymanie
go w należytym stanie, zarówno w okresie letnim jak i zimowym, spoczywa na właścicielu
lub zarządcy terenu. Tam można zgłaszać wszelkie nieudogodnienia – dodaje rzecznik.
REKLAMA
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Rudzielec
Materiał redagowany
przez uczniów ZSO nr 1

Pseudonim Tulipanka
5 stycznia w ZSO
nr 1 odbyły się kolejne
warsztaty
z robienia kartek na
różne okazje prowadzone przez panią Beatę Nawrot,
która tworzy pod
pseudonimem „Tulipanka”. Było to
już drugie spotkanie z tą artystyczną
duszą, która swoją
pasją zaraziła sporą
grupę gimnazjalistek.
W czasie pierwszych zajęć,
które odbyły się w grudniu,
dziewczyny miały możliwość
wykonania kartek świątecznych
dla swoich najbliższych, styczniowe zaś poświęcone były przygotowaniom niespodzianek dla
naszych kochanych babć i dziadków.
Pani Beata pokazała uczennicom cudowne materiały i ozdoby.

Różnorodność kolorowych papierów, perełek, kwiatów oraz
akcesoriów do wycinania spowodowała prawdziwy zawrót głowy.
Trudno było wybrać i zdecydować się na konkretne materiały,
na to jak ma wyglądać ta najcudowniejsza kartka. Jednak już po
kilku chwilach, próbach, przymiarkach i konsultacjach z koleżankami, wszystkie dziewczyny
miały swoją koncepcję i zabrały

Przybliżamy Rudzkie Organizacje Pozarządowe
się do tworzenia oryginalnych
dzieł. Niczym pszczoły w ulu,
pracowały nad kartkami dla swoich ukochanych babć i dziadków.
Wszystkie kartki były bardzo
dopracowane i piękne. Widać było miłość, z jaką je wykonano.
Poza ogromną satysfakcją z własnoręcznie wykonanych prac,
warsztaty stanowiły miłą odskocznię od codziennych obowiązków i dały dużo zabawy.
Sprawiły też, że ich uczestniczki
nabyły nowe umiejętności, które
na pewno wykorzystają w przyszłości. Pani Beata ma bardzo
dobre podejście do młodzieży. Ta
bardzo ciepła, serdeczna kobieta
poświęciła swój wolny czas w sobotę, by podzielić się z nami swoją pasją i nauczyć nas – młodsze
koleżanki – robienia kartek (co
wcale nie jest takie proste). By
wykonać naprawdę unikatową
kartę trzeba mieć sporo wyobraźni, dobre oko i przede wszystkim
pasję, a tego pani Beacie nie brakuje. Wszyscy miło spędzili czas
oraz dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy. Już dziś planujemy
kolejne warsztaty w okolicach
Wielkanocy. Fantastyczne jest to,
że nasze prace świąteczne wzbudziły zachwyt w tych, którzy zostali nimi obdarowani. Mamy nadzieję, że i teraz sprawimy wiele radości naszym babciom i dziadkom.
Bożena Kopiec

Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków
41-709 Ruda Śląska,
ul. Markowej 22 lok. 3
Czy można przeciwstawić się cichemu zabójcy? Członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków
są przekonani, że dzięki wzajemnej
pomocy – życie z cukrzycą nie będzie już takie trudne.
Stowarzyszenie powstało ponad
30 lat temu. Prezesem od początku
był Antoni Grzyśka, który zwolnił to
stanowisko w listopadzie 2012 roku.
– Cukrzyca to cichy zabójca, ta
choroba nie boli, ale atakuje wszystkie wewnętrzne narządy. Negatywnie
działa na układ krwionośny, wzrok
czy układ pokarmowy. Staramy się
ciągle powiększać wiedzę o tej chorobie – mówi Krystyna Cebularz,
prezes Śląskiego Stowarzyszenia
Diabetyków.
By osiągnąć ten cel rudzcy diabetycy organizują wiele imprez, również szkoleniowych. Sztandarowe są
szkolenia, które pozwalają członkom
oswajać się z tą chorobą.
– Współpracujemy z II Oddziałem
Chorób Wewnętrznych w Bielszowicach, gdzie ordynatorem jest dr n.
med. Henryk Rudzki. Raz na kwartał
mamy z nim spotkanie. Prowadzi on
prelekcje na temat cukrzycy oraz

współistniejących chorób – tłumaczy prezes rudzkiego stowarzyszenia.
Członkowie spotykają się także na
comiesięcznych warsztatach cukrzycowych, gdzie wymieniają się wiedzą i spostrzeżeniami o chorobie.
Stowarzyszenie organizuje również
wycieczki integracyjne.
– Mamy zamiar współpracować
z kołami z miast ościennych. Chcemy
zwiększyć liczbę wyjazdów integracyjnych. Chodzi nam o to, by każdy
chętnie mógł przyjść do naszego stowarzyszenia. Nasze działanie mogłoby odciążyć trochę poradnie cukrzycowe, które też udzielają pomocy. Im jest nas więcej, tym większe
jest wsparcie, jakim możemy się obdarzyć. Nasze biuro jest otwarte
w każdy wtorek od 9.00 do 13.00 –
dodaje Krystyna Cebularz.
Robert Połzoń

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Magdalena Górny
córka Katarzyny i Dariusza
ur. 18.12. (3540 g, 56 cm)

Nina Hebda
córka Sandry i Łukasza
ur. 1.01. (4450 g, 60 cm)

Paweł Słowik
syn Barbary i Piotra
ur. 1.01. (3810 g, 54 cm)

Anastazja Gehrman
córka Anety i Pawła
ur. 30.12. (3750 g, 57 cm)

Zuzanna Karolczak
córka Agnieszki i Mirosława
ur. 2.01. (3160 g, 56 cm)

Amelia Rychlik
córka Bogusławy i Dawida
ur. 24.12 (3950 g, 56 cm)

Filip Kapłonek
syn Katarzyny i Mateusza
ur. 6.01. (2930 g, 55 cm)

Wiktoria Sowczyńska
córka Joanny i Romana
ur. 7.01. (2900 g, 53 cm)

Syn Doroty i Marcina
Derywskich
ur. 7.01. (2940 g, 55 cm)

Milena Grygierek
córka Ksymeny i Mariusza
ur. 6.01. (3250 g, 54 cm)

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja
REKLAMA

Dla naszych Czytelników mamy bon podarunkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskiego VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o treści wiad.vitgold3+imię i nazwisko pod numer
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23
zł brutto). Osoba, która otrzyma bon, zostanie
poinformowana telefonicznie. Na SMS-y czekamy do 21.01.2013 r. do godz. 14.00.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Z KULTURĄ NA TY
Rudzka szkoła muzyczna to skarbnica talentów. Tutaj od najmłodszych lat szlifowane są muzyczne diamenty. O tym jak odkryć
talent i odnieść sukces w muzyce, opowiada Mirosław Krause – dyrektor szkoły, zapalony muzyk, członek Trio Appassionata.

CO, GDZIE,
KIEDY

Muzyczne diamenty Mirosława Krause

Kolędowanie z góralami

– Jak to się stało, że aż sześciu
uczniów przeszło do ogólnopolskiego
etapu Przesłuchań Szkół Muzycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej?
– Każdy uczeń w ciągu swojej edukacji natrafia na takie przesłuchanie.
Jest ono organizowane co roku. W zeszłym roku do ostatniego etapu zakwalifikował się kwartet fletowy i zajął
trzecie miejsce. Do tej pory był to największy sukces naszej szkoły. W tym
roku do etapu ogólnopolskiego dostało
się aż sześć osób: Agnieszka Jagielska,
Michał Kuta, Julia Hudasz, Zuzanna
Noga, Marcin Jochlik i Adrian Hanak,
a są jeszcze tacy, którzy wciąż oczekują
na wyniki. W sobotę na przesłuchaniu
była nasza utalentowana trębaczka.
– To duże osiągnięcie dla szkoły?
– Tak, chociaż dla mnie, jako dyrektora szkoły najważniejsze jest to, żeby
uczniowie tam zagrali, ewentualnie
otrzymali powyżej 18 punktów. Już
sam wyjazd do Warszawy jest ogrom-

nym sukcesem – podejrzewam, że żadna z najbliższych szkół pierwszego
stopnia nie odnotowała takiego sukcesu.
– Osiągnięcie takich wyników to
kwestia wrodzonego talentu czy ciężkiej pracy?
– Na takie sukcesy talent wpływa
w 10 proc., cała reszta to jest praca
i systematyczność. Oczywiście ważne
jest też to, by trafić na dobrego pedagoga. Fakt, że wielu naszych podopiecznych przeszło przez gęste sito przesłuchań świadczy o tym, że nauczyciele
pracują ponadprogramowo, angażują
się, mają zapał do pracy.
– Oprócz tego, że zarządza Pan
szkołą, uczy pan również gry na
akordeonie i występuje. Wyobraża
Pan sobie życie bez jednej z tych
czynności?
– To różnorodne działania. Scena to
realizacja siebie jako artysty, dawanie
przykładu uczniom. Po studiach, gdy
zacząłem uczyć, przestałem na chwilę

Mirosław Krause.

grać – zapomniałem, że jestem muzykiem. Na szczęście do tego wróciłem
i zacząłem się realizować w Trio Appassionata. Pedagog-muzyk musi brać
udział w życiu koncertowym. Nie wy-

Foto: MS

obrażam sobie życia bez sceny i nie
wyobrażam sobie życia bez szkoły.
– Dziękuję za rozmowę i życzę
jeszcze więcej sukcesów.
Rozmawiała Magdalena Szewczyk

„Rymowane mostki” to tytuł najnowszego tomiku śląskich wierszy dla dzieci autorstwa Barbary Politaj. Utwory opracował
i przygotował Bronisław Wątroba, projekt okładki i ilustracje przygotował Marek Wacław Judycki.

Dla dzieci po śląsku
– Zawsze lubiłam pisać, już w czasach
młodości, ale wszystko wędrowało do szuflady. Przewrotem w moim życiu był dostęp do portali społecznościowych, gdzie
moje prace ujrzały światło dzienne. Na
rudzkim forum nawiązałam kontakt z Bronisławem Wątrobą, który pomógł mi w publikacji wierszy – mówi Barbara Politaj.
– W Rudzie Śląskiej mamy kilku autorów, którzy piszą wiersze dla dzieci.
Organizuje się wiele konkursów w gwarze śląskiej, a wiersze recytowane przez
dzieci są różne. Najczęściej są to tłumaczenia polskich wierszy, a przecież nie

o to chodzi. Chcemy pokazać rdzenną,
śląską twórczość dla dzieci. I tomik
wierszy Barbary Politaj wpisuje się
w ten nurt – podkreśla Bronisław Wątroba, pomysłodawca publikacji.
Barbara Politaj ma na swoim koncie
wiele głównych nagród i wyróżnień w regionalnych konkursach, w tym „Sowizdrzoła Konkurs Fraszki”. Z powodzeniem uczestniczyła też w ,,Konkursie
Barbórkowym” i jest laureatką wyróżnienia ,,Notgeld Śląski”. W 2009 roku otrzymała tytuł ,,Pszociela ślonskiej godki”.
Monika Herman-Sopniewska

Barbara Politaj ze swoim tomikiem wierszy.

Foto: MHS

Piosenki i humor z jego placu
– Odczuwa Pan różnicę między
występami kabaretowymi a muzycznymi?
– Tak, i to dosyć sporą. Bardzo sobie cenię pracę z moimi kolegami z
kabaretu – z nimi jest na pewno łatwiej. Gdy na scenie jestem sam, muszę się trochę więcej napracować.
Ale indywidualne występy sprawiają
mi więcej przyjemności, nie jestem
od nikogo zależny i mogę się wygadać. Jest to dla mnie wyzwanie.
– Możemy spodziewać się kolejnej płyty?
– Wiele moich piosenek znalazło
się w rozgłośniach radiowych, płyta
cieszy się powodzeniem. W tej chwi-

Kolędowanie dla seniorów
„Wspomnienia rudzkich seniorów” to tytuł spotkania
kolędowego, na które będą
mogli się wybrać mieszkańcy naszego miasta. Impreza
organizowana jest w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka. Osoby
chcące spędzić miłe popołudnie w świątecznym klimacie, zapraszamy 23 stycznia
na godzinę 15.30.

„Fabryka zabawek”

Grzegorz Poloczek – kabareciarz, a od niedawna wokalista, wystąpił w rodzinnym mieście z repertuarem ze swojej solowej
płyty. Był to muzyczny wieczór, oprawiony w zabawne monologi, a chwilami pełen zadumy. Rudzianin został przyjęty owacjami
na stojąco w wypełnionej po brzegi sali MCK-u.

– Jak to się stało, że zajął się Pan
na poważnie muzyką?
– Od dziecka lubiłem występować,
wchodziłem na sceny i śpiewałem
szkolne piosenki. Później zacząłem
rozśmieszać ludzi na różnych spotkaniach, wycieczkach czy zabawach.
Śpiewać zawsze lubiłem, z tym że nie
zawsze potrafiłem to robić. Kiepsko mi
to wychodziło. Choć dzisiaj nadal uważam, że nie jestem doskonały, trochę się
wyćwiczyłem i lepiej mi to wychodzi.
Nagrywając płytę chciałem się przekonać, czy się nadaję. Tym bardziej cieszę
się, że tak szybko wyprzedały się bilety
– to jest miernik tego, że warto zajmować się tym dalej.

Miejskie Centrum Kultury zaprasza 26 stycznia na
koncert „Kolędowanie z góralami”, podczas którego
zagrają tacy artyści jak Andrzej Groński, Kapela Heligonistów z Żabnicy oraz
Kapela „Sarpacka” z Trójwsi. Wykonawcy zagrają na
liczących ponas sto lat instrumentach kolędy i pastorałki góralskie. Zaprezentowane zostaną również obrzędy i obyczaje związane
z góralskim Bożym Narodzeniem oraz wystawa zdjęć
o tematyce górskiej. Będzie
też gratka dla smakoszy serów z owczego mleka. Start:
godzina 18.00. Dla Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia. Wystarczy
wysłać SMS-a o treści wiad.
gorale + imię i nazwisko
pod numer 71100 (koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
Na SMS-y czekamy do 24
stycznia do godziny 12.00.

Dla dzieci także znajdzie
się coś w rudzkim, kulturalnym repertuarze. Dom Kultury w Bielszowicach zaprasza najmłodszych na spektakl „Fabryka zabawek”,
który odbędzie się 20 stycznia o godzinie 16.00. Przedstawienie wykona teatr Prym-Art z Rudy Śląskiej. Będzie to barwny spektakl
z piękną scenografią, pełen
dynamicznych
piosenek
i zabawnych perypetii, opowiadający historię wyjątkowej pracowni, w której produkuje się zabawki. Bilety
w cenie 9 zł.

Jasełkowy finał

W lutym odbędzie się kolejny koncert Grzegorza Poloczka.

li jestem daleki od wydania kolejnej,
ale o niej myślę, piszę teksty. Na razie moja pierwsza płyta musi do koń-

Foto: MS

ca wybrzmieć.
Z Grzegorzem Poloczkiem rozmawiała Magdalena Szewczyk

9 i 10 stycznia odbyło się
rozstrzygnięcie XVII Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Jasełkowych. 16 stycznia
o godzinie 11.00 odbędzie
się uroczystość finałowa,
czyli wręczenie nagród i pokazy wybranych przedstawień jasełkowych. Zapraszamy do MDK-u!
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PORADY
Porady PRAWNIKA
Maciej Makula
– radca prawny,
przewodniczący zarządu
Rudzkiego
Stowarzyszenia
Pomocy
Ofiarom Przestępstw
(www.rspop.org.pl).

PORADY dietetyka

Za oknem zima w pełni, co dla niektórych jest powodem
do radości, a dla innych oznacza dodatkowe obowiązki. W tej
ostatniej grupie wodrębnić można właścicieli nieruchomości,
którzy zobowiązani są odśnieżać nie tylko przysłowiowe własne podwórko.

Zimowe obowiązki
Zgodnie z przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Pod
pojęciem właściciela rozumiemy także współwłaścicieli, użytkownika
wieczystego, a także inne podmioty
władające nieruchomością (na przykład najemcę lub dzierżawcę).
Jeżeli nieruchomość posiada kilku
właścicieli, wówczas obowiązek spoczywa na nich wszystkich łącznie.
Tylko i wyłącznie od nich zależy w jaki sposób uregulują pomiędzy sobą
kwestię sprzątania.

PORADY ZUS

Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Oddziału ZUS
w Chorzowie

Ponieważ Czytelnik nie podał daty
urodzenia oraz szczegółowych danych
o przebiegu zatrudnienia, trudno o konkretną odpowiedź, można jedynie podać ogólne warunki uzyskania emerytury górniczej.
Otóż górnicza emerytura przysługuje mężczyźnie, który:
– ukończył 55 lat,
– ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej
w ustawie,
lub
– ukończył 50 lat,
– ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzęd-

Chodnikiem, zgodnie z brzmieniem
przepisu, jest wydzielona część drogi
publicznej służąca do ruchu pieszego,
położona bezpośrednio przy granicy
nieruchomości. Definicja ta nie określa
szerokości chodnika, a więc nie ogranicza, przez podanie wymiaru, szerokości
wydzielonego miejsca przeznaczonego
do ruchu pieszych, które może być
uznane za chodnik. Nie określa też, jakiej szerokości pas gruntu obowiązana
jest utrzymywać w porządku osoba do
tego zobowiązana. Jest to istotne
w przypadku, gdy z konkretną nieruchomością graniczy plac, używany
przez osoby piesze dla komunikacji.
Obowiązek nie obejmuje chodnika,
na którym dopuszczony jest płatny

postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Teren ten nie obejmuje także przystanków komunikacji,
jeżeli zlokalizowane są w ciągu danego chodnika. Usunięty przez właściciela śnieg czy lód gmina musi uprzątnąć we własnym zakresie.
Co grozi osobie, która tego obowiązku nie dopełni? Oprócz sankcji
administracyjnej przede wszystkim
ryzyko konieczności zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia osobie,
która na oblodzonym chodniku ulegnie wypadkowi. Ponieważ kwoty takich roszczeń mogą być znaczne, zatem siedząc w ciepłym pomieszczeniu
warto czasem pomyśleć o odśnieżeniu
okolic swojej posesji.

W sierpniu 1988 r. zostałem zatrudniony w kopalni, a w 2002
roku uległem wypadkowi i do dnia dzisiejszego przebywam na rencie wypadkowej. Kiedy dostanę od ZUS-u emeryturę górniczą?
Krzysztof R. z Halemby

Emerytura górnicza

Odpowiada
Monika Macioszek
dietetyk, Centrum Poradnictwa
i Edukacji Zdrowotnej Medietic

Mam 15-letnią córkę. Jak większość nastolatek uważa, że jest za
gruba. Często się głodzi, zauważyłam też, że wymiotuje. Czy te objawy mogą wskazywać na anoreksję lub bulimię?
Anna 40 l. Ruda
Anoreksja jest chorobą polegającą na odmawianiu sobie jedzenia
z obawy przed utyciem. Osoby nią
dotknięte mają zaburzone postrzeganie własnego ciała, dręczy je irracjonalna obawa przed przybraniem na wadze. Choroba objawia
się znacznym spadkiem wagi, spożywaniem wyłącznie potraw niskokalorycznych, unikaniem spotkań
towarzyskich połączonych z konsumpcją. Osoba chora obsesyjnie
ćwiczy, nosi luźne ubrania, je w tajemnicy.
Skutkiem złego odżywiania się
jest utrata zdrowia, zmniejszenie
odporności, pogorszenie stanu skóry i paznokci a także zaburzenia
cyklu miesiączkowego.
Z kolei bulimię charakteryzują
występujące naprzemiennie napady żarłoczności i okresy głodzenia
się. Osoba chora często prowokuje

wymioty, aby oczyścić organizm
z wcześniejszego, w jej mniemaniu, zbyt obfitego posiłku. Stany te
mogą trwać latami, ponieważ chory często ukrywa swe postępowanie przed bliskimi, a jego masa ciała nie ulega zbytnim zmianom. Taki
tryb życia nie pozostaje obojętny
dla zdrowia, często prowadzi do
odwodnienia, zaburzeń rytmu serca, wahań stężenia glukozy, wypadania włosów, przedwczesnego
starzenia oraz zaburzeń elektrolitowych.
Jeśli podejrzewasz, że któraś
z tych chorób dotyczy Twojej córki, powinnaś jak najszybciej zgłosić się wraz z nią do dietetyka, lekarza pierwszego kontaktu, psychologa klinicznego bądź psychodietetyka. Specjaliści z pewnością
odpowiednio pokierują leczeniem
Twojego dziecka.
REKLAMA

Złóż życzenia walentynkowe
nej co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej
w ustawie.
Przy ustalaniu prawa do górniczej
emerytury, pracownikom zatrudnionym
pod ziemią do okresu pracy górniczej
(do okresu 25 lat pracy górniczej i równorzędnej), zalicza się w wymiarze półtorakrotnym okresy pracy w przodkach
bezpośrednio przy urabianiu i ładowaniu oraz przy innych pracach przodkowych, przy głębieniu szybów i robotach
szybowych, a także w drużynach ratowniczych.
Górnicza emerytura bez względu na
wiek, przysługuje natomiast pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymia-

rze czasu pracy przez co najmniej 25
lat, z uwzględnieniem okresów:
– niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby
zawodowej, za które wypłacone zostało
wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy
albo świadczenie rehabilitacyjne,
– czasowego oddelegowania pracowników do zawodowego pogotowia
ratowniczego, bezpośrednio poprzedzonych pracą górniczą wykonywaną
pod ziemią stale i w pełnym wymiarze
czasu pracy.
W celu określenia ewentualnych
uprawnień emerytalnych, należy wystąpić do właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania Oddziału ZUS,
z wnioskiem o przyznanie emerytury.
REKLAMA

ukochanej osobie na łamach
,,Wiadomości Rudzkich”!
13 lutego, na łamach naszej gazety będzie można złożyć życzenia
walentynkowe ukochanej osobie.
Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy dwa rodzaje ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach:
10 zł za moduł 95x40 mm bez zdjęcia
oraz
15 zł za moduł 95x40 mm
ze zdjęciem.
Na propozycje życzeń czekamy
do poniedziałku (11 lutego)
do godz. 12.00.
Życzenia można przesyłać mailowo
ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl lub przynieść osobiście do redakcji –
Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36,
w godz. 8.00–15.00.

REKLAMA
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WOKÓŁ NAS

Pomóż Arturkowi – przyjdź na koncert!
Artur Rutkowski to sympatyczny czteroletni chłopiec, który
z dnia na dzień zachorował na
ostrą białaczkę. Tak stał się podopiecznym Fundacji „Iskierka”.
Teraz potrzebuje pomocy nie tylko
najbliższych, ale także mieszkańców Rudy Śląskiej. Tata Arturka
postanowił działać i zorganizował
koncert charytatywny: – W ostatnim czasie stan zdrowia Arturka
trochę się pogorszył. Obecnie
przebywa w szpitalu, dlatego postanowiłem zorganizować koncert.
Zadzwoniłem do zespołów i kilka
z nich zgodziło się wziąć udział.
Całej imprezie patronuje Fundacja „Iskierka”. Wierzę, że ludzie
przyjdą pomóc – mówi Grzegorz
Rutkowski, tata chłopca. – Artur
jest podopiecznym naszej fundacji,

Czteroletni Arturek choruje na ostrą białaczkę.

ale w tym wypadku tata chłopca
najbardziej zaangażował się w organizację akcji. Jego działania

Foto: MS

wsparł także Osiedlowy Dom Kultury „Matecznik”, w którym odbędzie się koncert oraz Arkadiusz

Wieczorek, który poprowadzi imprezę – wyjaśnia Patrycja Krzyżowska z „Iskierki”. Na koncert

uczeń z Tychów, tym samym o ostatecznym zwycięstwie zadecydowała dogrywka.
– Przygotowanie do testu zależy od
uwagi na zajęciach. Połowa sukcesu to
słuchanie i notowanie, reszta to nauka
w domu – podkreśla Tomek. – Od początku chciałem wygrać przez dogrywkę.
Dla mnie to potwierdzenie moich możliwości – dodaje.
Robert Połzoń

Tomek w czwartek spotkał się z wiceprezydent miasta Anną Krzysteczko.

zapraszamy 19 stycznia, na godzinę 16.00. Wstęp – cegiełka: 10 zł.
MS

Niepełnoletni student
Nie trzeba wcale skończyć szkoły
podstawowej, by zasmakować w klimacie uczelni wyższej. Udowodnił to Tomasz Wypiór z Rudy Śląskiej, który został Najlepszym Studentem VII edycji
Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Katowicach. Tomek zdobył ten
tytuł już po raz drugi.
– Z zajęć prowadzonych na uniwersytecie najbardziej interesuje mnie ko-

niunktura gospodarcza, wahania w koniunkturze gospodarczej i marketing –
podkreśla uczeń Szkoły Podstawowej
nr 23, który na zajęcia Ekonomicznego
Uniwersytetu Dziecięcego uczęszcza
od dwóch lat.
By wyłonić zwycięzcę, na ostatnich
zajęciach przeprowadzono test, w którym rudzianin zdobył 27 na 30 możliwych punktów. Taki sam wynik uzyskał

Foto: RP

Paszportowe utrudnienie

Kącik adopcyjny
Yong to 4-letni sympatyczny psiak, który został oddany,
gdy właściciel poszedł do szpitala. W schronisku czuje się
zagubiony, cierpi. To typowy pies domowy, który tęskni za
człowiekiem. Jest młody, więc kocha ruch i zabawę. Yong będzie wspaniałym towarzyszem na długie lata.
Kontakt w sprawie adopcji: tel 510-268-586.
REKLAMA

Od 1 kwietnia w Rudzie nie będzie można
składać wniosków o paszport. Foto: RP

By uzyskać paszport do tej pory mogliśmy składać wniosek
w Terenowym Punkcie Paszportowym w naszym mieście. Będzie to możliwe tylko do 29 marca.
– Zgodnie ze stanowiskiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wy-

nikającym z obowiązujących przepisów dotyczących realizacji zadań
paszportowych, pracownicy samorządowi zatrudnieni w urzędach
miast nie są uprawnieni do przetwarzania
danych
zawartych
w centralnej ewidencji wydanych
i unieważnionych dokumentów
paszportowych, zawierającej m.in.
identyfikatory biometryczne – wyjaśnia Bożena Kurpanik, naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich
w rudzkim Urzędzie Miasta.
Od kwietnia takie wnioski będzie można składać wyłącznie
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach i Delegaturach Wojewody:
1. Bielsko Biała, ul. Piastowska 40
2. Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
3. Bytom, ul. Wrocławska 122
4. Gliwice, ul. Bojkowska 37
5. Rybnik, 3 Maja 27
– Mając to na uwadze, zachęcam
mieszkańców do skorzystania z możliwości złożenia do 29 marca wniosku o paszport w naszym Terenowym Punkcie Paszportowym – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Wnioski składać można w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy
Piotra Niedurnego 46, w pokoju
003.
Robert Połzoń
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

MAKSYMA NA STYCZEŃ
„Dbaj o to,
by Twoje życie miało sens”.

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

Strony redaguje: Gabriela LUTOMSKA

I już Nowy Rok
Dopiero co skończył się 2012 rok,
a już weszliśmy w nowy, 2013 r.
Czas niestety biegnie nieubłaganie,
wydaje się, że coraz szybciej mijają
godziny, dni i miesiące. Niedawno
składaliśmy sobie życzenia noworoczne, a tu znów przyszedł czas
podsumowań.
Co roku w tym okresie dzielimy
się z naszymi Czytelnikami refleksjami, rozważamy jaki ten ubiegły
rok był, co zrobiliśmy dla Spółdzielni i dla jej Członków, czy
Spółdzielnia się rozwija, czy zaspokaja interesy swoich mieszkańców.
Możemy poinformować, że trudności, które zaistniały w bieżącym
roku w funkcjonowaniu RSM, nie
wpłynęły na realizację przyjętych
zadań w ramach funduszu remontowego.
Plany na 2012 r. zrealizowaliśmy
praktycznie w całości.
Mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych w kraju, ciągle pogarszającej się sytuacji fi-

nansowej rodzin, Spółdzielnia
przeszła przez te niedogodności
w sposób najmniej bolesny, przy
minimalnej podwyżce czynszów.
Staraliśmy się, by podwyżki stawek były jak najmniej odczuwalne
w budżetach rodzin naszych
Członków.
Niestety wiele rodzin nie jest
w stanie wnosić swoich opłat do
Spółdzielni, mimo daleko idącej
pomocy z naszej strony, mimo rozkładania zaległości na dogodne
raty. Zadłużenie z roku na rok rośnie. Jest to bardzo niepokojące
zjawisko. Pomimo to kondycja finansowa Spółdzielni jest stabilna.
Apelujemy zwłaszcza do tych, którzy lekkomyślnie uchylają się od
płacenia czynszu, stawiając sobie
swoje inne wydatki jako ważniejszy cel niż utrzymanie mieszkania.
Przecież gdy wszyscy będą wywiązywać się ze swych zobowiązań, tym więcej będziemy mogli
zrealizować przedsięwzięć.

Kontynuujemy, a nawet przyspieszamy proces termomodernizacji, dalej lawinowo wymieniamy
okna, poza tym wykonujemy
wszystkie działania zarządcze, podejmujemy decyzje finansowe, gospodarujemy spółdzielczą złotówką
w sposób najbardziej ekonomiczny.
Mamy nadzieję, że nasi mieszkańcy dostrzegają efekty działań Spółdzielni, szczególnie te zewnętrzne.
W większości nasze budynki są już
ładne, a ich otoczenie jest estetyczne.
Nasze placówki kulturalne pracują pełną parą, oferta jest bogata
i mamy nadzieję, że każdy znajdzie
w niej coś dla siebie.
Podsumowując, chcemy Państwu
w imieniu własnym oraz organów
samorządowych Spółdzielni życzyć
wszystkiego dobrego w Nowym
Roku oraz rozsądnych i przemyślanych decyzji.
Zarząd Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

Ferie zimowe tuż, tuż. Nasze placówki kulturalne są w pełnej gotowości do prowadzenia
zajęć w tym czasie. Organizują wyjazdy do kin, na basen, wycieczki oraz zajęcia świetlicowe.
Zapraszamy do skorzystania z tej oferty.

Akcja Zima
ODK „JOWISZ”
Godula, ul. Joanny 12
W ramach Akcji Zima w mieście 2013 ODK RSM „Jowisz”
zaprasza wszystkie dzieci od 11 do
15 lutego w godzinach od 10.00
do 14.00 do wspólnego spędzenia
wolnego czasu.
Program Akcji Zima 2013 obejmuje m.in.: zajęcia świetlicowe,
kino, kręgle, wycieczki i wiele
niespodzianek. Liczba miejsc
ograniczona, zapisy do 8.02.2013.
ZAPRASZAMY.
ODK „METEOR”
Nowy Bytom, ul. Dworaka 9
Osiedlowy Dom Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Meteor” organizuje Akcję Zima
od 11 do 22 lutego 2013 r. W ramach akcji organizowane będą
wyjścia do kina, na lodowisko
oraz kręgielnię. Odbędą się również zajęcia plastyczne, warsztaty
taneczne, turniej tenisa stołowego,
zabawy w plenerze, konkursy oraz
miniplayback show.
Szczegółowe informacje, w tym
m.in. na temat godzin rozpoczęcia
poszczególnych zajęć, można uzyskać w placówce.
ODK „MATECZNIK”
Ruda Śląska 1, ul. Norwida
26
Akcja Zima w „Mateczniku”
odbywać się będzie od 11 do 15
lutego w godz. 10.00-14.00.

W planach są wyjścia do kina, na
basen, na kręgielnię oraz sanki.
Ponadto przewidziano liczne konkursy, zabawy oraz karaoke w placówce.
ODK „MUZA”
Halemba, ul. Energetyków 25
11.02.2013 r., poniedziałek –
wyjazd do „Urwisa” w Nowym
Bytomiu. Zajęcia taneczne dla
dzieci.
12.02.2013 r.., wtorek – zajęcia
taneczne dla dzieci i młodzieży.
13.02.2013 r., środa – wyjazd do
kina. Zajęcia taneczne dla dzieci.
14.02.2013 r., czwartek – wyjazd do Plazy na kręgle. Gry i zabawy świetlicowe.
15.02.2013 r., piątek – zajęcia
taneczne dla dzieci i młodzieży.
18.02.2013 r., poniedziałek –
wyjazd do opery na balet „Kot w butach”. Zajęcia taneczne dla dzieci.
19.02.2013 r., wtorek – zajęcia
taneczne dla dzieci i młodzieży.
20.02.2013 r., środa – konkurs
piosenki. Zajęcia taneczne dla
dzieci.
21.02.2013 r., czwartek – wyjazd do Teatru „Ateneum” w Katowicach.
22.02.2013 r., piątek – zajęcia
taneczne dla dzieci i młodzieży.
Szczegółowe informacje, w tym
m.in. na temat godzin rozpoczęcia
poszczególnych zajęć, można uzyskać w placówce.

ODK „PULSAR”
Wirek, ul. Różyckiego 30
Serdecznie przepraszamy, ale
niestety w tym roku nie będzie
Akcji Zima w ODK „Pulsar”, ze
względu na przeprowadzany tam
niezbędny remont.
ODK „COUNTRY”
Bykowina, ul. Sztygarska 9
W bieżącym roku w ODK
„Country” w ramach Akcji Zima,
w godzinach 15.00-19.00 będzie
czynna świetlica, gdzie do dyspozycji wszystkich chętnych są
piłkarzyki, bilard, stół do tenisa
stołowego, gry świetlicowe itp.
Ponadto w okresie ferii zimowych odbywać się będą: zajęcia
aerobiku – w poniedziałki i środy
o godz. 18.00 i 19.00, zajęcia
szachowe dla dzieci i młodzieży
– we wtorki w godz. 15.30-19.00
oraz zajęcia z języka angielskiego – w środy w godz. 15.30-18.30
i czwartki w godz. 16.30-17.30.
ODK „NEPTUN”
Orzegów, ul. Zielińskiego 8
ODK ,,Neptun” serdecznie zaprasza na Akcję Zima w mieście
2013. W programie: wyjazd do
kina wyjazd na kręgle, wyjście
na łyżwy, gry i zabawy sportowe, konkursy z nagrodami, słodkie poczęstunki oraz wiele innych
atrakcji!
TERMIN:
11.02-15.02. GODZINA: 9.0014.00.
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Józef Maria Bocheński

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Rudzie Śląskiej
przy ul. Magazynowej 12
tel. 248-24-11 fax 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. Czereśniowa 9/5, 2 p + k, parter
ul. Podlas 6/1, 2 p + k, parter
ul. Modrzejewskiej 8c/7, 2 p + k, III piętro
ul. Modrzejewskiej 1b/4, 2 p + k, I piętro
ul. Modrzejewskiej 14/3, 2 p + k, parter
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Kr. Jadwigi 6a/2, 1 p + k, parter
ul. Bytomska 5c/4, 2 p + k, I piętro
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Kanarków 5/3, 3 p + k, parter
ul. Szpaków 15/7, 3 p + k, I piętro
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Paderewskiego 15a/26, 1 p + k, VIII piętro
ul. Jankowskiego 16c/1, 3 p + k, parter
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7a/4, 2 p + k, I piętro
ul. Wolności 7b/10, 2 p + k, III piętro
ul. Nałkowskiej 4/28, 2 p + k, IX piętro
ul. Wolności 90b/3, 3 p + k, parter
ul. Wolności 20/9, 2 p + k, I piętro
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Niedurnego 38b/43, 2 p + k, V piętro
ul. Niedurnego 38b/20, 2 p + k, II piętro
ul. Dworaka 9a/24, 2 p + k, IV piętro
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Ks. Niedzieli 35a/1, 2 p + k, parter

o pow. 36,30 m2 
o pow. 37,90 m2
o pow. 38,00 m2 
o pow. 38,00 m2 
o pow. 45,00 m2 

90.730,- zł
87.380,- zł
90.940,- zł
90.650,- zł
91.970,- zł

o pow. 38,00 m2  81.950,- zł
o pow. 50,49 m2 129.960,- zł
o pow. 63,50 m2 148.530,- zł
o pow. 63,50 m2 143.582,- zł
o pow. 31,90 m2  70.130,- zł
o pow. 60,80 m2 175.040,- zł
o pow. 47,00 m2 125.970,- zł
o pow. 39,00 m2  79.900,- zł
o pow. 42,78 m2 102.090,- zł
o pow. 60,30 m2 142.000,- zł
o pow. 39,00 m2  89.910,- zł
o pow. 37,80 m2  81.580,- zł
o pow. 37,80 m2  92.570,- zł
o pow. 32,87 m2  73.840,- zł
o pow. 52,00 m2  96.200,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla
swojej ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu
osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz
z podaniem ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte
w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia), w tym
na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej, przy ul. Magazynowej 12 (pokój 121) we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma
obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą,
która pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają
członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia
wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym
wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 3 miesięcy 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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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest administratorem miejsc reklamowych na terenie całej Rudy Śląskiej w postaci słupów ogłoszeniowych
i tablic informacyjnych. Od nowego roku wszystkie informacje, ulotki i plakaty, które chcą Państwo rozpropagować przy pomocy tych nośników
– prosimy o dostarczanie do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – siedziba Ruda Śląska-Nowy Bytom ul. Hallera 14 a.
Informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 32 248-63-36.
MOSiR zachęca Państwa do korzystania z bazy sportowo-rekreacyjnej w postaci basenów, lodowisk i terenów do uprawiania sportu i wszelkiej rekreacji ruchowej.

LODOWISKA

Cennik:
Lodowiska sezonowe znajdują się
przy ul. Ratowników 2 w Nowym
Bytomiu i przy ul. Bytomskiej 15
w Orzegowie.
Zapraszamy wszystkich chętnych
do skorzystania z tych atrakcji. Przy
lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia łyżew oraz automat z ciepłymi
napojami. Obiekt jest oświetlony,
a jazdę na łyżwach umila muzyka.
Można również zapisać dzieci do
działającego
przy
lodowisku
w Orzegowie klubu hokejowego

•
•
•
•
•

RTH „ZRYW”, gdzie w ramach treningu nauczą się jazdy na łyżwach.
Z lodowiska można skorzystać
w następujących godzinach:

Zapraszamy wszystkich do korzystania z basenów krytych:
BASEN KRYTY W RUDZIE
du na wiek, a także do całych rodzin
znajdujących u nas miejsce wypoczynku i relaksu. Na pierwszym piętrze znajduje się sauna, solarium,
siłownia. Na parterze mieści się gabinet masażu oraz kawiarnia.
Do dyspozycji Klientów przeznaczony jest basen sportowy 25metrowy (ze względu na głębokości
od 1,35 m do 1,95 m przeznaczony
jest tylko dla osób pływających!),
basen rekreacyjny z masażami oraz
50-metrowa zjeżdżalnia.
Basen wyposażony jest w instalację uzdatniania wody oddzielną dla

każdej z niecek. Zastosowano zamknięty system uzdatniania z przelewem czynnym. Jego zaletą jest
utrzymywanie lustra wody w idealnej czystości.
Na basenie odbywają się indywidualne nauki pływania, zajęcia
w klubie pływackim UKP Ruda Śląska, zajęcia w profesjonalnych szkołach pływania. Prowadzimy również
zajęcia dla niemowlaków.
W każdy poniedziałek, wtorek,
czwartek i piątek odbywa się Aqua
Fitness z pasami wypornościowymi.

•
•

•

profesjonalną
organizację
zawodów pływackich,
reklamę na naszym obiekcie,
reklamę w postaci slajdów na
dwóch telebimach mieszczących się w holu głównym,
istnieje również możliwość
reklamy salonów aut w postaci wystawy 2 samochodów przed wejściem do budynku basenu. Zapraszamy
codziennie od godz. 6.00 do
22.00, w niedziele od godz.
8.00 do godz. 22.00.

Orzegów – 8.30-20.15
Nowy Bytom – 9.0020.00, weekendy – 9.0021.00

Obiekt wybudowany w 2002 roku jako basen przyszkolny ZSO nr 3
w Rudzie Śląskiej, przejęty przez MOSiR aby lepiej służył wszystkim
mieszkańcom miasta.
Zastosowane nowoczesne standardy techniczne pozwalają na łatwe
utrzymanie należytego stanu sanitarnego obiektu.
Przy tym basenie powstał pierwszy w mieście klub sportowy o profilu
pływackim.

Cennik:
PROMOCJA!!!
w godzinach od 6.00 do 15.00 od poniedziałku
do piątku cena biletu dla wszystkich 5 zł!
•
•
•
•

Normalny 
Szkolny 
Ulgowy 
Dzieci do 3 lat (obowiązkowo pieluchomajtki) 

– 8,00 zł
– 4,00 zł
– 6,00 zł
– bezpłatnie

BASEN KRYTY W NOWYM BYTOMIU
Pierwszy w Rudzie Śląskiej basen kryty. Oddany do użytku w 1984 roku.
W ostatnich latach basen ten doczekał się licznych modernizacji (technologia
oczyszczania wody, węzeł sanitarny, niecka i plaża basenowa), co pozwala
na łatwe utrzymanie współczesnych standardów higieniczno-sanitarnych
oraz czyni go konkurencyjnym z pozostałymi dużo nowszymi obiektami.
Na tym obiekcie swoje pierwsze kroki w wodzie stawiała Otylia Jędrzejczak – mistrzyni olimpijska, wielokrotna rekordzistka świata.

Proponujemy:
•

•
•

BASEN KRYTY W KOCHŁOWICACH

BASENY

Basen kryty w Rudzie jest nowo
wybudowanym, nowoczesnym oraz
największym tego typu kompleksem
w mieście. Obiekt ten służy mieszkańcom naszego miasta w zakresie
sportu i nauki pływania, a także rekreacji i zabaw wodnych. Zapraszamy wszystkich, dużych i małych
amatorów wodnego szaleństwa do
odwiedzania nas przez cały rok.
Zachęcając do zabawy i wypoczynku, proponujemy korzystanie
z wielu wodnych atrakcji. Część
parterowa budynku przystosowana
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawową zaletą naszego
obiektu jest kompleksowość proponowanych usług, dzięki czemu trafiamy z ofertą do wszystkich Klientów zainteresowanych zdrowym,
sportowym stylem życia, bez wzglę-

Bilet wstępu na lodowisko (dzieci i młodzież szk.) – 4,00 zł/godz.
Bilet wstępu na lodowisko (dorośli) 
– 6,00 zł/godz.
Bilet wstępu na lodowisko (emeryci i renciści)  – 5,00 zł/godz.
Bilet wstępu na lodowisko (studenci do 25 lat)  – 4,50 zł/godz.
Bilet wstępu dla osób niepełnosprawnych 
– 3,00 zł/godz.

Cennik:
PROMOCJA!!!

Cennik:
PROMOCJA!!!

w godzinach od 6.00 do 15.00 od poniedziałku do

w godzinach od 6.00 do 15.00 od poniedziałku
do piątku cena biletu dla wszystkich 5 zł!

piątku cena biletu dla wszystkich 6 zł!
•
•
•
•

Normalny 
Szkolny 
Ulgowy 
Dzieci do 3 lat (obowiązkowo pieluchomajtki) 

– 9,00 zł
– 5,00 zł
– 7,00 zł
– bezpłatnie

•
•
•
•

Normalny 
Szkolny 
Ulgowy 
Dzieci do 3 lat (obowiązkowo pieluchomajtki) 

– 8,00 zł
– 4,00 zł
– 6,00 zł
– bezpłatnie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do korzystania z szerokiej gamy usług basenów:
Grupowy Kurs Nauki Pływania * Aqua aerobik * Indywidualny Kurs Nauki Pływania * Gimnastyka Korekcyjna
Zajęcia prowadzone przez doświadczoną i sprawdzoną kadrę! Możliwość wejścia indywidualnego i pływania w torach w trakcie całego tygodnia.
Obiekty dostosowane dla osób niepełnosprawnych (wyjątek – basen Nowy Bytom). Współpracujemy z Benefit System, Fit Profit, OK System. Umożliwiamy rozwój młodzieży
poprzez udostępnianie bazy sportowej Uczniowskim Klubom Sportowym z naszego miasta. Na naszych obiektach z powodzeniem swój program realizują liczne szkółki pływackie.
Baseny dostępne są od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00-22.00, niedziele 8.00-22.00.
Szczegóły na mosir.rsl.pl lub pod numerami telefonów: basen ul. Chryzantem 10 – 32 243-05-30, basen ul. Oświęcimska 90 – 32 243-88-87, basen ul. Pokoju 13 – 32 242-07-77.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WOKÓŁ NAS
13 stycznia upłynął pod znakiem 21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rudzki finał Orkiestry odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Nowym
Bytomiu. To tutaj trafiły wszystkie pieniądze zebrane do 500 puszek na terenie całego miasta. Do wtorku uzyskano kwotę 120 tysięcy złotych, ale nie jest to
ostateczny wynik.

Orkiestrowe granie

Mieszkańcy Rudy Śląskiej chętnie wrzucali do „orkiestrowych” puszek. 

Od godziny 17.00 sala widowiskowa MCK–u była pełna. Odbyły
się tam występy zespołów i licytacje wielu przedmiotów. Nie zawie-

dli mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy chętnie wrzucali datki do orkiestrowych puszek. Agnieszka i Kordian Grażykowie na finał Orkiestry

Foto: MHS

przyszli do MCK–u z pięcioletnią
córeczką Wiktorią. Pomagają od
lat, bo jak mówią – warto pomagać.

– Akcja bardzo potrzebna. Pomagamy dzieciom i pomagamy
w tym roku dorosłym i bardzo nas
to cieszy. Nam ta pomoc ze strony
Orkiestry nigdy nie była jeszcze potrzebna, ale doceniamy to, że innym
możemy pomóc. To świetna akcja –
mówią uśmiechnięci państwo Grażyk.
Nie zabrakło też tych, którzy
chętnie zbierali do puszek. Na rudzkie ulice wyszło ponad 500 wolontariuszy. Wśród nich 18-letnia Daria Leksy, która od 9.00 rano do
późnego wieczora zbierała pieniądze.
– Ludzie bardzo chętnie wrzucali
pieniądze do naszych puszek. Szczególnie
ci
z dziećmi, bo te bardzo chciały dostać od nas serduszka. Nie było
żadnych problemów, ludzie kojarzą
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zbieram pieniądze od trzech
lat i puszka jest za każdym razem
tak samo ciężka – mówi Daria Leksy.
– Tegoroczny pomysł organizatorów, żeby z jednej strony zbierać na

rzecz dzieci, a z drugiej na rzecz
osób starszych, jest bardzo ciekawy
i trafiony. Musimy zadbać o seniorów i ta akcja z pewnością się do
tego przyczyni. Cieszymy się również, że Jurek Owsiak zwrócił na
ten problem uwagę – podkreślał
podczas finału Michał Pierończyk,
zastępca prezydenta miasta.
– Finał Orkiestry w Rudzie Śląskiej uważam za udany – podsumowuje Józef Sarek, od 19 lat koordynator akcji WOŚP w Rudzie Śląskiej, który dodaje: – Udało nam
się przekroczyć kwotę 100 tysięcy
złotych i to jest niewątpliwie sukces. Nie pobiliśmy rekordu z 2011
roku, ale i tak udało się zebrać bardzo dużo pieniędzy.
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagrała w około dwóch tysiącach
miejsc
w
całym
kraju. W ubiegłym roku udało się
zebrać ponad 50 mln złotych,
pierwsze dane informują, że w tym
roku z samych puszek wpłynęło na
konto Orkiestry ponad 40 milionów
złotych. Liczenie trwa.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA

16W

iadomości

www.wiadomoscirudzkie.pl

Rudzkie 16.01.2013

Wiadomości Rudzkie 16.01.2013

17

Rudzki Informator Samorządowy
Przez ostatnie wieki Ruda Śląska była miejscem rozwoju przemysłu węglowego i hutnictwa, doświadczyła też dramatycznych
wydarzeń związanych z kolejnymi powstaniami i wojnami. Przez
dziesiątki lat historię miasta pisały również koleje życia mieszkańców tej ziemi. Do dziś w wielu miejscach Rudy Śląskiej przetrwały
budowle i budynki, które były świadkami tamtych czasów.

1. Kościół pw. św. Pawła – pl. Jana
Pawła II – Nowy Bytom – kościół wzniesiony w stylu neoromańskim według projektu Johannesa Klompa w latach 19111912.

Wybierzmy 12 zabytków Rudy Śląskiej,
które będą promować nasze miasto
Plebiscyt na 12 zabytków promujących Rudę Śląską
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Kościół pw. św. Pawła.
Willa „Florianka”.
Osiedle „Ficinus”.
Osiedle domów robotniczych przy ul. Wolności 
i Raciborskiej.
Osiedle domów robotniczych przy ul. Staszica, 
Kościelnej i Wieniawskiego wraz z budynkiem Muzeum
Miejskiego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Budynek nadszybowy szybu Andrzej. 
Kolonia robotnicza przy ul. Szafranka, 
Nowobytomskiej i Styczyńskiego.
Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej.
Kościół pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela.
Kościół pw. św. Wawrzyńca i Antoniego.
Kamienica narożna przy ul. Niedurnego 30 i Pokoju.
Dawna siedziba szkoły, obecnie RAR „Inwestor”.
Kamienica przy ul. 1 Maja 243.
Budynek Centrum Inicjatyw Społecznych
Kamienica przy ul. Hlonda 42.
Zespół Szkół nr 5 przy ul. Jankowskiego 2.
Budynek Kina „Patria”.
Wieża ciśnień przy ul. Chorzowskiej i Pokoju.
Budynek dworca kolejowego w Chebziu.	
Krzyż kamienny na skrzyżowaniu ul. Goduli i Pawła.
Budynki łaźni łańcuszkowej i sali zbornej 
KWK Bielszowice.
Willa przy ul. Mickiewicza 2.
Budynek Miejskiego Centrum Kultury 
w Nowym Bytomiu.
Kamienica przy ul. Piastowskiej 7.
Zespół kamienic mieszkalnych przy 
ul. Wojska Polskiego.
Grupa figuralna na rogu ul. Piastowskiej i Ballestremów.
Wielki piec Huty „Pokój”.
Kościół Ewangelicko-Augsburski imienia Odkupiciela.
Sanktuarium pw. św. Józefa.
Kościół pw. Michała Archanioła.
Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes.
Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie.
Zespół zabudowań szpitala w Bielszowicach.
Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Halembie.
Zespół zabudowań szybu „Mikołaj”.

Proszę wskazać 12 zabytków, które powinny promować Rudę Śląską.

Pragnąc pielęgnować tę bogatą historię
i tradycję, chcemy poznać opinie mieszkańców Rudy Śląskiej na temat tego, którym historycznym obiektom w sposób
szczególny poświęcić uwagę i które z nich
powinny zostać wykorzystane w ramach
kampanii promocyjnej „Atrakcyjna Ruda
Śląska”. Jedna z odsłon tej kampanii –
„Zabytkowa Ruda” – pokazuje zabytkowy
charakter naszego miasta.
Chcemy abyście to WY, drodzy mieszkańcy, zdecydowali, czy na liście 12 zabytków Rudy Śląskiej znajdą się te związane z architekturą sakralną, przemysłową,
czy może będą to zachowane do dziś dawne budynki mieszkalne, czy osiedla
mieszkaniowe.
By pomóc Państwu w tym wyborze,
przygotowaliśmy zestawienie obejmujące
35 rudzkich zabytków z krótkimi informacjami o nich. Państwa zadaniem jest
wytypowanie z tej listy 12 obiektów.
Swojego wyboru mogą Państwo dokonać poprzez oficjalny profil miasta na facebooku. Swoje wskazania mogą również
Państwo podać poprzez wypełnienie załączonego kuponu, który złożyć można
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu
Miasta. Propozycje można też przesyłać
na adres mailowy media@ruda-sl.pl. Na
głosy czekamy do 31 marca 2013 r. Wśród
osób biorących udział w plebiscycie rozlosujemy nagrody niespodzianki!
Z nadesłanych propozycji wyłonimy
12 zabytków, które otrzymają najwięcej
głosów. Wizytówki zabytków wraz z ich
trójwymiarowymi fotografiami zostaną
opublikowane w specjalnym wydawnictwie, które w ramach kampanii „Atrakcyjna Ruda Śląska” promować będzie nasze
miasto. Ponadto wybrane zabytki w przyszłości wykorzystywane będą także
w czasie imprez o charakterze kulturalnym i społecznym.
Wydział Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta
Urząd Miasta Ruda Śląska

2. Willa „Florianka” – ul. Niedurnego 73
– Nowy Bytom – wybudowana w 1905 r.
eklektyczna willa z dekoracją w duchu
secesji, będąca niegdyś mieszkaniem
dyrektora Huty „Pokój”.

3. Osiedle „Ficinus” – ul. Kubiny 4-34
(numery parzyste) – Wirek – zespół budynków zrealizowany w latach 1860
-1867 dla robotników kopalni „Gottessegen”. Kolonia ta jest obecnie najstarszym
zachowanym zespołem budownictwa patronackiego na terenie Górnego Śląska.

4. Osiedle domów robotniczych przy
ul. Wolności i Raciborskiej – Ruda
–osiedle robotnicze powstałe w latach
1909-1911 i 1918-1922. Architektem
odpowiedzialnym za projekt obiektów
powstałych po 1909 r. jest Hans von Poellnitz.

5. Osiedle domów robotniczych przy
ul. Staszica, Kościelnej i Wieniawskiego wraz z budynkiem Muzeum Miejskiego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – Ruda – kolonia powstała
w latach 1910-1922, przeznaczona dla
pracowników kopalń należących do rodziny Ballestremów.

11. Kamienica narożna przy ul. Niedurnego 30 i Pokoju – Nowy Bytom – budynek w stylu modernistycznym wzniesiony
w 1910 r. z umieszczonym na elewacji
charakterystycznym zegarem słonecznym.

6. Budynek nadszybowy szybu Andrzej – Wirek – wybudowany ok. 1870 r.
budynek nadszybowy wzniesiono na potrzeby kopalni „Błogosławieństwo Boże”,
będącej jedną z najstarszych na terenie
Rudy Śląskiej.

12. Dawna siedziba szkoły, obecnie
RAR „Inwestor” – ul. Wolności 6 –
Ruda – nawiązujący do manieryzmu budynek zrealizowany w 1897 r. z fundacji
rodziny Ballestremów z przeznaczeniem
na szkołę średnią dla dziewcząt.

7. Kolonia robotnicza zlokalizowana
wokół ul. Szafranka, Nowobytomskiej
i Styczyńskiego – Chebzie – osiedle robotnicze powstałe w latach 1906-1907 dla
robotników kopalni „Paulus-Hohenzollern”
(później „Paweł”).

8. Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej
– ul. Tunkla 2 – Kochłowice – neogotycki
kościół projektu Ludwika Schneidera powstały w latach 1899-1902.

16. Zespół Szkół nr 5 – ul. Jankowskiego 2 – Wirek – budynek oddany do użytku
w 1937 r. należący do jednych z lepszych
realizacji w duchu funkcjonalizmu zlokalizowanych na terenie miasta.

17. Kino „Patria” – ul. Chorzowska 3
– Nowy Bytom – obiekt wybudowany w
1937 r. będący jedną z najciekawszych
realizacji modernistycznych w Rudzie
Śląskiej.

13. Kamienica – 1 Maja 243 – Wirek –
secesyjna kamienica o bogatej dekoracji
w postaci płycin z motywami zwierzęcymi
i roślinnymi.
18. Wieża ciśnień – ul. Chorzowska/
Pokoju – Nowy Bytom – wodociągowa
wieża wodna wzniesiona ok. 1900 r.

9. Kościół pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela – ul. Goduli 22 – Godula – kościół
w stylu neogotyckim wybudowany w latach 1868-1871.

10. Kościół pw. św. Wawrzyńca i Antoniego – Wirek – kościół w stylu neogotyckim z elementami neoromanizmu
projektu Ludwika Schneidera powstały w
latach 1908-1909.

Rudzki Informator Samorządowy R

edakcja:

21. Budynki łaźni łańcuszkowej i sali
zbornej – ul. Kokota 169a – Bielszowice
– budynki sali zbornej i łaźni łańcuszkowej powstałe w latach 1905-1906 według
projektu królewskiego budowniczego
Hemmana.

22. Willa – ul. Mickiewicza 2 – Ruda –
neobarokowa willa wybudowana w 1912 r.
z przeznaczeniem na mieszkanie dla dyrektora kopalni.

23. Miejskie Centrum Kultury – ul. Niedurnego 69 – Nowy Bytom – budynek
wybudowany w 1888 r. z inicjatywy dyrektora Huty „Pokój”, jako kasyno hutnicze, które pełniło również rolę restauracji
oraz sali koncertowej.

14. Budynek Centrum Inicjatyw Społecznych – ul. 11 Listopada 15 – Bykowina – Budynek pochodzący z 1905 r., w którym w roku 1920 założono prowizoryczny
kościół. Śladem po tym wydarzeniu jest
istniejący do dziś portal z krzyżem zlokalizowanym nad wejściem do budynku.

19. Budynek dworca kolejowego – ul.
Dworcowa 33 – Chebzie – powstały pod
koniec XIX wieku obiekt posiadający ciekawą elewację z różnokolorowej cegły z
odsłoniętą stalową konstrukcją.

24. Kamienica – ul. Piastowska 7 –
Ruda – bogato zdobiona kamienica operująca detalem nawiązującym do manieryzmu.

15. Kamienica – ul. Hlonda 42 – Orzegów – powstała ok. 1900 r. kamienica
mieszkalna o ciekawej ceglanej elewacji,
zwieńczonej schodkowym szczytem.

20. Krzyż kamienny na skrzyżowaniu
ul. Goduli i Pawła – Chebzie – kamienny
krzyż wraz z grupą figuralną pochodzący z 1902 r. ufundowany przez parafian
z Goduli.

25. Zespół kamienic mieszkalnych
– ul. Wojska Polskiego 1-29 (numery
nieparzyste) – Nowy Bytom – kompleks
domów robotniczych powstałych w latach 1910-1912 dla pracowników Huty
„Pokój”.

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

26. Grupa figuralna przedstawiająca
scenę ukrzyżowania – róg ul. Piastowskiej i Ballestremów – Ruda – ustawiona na postumencie grupa figuralna
przedstawiająca scenę ukrzyżowania
Chrystusa, ufundowana w 1910 r. przez
Franza Pielera.

27. Wielki piec Huty „Pokój” – ul.
Niedurnego – Nowy Bytom – powstały
w latach 60. XX w. wielki piec jest jednym
z trzech zachowanych tego typu obiektów na terenie kraju.

31. Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes – ul. Piłsudskiego 1 – Kochłowice
– kościół wybudowany w stylu późnobarokowym na początku XIX w.

32. Kościół Matki Boskiej Różańcowej – ul. Kościelna – Ruda – ufundowany przez rodzinę Ballestremów kościół powstał w 1869 r. według projektu
i pod nadzorem budowniczego Wachtela
z Gliwic.

33. Zespół zabudowań szpitala przy ul.
Głównej – ul. Główna 11 – Bielszowice
– zabudowania bielszowickiego szpitala
powstały w latach 1898-1910 z wykorzystaniem elementów stylu neoklasycystycznego.
28. Kościół Ewangelicko-Augsburski
im. Odkupiciela – ul. 1 Maja 291 – Wirek – kościół wybudowany w 1902 r.
w stylu neogotyckim według projektu niemieckiego architekta Feliksa Henry.

29. Sanktuarium pw. św. Józefa – ul.
Piastowska 16 – Ruda – kościół wybudowany w latach 1902-1904 według
projektu Augusta Menke w stylu neoromańskim.

30. Kościół pw. św. Michała Archanioła
– ul. Hlonda/Królowej Jadwigi -–Orzegów – kościół wybudowany w latach
1911-1915 według projektu architekta
Maksymiliana Giemzy w stylu neoromańskim.

34. Kościół Matki Boskiej Różańcowej – ul. 1 Maja 36 – Halemba – kościół
wybudowany w latach 1889-1890 według
projektu opracowanego przez budowniczego F. Müllera z Karłuszowca.

35. Zespół zabudowań szybu „Mikołaj”
– ul. Szyb Walenty 32 – Ruda – obiekty
wchodzące w skład zabudowań szybu
„Mikołaj” wzniesiono w 1912 roku na terenie kopalni „Wolfgang”.
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Ogłoszenia

Hurtownia Chemii Gospodarczej
i Kosmetyków proponuje
kilka tysięcy produktów koncernów
krajowych i zagranicznych.
Rok założenia Hurtowni 1990.

Oferujemy kompleksowe zaopatrzenie w środki
czystości zakłady pracy, instytucje, spółki, szkoły, przedszkola, przychodnie, sklepy itp.
Zapraszamy na zakupy: poniedziałek – czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-15.00

Kontakt: PPUH ,,Comex” Ruda Śl. – Nowy Bytom ul. Hallera 18b,
tel./fax 32 772 44 49, e-mail comexrudaslaska@interia.pl
Firma ,,Comex” zapewnia:
miłą i fachową obsługę, konkurencyjne ceny, dla stałych klientów rabaty,
odroczony termin płatności oraz dostawę towaru

• płatność bonami sodexo
• płatność kartkami i bonami kopalnianymi
(kopalnia Pokój i Bielszowice)
• płatność kartą
• doładowanie do telefonu
• miła obsługa
• zawsze świeże produkty
• mięso wędliny
• warzywa owoce
pr
• alkohol
om
• nabiał
oc
• chemia
je
• słodycze, ciasta
• art. spożywcze

SKLEP AGA
UL. FRANCISZKA WILKA 4A
RUDA ŚLĄSKA – BYKOWINA
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WOKÓŁ NAS
Dźwięk niszczonych pojazdów tym razem odbije się echem w zimowej scenerii. Rudzki tor Dakar Drift przy ul. Ratowników w najbliższą niedzielę znów wypełni się śmiałkami, którzy
będą walczyć o zwycięstwo.

Śnieżna demolka
Do zmagań wraków przygotowuje się także Oskar Rak – zawodnik z Pszczyny, dla którego
nie jest to pierwszy wyścig na
rudzkim torze.
– Brałem udział w prawie
wszystkich edycjach. Założyłem
pierwszy team w wyścigach WRAK
RACE. Chcę pokazać innym, że
warto rozwijać taką formę zabawy. Gdy byłem w Norwegii zauważyłem, że tam takie wyścigi orga-

nizowane są co tydzień. Uczestniczą w nich całe rodziny – mówi
kierowca z Pszczyny. – Cena pojazdu nie może przekraczać 1000
zł. Podczas wyścigu wiele się dzieje. Po zmaganiach w autach nie
ma praktycznie połowy części –
dodaje.
Nie tylko dla zawodników jest
to czas przygotowań. Rudzki tor
zmieniany jest w arenę, na której
zmierzą się wkrótce kierowcy.

Podczas Wrak Race emocje sięgają zenitu..

Oskar Rak w ostatnim wyścigu wystartował „Bat-mobilem”.

Foto: RP

– Zmniejszamy ilość zakrętów,
dodajemy szerokie partie toru, aby
umożliwić bezpieczne wyprzedzanie. Bieg trwa 30 minut, co jest nie
lada wyzwaniem dla kierowców
i ich maszyn, więc trasa w kształcie zbliżonym do owalu wydaje się
najlepszym rozwiązaniem. Dodatkowo lepsza widoczność znacząco
wpływa na bezpieczeństwo – opowiada Marcin Klukowski, organizator WRAK RACE.
Liczba uczestników z edycji na
edycję zwiększa się. W tym roku

Foto: RP

w gronie kierowców znajdą się
dwie przedstawicielki płci pięknej.
– Myślę, że o sukcesie WRAK
RACE decydują przede wszystkim
niskie koszty tej zabawy oraz fakt,
że w zasadzie żaden z zawodników
nie ma „przewagi technologicznej” jak to bywa w innych dyscyplinach sportu samochodowego.
Liczy się przed wszystkim dobra
zabawa zarówno dla zawodników
jak i kibiców – dodaje Marcin
Klukowski.
Robert Połzoń
REKLAMA

alfaserwis
.net.pl
alfaserwis
.net.pl
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Montaż instalacji gazowych
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka komputerowa
Serwis klimatyzacji
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ul. Zabrzańska 9, Ruda Śląska, 41-708
Telefony: tel. 32 771 60 80, tel. kom. 608 081 714
Godziny otwarcia: - pn.-pt.: 9.00-17.00;
tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
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Ogłoszenia

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1295/1193 o powierzchni 736 m2, obręb Bielszowice, zapisana 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 ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10
część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym
1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 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. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006
r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r.,
działka nr 1295/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2),
natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie
o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy
jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi
publicznej ul. Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 123.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2013 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 15.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie
6.150,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Artura Grottgera” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu
notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
– w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są
przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena
nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone
wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz
do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pokój 222), tel. 32
244-90-56.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1296/1193 o powierzchni 707 m2, obręb Bielszowice, zapisana 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 ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10
część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym
1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 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. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006
r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r.,
działka nr 1296/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2),
natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie
o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy
jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi
publicznej ul. Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 119.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2013 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 13.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie
5.950,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Artura Grottgera” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu
notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
– w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są
przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena
nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone
wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz
do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32
244-90-56.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ul. Edmunda Kokota z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 1.10.2012 r. oraz
5.12.2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Edmunda Kokota stanowiąca działkę nr
3289/371 o powierzchni 1649 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00026293/6 (działy III
i IV wolne są od wpisów). Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 3289/371 stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą
funkcję usługową w tym rzemiosła (symbol panu MNU1). Zbywana nieruchomość położona jest przy
ruchliwej ulicy Kokota oraz ok. 1 km od węzła autostrady A-4, posiada nieregularny kształt zbliżony
do trójkąta; grunt jest porośnięty trawą, drzewami i krzewami.
Cena wywoławcza do trzeciego przetargu wynosi 106.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2013 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 11.02.2013 r. dokonają wpłaty
wadium w kwocie 5.300,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul.
Kokota” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia
przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu,
przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz
z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu
i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT
pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również
cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się
prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222),
tel. 32 244-90-56.
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Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
( Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – czekają Cię spotkania i zabawy zarówno ze starymi znajomymi
jak i z tymi, których dopiero poznasz.
W pracy szansa na awans lub coś nowego, co przyniesie zyski.
Byk – nie trzymaj tak kurczowo
swych oszczędności i pozwól sobie na
odrobinę luksusu i przyjemności. Tydzień będzie stabilny, jednak uważaj,
by się nie wplątać w więcej obowiązków – i tak masz ich wiele.
Bliźnięta – czas bardzo spokojny,
spędzony w gronie najbliższych znajomych i w kręgu rodziny. Możesz zostać
poproszony o pomoc lub doradztwo.
Pojawi się możliwość zdobycia wiedzy
na planie zawodowym.
Rak – spójrz na sprawy trzeźwym
okiem i przestań żyć złudzeniami.
Przede wszystkim pilnuj spraw urzędowych. W tych dniach uważaj również
na swe zdrowie.
Lew – będziesz zapracowany i skupiony na sprawach zawodowych oraz
urzędowych. Ważną rolę może odegrać
w Twoim życiu osoba spod znaku Bliźniąt, Wodnika lub Wagi.
Panna – uważaj na swe oszczędności. Planuj wydatki z ołówkiem w ręku,
tym bardziej że zechcesz poświęcić
więcej gotówki na rzeczy piękne lub
służące urodzie.
Waga – odzyskasz życiową równowagę i będziesz cieszyć się spokojem
i stabilizacją. Możesz dostać ważną,
pozytywną wiadomość. Zapisane
w tym czasie postanowienia noworoczne zrealizują się w najbliższej przyszłości.
Skorpion – wszystko jest na dobrej
drodze do realizacji planów i marzeń.
Czas Ci sprzyja, w szczególności w sprawach zawodowych i finansowych. Może skontaktować się z Tobą osoba z daleka.
Strzelec – będziesz miał ochotę odsunąć się od najbliższych Ci osób –
uważaj, ponieważ możesz kogoś swym
zachowaniem skrzywdzić. Twe pesymistyczne nastawienie minie, a rany
pozostaną na dłużej.
Koziorożec – nie daj się zwieść chciwości i nie wchodź w żadne podejrzane
interesy. Uważaj też na hazard i używki.
Nie inwestuj, mimo Twych urodzin to
niezbyt dobry czas na zarządzanie pieniędzmi.
Wodnik – możesz być teraz nieco
przemęczony i zestresowany, co może
skończyć się bezsennością. Kieruj się
intuicją, a podejmiesz właściwe decyzje.
Ryby – poświęć ten czas na planowanie swej przyszłości, na nowe postanowienia. Teraz możesz spojrzeć na
wszystko
z
innego
punktu
widzenia, a wiele rzeczy stanie się łatwiejszych do realizacji.

Poziomo: 1 – klasztor prawosławny, 5 – świeżo spadły śnieg, 8
– monetka, ślimak, 9 – żona Mahometa, 11 – herb Warszawy, 12 – natręt, 15 – fanatyk, 17 – pierwiastek
chemiczny, 20 – podzwrotnikowe
pnącze, 21 – japońska walka zapa-

śnicza, 24 – drewniany statek żaglowy, 25 – stolica Kazachstanu, 28
– dalszy krewny, 29 – babassu, 32
– wielbiciel, 33 – treść, 36 – dzika
kaczka, 39 – topór wojenny, 42 –
dawny powóz, 43 – wiara mahometan, 45 – twarda ziemia, 46 – żywi-
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ca tropikalna, 47 – miasto w Turcji.
Pionowo: 1 – kłamca, 2 – zarost
pod nosem, 3 – motyw dekoracyjny,
4 – podobny do bizona, 5 – miasto
nad jeziorem Roś i rzeką Pisą, 6 –
filtr organizmu, 7 – dźwig, 10 – rośliny zielne, 13 – z Miletu, 14 –
ostrzeżenie, 16 – imię żeńskie, 17 –
wolna posada, 18 – ptak z rzędu
kuraków, 19 – pogłębiarka rzeczna,
21 – część kończyny po amputacji,
22 – umysł, 23 – w mitologii greckiej bożek śmierci, 26 – szlak, 27 –
liście pietruszki, 30 – dopływ Kury,
31 – gatunek wierzby, 34 – szal futrzany, 35 – ozdoba tałesu, 37 – filmowa z buszu, 38 – szata liturgiczna 40 – przaśny placek, 41 – pastwisko w górach, 44 – postać biblijna.
Hasło krzyżówki nr 1 brzmiało:
Co za dużo to niezdrowo. Nagrodę
otrzymuje Katarzyna Marona z Rudy Śl. Po odbiór nagrody – kuponu
o wartości 50 złotych, który jest do
zrealizowania w Firmie Handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 3840) zapraszamy do redakcji „WR”
od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-15.30. Nagrodę z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród
tych, które nadeślą na adres redakcji
(41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) zamieszczony poniżej kupon
oraz hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do dwóch tygodni od daty zamieszczenia konkursu.
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TELEFONY
ALARMOWE
• Pogotowie ratunkowe
999, 32 248-79-04
• Straż pożarna
998, 32 244-70-60
• Policja 997, 32 244-92-00
Telefon alarmowy
w sieciach komórkowych 112
• Pogotowie gazowe 992,
32 244-36-05
• Pogotowie ciepłownicze
993, 32 344-78-00
• Pogotowie wodno
-kanalizacyjne
994, 32 342-42-00
• Straż miejska
986, 32 342-30-60,
32 248-67-02
• Centrum Zarządzania
Kryzysowego
800-158-800, 603-880-887
• Pogotowie interwencyjne
TOZ Fauna
32 248-03-62, 501-215-284
• Pogotowie
energetyczne 991

WAŻNE TELEFONY
• Urząd Miasta
32 248-62-81 do 89
• Urząd Skarbowy
32 342-04-00
• Powiatowy Urząd Pracy
32 771-59-00
• Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
32 344-03-23
• Prokuratura Rejonowa
32 788-15-20 – 21
• Szpital Miejski w Rudzie
Śląskiej Sp. z o.o.
tel 32 344-07-24

KĄCIK MALUCHA
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AKTUALNE
OFERTY PRACY
POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
tel. 32/771-59-00 wew.18
• PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY –
wykształcenie średnie, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność nawiązywania
kontaktów, mile widziane prawo
jazdy kat.B.
• ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA – wykształcenie średnie o profilu higienistka stomatologiczna,
umiejętność obsługi komputera,
mile widziane doświadczenie.
• TELEMARKETER – wykształcenie
min. zasadnicze zawodowe, komunikatywność, dobra dykcja,
wysoka kultura osobista, pozytywne nastawienie.
• KRAWIEC – wykształcenie zasadnicze zawodowe, 2 lata doświadczenia.
• FRYZJER – wykształcenie bez
znaczenia, 2 lata doświadczenia,
umiejętności fryzjerskie.
• KELNER-BARMAN – wykształcenie
zasadnicze zawodowe gastronomiczne, książeczka sanepidowska,
mile widziane doświadczenie.
• SPRZEDAWCA – wykształcenie
bez znaczenia, 2 lata doświadczenia, umiejętność obsługi kasy fiskalnej, książeczka sanepidowska.
• FLORYSTA – wykształcenie bez
znaczenia, rok doświadczenia.
• OPERATOR ELEKTRODRĄŻARKI
– wykształcenie zasadnicze zawodowe, znajomość narzędzi pomiarowych, umiejętność odczytu
rysunku technicznego, doświadczenie w zawodzie.
• ELEKTRYK – wykształcenie zasadnicze zawodowe elektryczne, rok
doświadczenia, uprawnienia sep
do 1 kV, mile widziane prawo jazdy kat.B.
• MONTER INSTALACJI WOD-KAN.
I C.O. – wykształcenie min. podstawowe, rok doświadczenia, mile
widziane prawo jazdy kat.B.

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 32 240-40-96, 501-718240.
R Centralne ogrzewanie, wod.-kan., gaz.
– sprzedaż, usługi. Tel. 501-727-479, 32
248-75-41 po 18.00.
R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.
R SERWIS AGD – naprawa pralek.
Tel. 530-412-007.
R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu.
Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32
240-83-20, 32 240-83-21.
R Dachy solidnie. Tel. 32 771-24-59,
606-433-031.
R Pranie dywanów, tapicerek (i odbiór).
Tel. 517-260-780.
R Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.

R Remonty łazienek w 10 dni, solidnie.
Tel. 514-917-165.
R Hydraulika, kafelkowanie. Tel. 503533-118.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 32
244-40-90, 784-699-569.
R REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
R Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
R DOM-MAT Profesjonalne remonty
mieszkań. Tel. 507-055-024
R 10 000 rata 179 zł, tel. 32 271-0605.
R
Gotówka dla odrzuconych przez
Banki! Dojazd. Tel. 512-996-794,728874-276.

R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.

R
Ale okazja! Pewna pożyczka do
7.000 zł, bez BIK-u! Dojazd. Tel. 507385-478, 728-874-276.

R KREDYTY Sprawdź nas! Wystarczy dowód osobisty. Tel. 731353-535.

R Szybka gotówka, dobrze trafiłeś. Tel.
508-964-968.

R Transport, przeprowadzki. Tel. 692777-256.
R Usługi transportowe, przeprowadzki.
Tanio. Tel. 693-741-977.
R POŻYCZKI dla firm będących na
k.podatkowej, ryczałcie, KPiR na cele
obrotowe, inwestycyjne. Dla firm nie
wykazujących wszystkich przychodów,
na stracie, dochód na oświadczenie,
szybka decyzja tel. 32 253-90-23, 795406-305.
R Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
514-805-783.

R Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
R Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408,
32-252-97-79.
R Naprawa pieców gazowych, awarie
instalacji, remonty łazienek. Tel. 32
241-99-81, 510-331-627.
R Remonty solidnie. Tel. 792-928-990.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Pracownika

śp. Bogusława Pyzdrowskiego.
Wyrazy współczucia
żonie Halinie, synom: Robertowi i Arturowi i bliskim

składają
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Pracownicy, Uczniowie i Rodzice
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

NIERUCHOMOŚCI

R Wirek– sprzedam trzypokojowe 55
m2, 139 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.

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

R Dwupokojowe Nowy Bytom 44 m2,
79 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

R Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-0628.

R
Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 50
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Jednopokojowe, Wirek 30 m2, 63 tys.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Ruda, dwupokojowe, 38 m2, 72 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Dwupokojowe, Latki. 51m2, 113 tys.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Nowy Bytom, dwupokojowe, 44 m2,
78 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

R Jednopokojowe Kochłowice 38 m2
65 tys., LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 115
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R
Bykowina, dwupokojowe, 49 m2,
125 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
R Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 98 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Nowy Bytom, dwupokojowe, 48 m2,
91 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
R W Rudzie Śl. – NOWE domy szeregowe i bliźniaki, Halemba i Kochłowice od 94 m2, od 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 32 24206-09, 605-731-250.
R Bykowina – sprzedam dwupokojowe
57 m2, 129 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.
R Atrakcyjne oferty mieszkań na
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
R Kupię mieszkanie w R.Śl. Tel. 515356-832.

R Sprzedam M-3 Ruda 1, 39 m2, kamienica, 65 tys. Tel. 600-445-053.
R Jednopokojowe Ruda, 38 m2 78 tys.,
LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Dwupokojowe, Energetyków, 38 m2,
118 tys., LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Trzypokojowe, Wirek 56 m2, 126 tys.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Kawalerka, Ruda, 67 tys. Tel. 602450-869.
R Nowy Bytom – sprzedam dwupokojowe 40 m2, 105 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.
R Sprzedam dom Halemba, 100 m2
350 tys. LOKATOR, tel. 793-396040.
R
Trzypokojowe, Kombajnistów 60
m2, 145 tys. LOKATOR, tel. 793-396040.
R Trzypokojowe, Szarotek, 55 m2, 147
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Trzypokojowe, Robotnicza, 60 m2.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Poszukujemy mieszkań, domów, parcel dla zdecydowanych klientów Nieruchomości GABRIEL, tel. 32 242-06-09,
691-523-055.

R Trzypokojowe, Wilka 61 m2, 145 tys.
LOKATOR, tel . 793-396-040.

R Dwupokojowe Niedurnego 48m2, 91
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Czteropokojowe, Gwarecka, 73m2
145 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

Panu Markowi Kobierskiemu
Radnemu Rady Miasta Ruda Śląska
oraz Jego Najbliższym
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA

przekazuje
Jarosław Wieszołek
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi
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R Wynajmę dwupokojowe – Bielszowice. Tel. 514-318-577.
R Sprzedam mieszkanie 95 m (Bielszowice). tel. 502-812-791.
2

NAUKA
R
Chemia, matematyka, fizyka. Tel.
503-996-523.
R NIEMIECKI u mgr. Tel. 666-253511.

MOTORYZACJA

R Odstąpię dobrze prosperujący bar w
Halembie obok Aquadromu. Tel. 501262-596.

R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 503-345968.

R Pilnie kupię mieszkanie do 60 m2 w
Rudzie Śląskiej z c.o. miejskim, najlepiej
umeblowane. Tel. 797-873-204.

R Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 503-345968.

R Dwupokojowe Ruda 1, wyremontowane 119 tys. DOMLUX, tel. 660-251346.

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

R Kochłowice, Bykowina trzypokojowe sprzedam. DOMLUX, tel. 660-251346.
R Bytom Łagiewniki dom sprzedam.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Wirek, Bielszowice sprzedam kawalerkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R
Kochłowice, Paniowy sprzedam
działkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R
Wynajmę lokal w Kochłowicach.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R
Wynajmę dom – Halemba. DOMLUX, tel. 664-656-994.
R Zamienię kawalerkę w Świętochłowicach na działkę budowlaną w Rudzie Śląskiej. Tel. 663-230-418.
R Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w
Świętochłowicach. Tel. 663-230-418.
R Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, os. Awaryjne – Halemba. Tel. 502226-532.
R Sprzedam wyremontowane mieszkanie na Halembie, 62 m2. Tel. 502-226532.
R Poszukuję umeblowanej kawalerki do
wynajęcia. Tel. 669-571-193, 721-764438.
R Kawalerkę w Goduli wynajmę, tel.
504-339-034.

R Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.
R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

NIERUCHOMOŚCI

INFORMATOR
MEDYCZNY

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

www.stemark.pl

PRACA
R Konsultantów do telefonicznej sprzedaży. Umowa zlecenie, stałe i terminowe
wynagrodzenie, szkolenie, wyjazdy integracyjne, możliwa umowa o pracę. Tel.
32 440-04-56 lub 884-910-904.
R Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę paznokci z doświadczeniem. Tel. 504-170918.
R Fryzjerkę zatrudnię. Ruda Śląska, tel.
509-737-781.

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912559.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.

MATRYMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięćdziesiątką, pozna panią do 45 lat, szczupłą. Tel. 723-317-804.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, znajdującej się w Rudzie Śląskiej
przy ulicy Bytomskiej 15, będącą częścią działki nr 2645/309 o powierzchni 200
m2 przeznaczonej na zaplecze budowlane. Wykaz nieruchomości znajduje się na
tablicy ogłoszeń MOSiR-u i Urzędu Miasta Ruda Śląska. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny, tel. 32 248-7521, ul. gen. Hallera 14 a, 41-709 Ruda Śląska.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony
mieszczącej się w Rudzie Śląskiej
– Orzegowie przy ulicy Bytomskiej
13 przeznaczonej na cele związane
z prowadzeniem siłowni. Wykaz nieruchomości znajduje się na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska i MOSiR-u. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny,
tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera
14 a, 41-709 Ruda Śląska.

CleanMaster

tel. 500-612-622

CZYSZCZENIE
DYWANÓW
I TAPICEREK

10%

RABATU NA USŁUGI

www.czyszczenie-dywanow.w.zabrze.pl

R Mieszkania do wynajęcia dla 4 panów. Tel. 32-242-90-94, 697-057-255.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiąca
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1298/1193 o powierzchni 616 m2, obręb Bielszowice, zapisana 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 ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem
wynoszącym 1/10 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 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. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.
2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1298/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki położone
są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte
drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta
posiada dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 106.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 4.03.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 25.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie
5.300,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Ludwika Mierosławskiego” oraz
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku
cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców – w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT
pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom,
którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32
244-90-56.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiąca
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1303/1193 o powierzchni 951 m2, obręb Bielszowice, zapisana 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 ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem
wynoszącym 1/10 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 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. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.
2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1303/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki położone
są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte
drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta
posiada dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 157.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2013 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 21.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium
w kwocie 7.850,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Ludwika Mierosławskiego” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty
i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia
umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych
na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług
podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej,
tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny
nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi
również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo
do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32
244-90-56.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiąca działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, obręb Bielszowice, zapisana 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 ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym
1/10 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym
1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 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. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka
nr 1297/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości
min. 6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej,
w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika
Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 160.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2013 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 20.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie
8.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Ludwika Mierosławskiego”
oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku
cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców – w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają
przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32
244-90-56.

Ogłoszenia

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok
pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku
przy ul. Piotra Niedurnego 69 stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego
użytkownika.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222)
wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla, obręb Kochłowice, zapisanej
w księdze wieczystej nr KW GL1S/00014984/0, obejmującej działki nr:
1. 2281/125 o powierzchni 2227 m², 2. 2127/120 o powierzchni 1623
m2 – która zostanie sprzedana w drodze przetargu z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok
pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego wraz z przyległym gruntem
mieszczących się w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej, stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat na rzecz
dotychczasowego użytkownika.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza drugi
ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Bykowinie przy ul. Wojciecha Korfantego z przeznaczeniem
na zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 19.12.2012 r. zakończył się wynikiem
negatywnym.
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. w drodze drugiego ustnego
przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa
własności Skarbu Państwa, położona w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. Wojciecha Korfantego,
stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1899/65 o powierzchni 984 m2, obręb Bykowina,
zapisana na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00021762/0 (działy III i IV wolne są od wpisów). Zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1899/65 stanowi teren zieleni izolacyjnej z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką (symbol planu ZI1) oraz teren garaży i parkingów z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia zespołów garaży i parkingów dla samochodów osobowych,
ciężarowych, autobusów (symbol planu GP1). Zbywana działka posiada bardzo nieregularny kształt, położona
jest częściowo na zboczu dawnego nasypu kolejowego, grunt jest porośnięty zielenią nieurządzoną, zadrzewiony,
nieogrodzony. Do zbywanej działki nie ma możliwości zjazdu bezpośrednio z ulicy Wojciecha Korfantego –
dojazd musi odbywać się przez sąsiednie tereny (po uprzednim uzyskaniu zgody ich właścicieli/wieczystych
użytkowników).
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 16.10.2011 r.
Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie
ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione
poza obecnymi granicami kraju
zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości
poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1418 ze zmianami) zwalnia
się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu
w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 41-709 Ruda
Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 6.02.2013 r. do godz. 16.00. Zgłoszenie udziału w przetargu
należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej
treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej własności Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Ruda Śląska w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul.
Wojciecha Korfantego”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie
przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Na podstawie art. 11 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późniejszymi zmianami) oraz art. 39
i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz.
1227, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miasta Ruda Śląska uchwały nr PR.0007.81.2012 z dnia 29 marca 2012
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
•
pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
•
kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z adnotacją
właściwego wojewody o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia do rekompensaty za
mienie pozostawione poza granicami kraju, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1418 ze zmianami),
•
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia
się od zawarcia umowy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej uchwały o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Wydział Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709
Ruda Śląska, w terminie do dnia 18 lutego 2013 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.02.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi
i wnioski dotyczące strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska;
– ustnie do protokołu;
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym
na e-mail: architektura@ruda-sl.dt.pl, do dnia 18 lutego 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 12.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

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 6.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 600,00 zł
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Korfantego” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie
do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu,
przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów
i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający
przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie
podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone
wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia
umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się
prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 222), tel. 32 244-90-56.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem
na cel zgodny z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na cel zgodny z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest nieruchomość
gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 3606/207 o powierzchni 82
m2, zapisana na karcie mapy 1 obręb Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej
GL1S/00015566/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
(działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów), zabudowana parterowym budynkiem niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 40 m2.
Budynek (była kostnica) wykonany w technologii tradycyjnej, ściany
murowane z cegły. Zły stan techniczny budynku: brak drzwi wejściowych,
stolarka okienna i instalacje wewnętrzne – do wymiany, widoczne pęknięcia ścian i stropu, zawilgocenia.
Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do
rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione
w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20.06.2012 r. Przetarg przeprowadzony w dniu
26.09.2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do
drogi publicznej. Dojazd odbywa się poprzez istniejący zjazd z ulicy 1 Maja poprzez drogę dojazdową zlokalizowaną na działce nr 3607/207, która
znajduje się w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej S. A. Nabywca będzie zobowiązany do prawnego uregulowania dojazdu do zbywanej nieruchomości we własnym zakresie. Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość
opisana powyżej figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(symbol planu MNU1) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową,
w tym rzemiosła. Zbywana nieruchomość znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie zabytkowych budynków, które są objęte opieką konserwatorską, w związku z czym istnieje obowiązek uzgadniania przez nabywcę z Miejskim Konserwatorem Zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych dotyczących przedmiotowej nieruchomości.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty
za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju
zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1418 ze zmianami)
zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie,
jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda
Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr
217 II piętro), 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w terminie do
dnia 11.02.2013 r. do godz. 16.00.
Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu
Państwa położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja”. Zgłoszenie złożone
bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut.
Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do
rekompensaty z adnotacją właściwego wojewody o wpisie do rejestru
osób posiadających uprawnienia do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju, o którym mowa w art.19 ust.1 ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1418 ze zmianami),
– pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 15.400,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej www.rudaslaska. bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 11.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie
przelewem na konto tut. Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu
wymagane dokumenty i oświadczenia. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32 244-90-56.
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
Powierzchnia Powierzchnia
użytkowa
przynależnej
lokalu (m2)
piwnicy (m2)

Udział
Cena
Dzielnica
w nieruch.
wywoławcza opis
wspólnej (%) (zł)		

Wysokość
wadium
(zł)

1. ul. Ogrodowa 9/2 			
36,53
8,47
9,64
41.000,00
				
				

Ruda
2.100,00 zł
parter, 1 pok. + kuch., łaz., c.o.
działka nr 1352/43 o pow. 680 m2,
KW nr GL1S/000015087/9

2. ul. Zygmunta Krasińskiego 5/3		
32,30
4,50
1,62
36.000,00
				
				

Wirek
1.800,00 zł
I piętro, 1 pok. + kuch., łaz., c.o.
działka nr 1975/37 o pow. 1487 m2,
KW nr GL1S/00009789/5

3. ul. Zygmunta Krasińskiego 7/9 		
33,45
4,18
1,64
35.000,00
				
				

Wirek
1.800,00 zł
IV piętro, 1 pok. + kuch., łaz., c.o.
działka nr 1974/37 o pow. 1352 m2,
KW nr GL1S/00009788/8

4. ul. Tadeusza Kościuszki 3/3 			
47,94
4,96
1,88
33.000,00
				
				

Nowy Bytom
1.700,00 zł
I piętro, 2 pok. + kuch., wc na klatce, piec
działki 623/88 i 624/88 o łącz. pow. 		
1512 m2, Kw nr GL1S/00007343/3

5. ul. Chorzowska 13/9
		
28,60
1,20
1,07
19.000,00
				
				

Nowy Bytom
1.000,00 zł
poddasze, 1 pok. + kuch., wc na klatce,
piec, działka nr 3098/183 o pow. 			
1550 m2, Kw nr GL1S/00016119/0

6. ul. Chorzowska 13b/9
		
28,60
7,30
1,29
19.000,00
				
				

Nowy Bytom
1.000,00 zł
poddasze, 1 pok. + kuch., wc na klatce,
piec, działka nr 3098/183 o pow.
1550 m2, Kw nr GL1S/00016119/0

W działach III ksiąg wpisane jest prawo nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony na rzecz
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – użytkownik złożył
wniosek o wykreślenie prawa. Działy IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów. Nieruchomości jw. wolne
są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11.07.2012 r. – dla lokali poz.1-3, w dniu 8.04.2012 r. – dla
lokali poz.4-6.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.02.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w podanych wyżej
wysokościach w terminie do dnia 6.02.2013 r. przelewem na konto nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – lokal ul.................”.
W przypadku przystąpienia do przetargu na zakup więcej niż jednego lokalu należy wpłacić oddzielne wadium
na każdy z lokali.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu,
zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie ŚląskiejWirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi
remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych
nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną
w Internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok.217),
wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu
wymagane dokumenty i oświadczenia.
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po
przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
Wylicytowana cena nieruchomości (w przypadku poz. 4 cena lokalu i I opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego z VAT) jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 222, tel. 32 244-90-56.
Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 21.01.2013 r. – lokalu poz. 1
– w dniu 22.01.2013 r. – lokalu poz. 2
– w dniu 23.01.2013 r. – lokalu poz. 3
– w dniu 24.01.2013 r. – lokalu poz. 4
– w dniu 25.01.2013 r. – lokali poz. 5, 6
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ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiąca
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1299/1193 o powierzchni 642 m2, obręb Bielszowice, zapisana 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 ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem
wynoszącym 1/10 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 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. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.
2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1299/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki położone
są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte
drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta
posiada dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 113.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.03.2013 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 26.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium
w kwocie 5.650,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Ludwika Mierosławskiego” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty
i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia
umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych
na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług
podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej,
tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny
nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi
również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo
do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32
244-90-56.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiąca
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1300/1193 o powierzchni 921 m2, obręb Bielszowice, zapisana 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 ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem
wynoszącym 1/10 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 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. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.
2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1300/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki położone
są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte
drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta
posiada dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 152.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2013 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 19.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium
w kwocie 7.600,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Ludwika Mierosławskiego” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty
i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia
umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych
na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług
podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej,
tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny
nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi
również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo
do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32
244-90-56.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ul. Wojciecha Kossaka z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 22.10.2012 r. oraz
14.12.2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wojciecha Kossaka, stanowiąca działkę nr 3900/120
o powierzchni 1179 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00020419/4 (dział III – prawo drogi;
dział IV – wolny od wpisów). Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 3900/120 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(symbol planu MN1). Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w odległości ok. 200 m od ulicy Edmunda Kokota, posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt
jest porośnięty licznymi drzewami oraz krzewami.
Cena wywoławcza do trzeciego przetargu wynosi 82.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 1.03.2013 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 22.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie
4.100,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Kossaka” oraz przed otwarciem
przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
– w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są
przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena
nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia
zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po
przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32
244-90-56.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż dwóch lokali użytkowych.

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu są stanowiące własność
Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości:
1. lokal użytkowy nr 01 usytuowany na parterze budynku nr 17 przy
ul.Wolności w dzielnicy Ruda, 1-klatkowego, 2-kondygnacyjnego,
podpiwniczonego, położonego na działkach nr 799/16 i 1338/16 o łącznej
powierzchni 244 m2, obręb Ruda, k.m.8, KW nr GL1S/00013877/0.
Lokal o powierzchni użytkowej 28,51 m2 składa się z sali sprzedaży
i zaplecza, wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną
i elektryczną. Do lokalu przynależy komórka o powierzchni 3,90 m2.
Lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym
1264/10000 we współwłasności działek gruntu 799/16 i 1338/16 o łącznej
powierzchni 244 m2 oraz takim samym udziałem we współwłasności
części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do
użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej
przy ulicy Wolności 17.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 55.000,00 zł.
2. lokal użytkowy nr 03 usytuowany na parterze budynku nr 20 przy
ul. Joanny w dzielnicy Godula, 4-kondygnacyjnego, podpiwniczonego,
położonego na działce nr 2785/270 o powierzchni 4574 m2, obręb
Orzegów, k.m.1, KW nr GL1S/00011821/9.
Lokal o powierzchni użytkowej 18,30 m2 składa się z sali i wc,
wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną,
centralne ogrzewanie.
Lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym
41/10000 we współwłasności działki gruntu 2785/270 o powierzchni
4574 m2 oraz takim samym udziałem we współwłasności części
wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku
właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy
ulicy Joanny 20.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 42.000,00 zł.
W działach III ww. ksiąg wpisane jest prawo nieodpłatnego
użytkowania na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – użytkownik
złożył wniosek o wykreślenie prawa. Działy IV ww. ksiąg wieczystych
są wolne od wpisów.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód
prawnych do rozporządzania nimi.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1
pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
upłynął w dniu 10.12.2012 r. – dla lokalu poz.1, w dniu 13.12.2012 r. –
dla lokalu poz. 2.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2013 r. o godz. 10.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy
przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości: 2.800,00
zł na lokal przy ul.Wolności 17/01, 2.100,00 zł na lokal przy ul. Joanny
20/03 w terminie do dnia 14.02.2013 r. przelewem na konto nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium-lokal użytkowy”.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać
się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu, zapoznać się w siedzibie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny,
I piętro, pok.15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi
remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań
Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości, w których
realizacji będą uczestniczyć.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.
rudaslaska.bip.info.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
(obok pok.217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły
Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny
nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po przetargu. Zawarcie
aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona
wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wylicytowana cena lokalu
jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywający ponosi
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, pok. 222, tel. (32) 244-90-56.
Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 4.02.2013 r. – lokalu w dzielnicy Ruda
– w dniu 5.02.2013 r. – lokalu w dzielnicy Godula

Powierzchnia Powierzchnia
użytkowa
przynależnej
lokalu (m2)
piwnicy (m2)

Udział
Cena
Dzielnica
w nieruch.
wywoławcza opis
wspólnej (%) (zł)		

Wysokość
wadium
(zł)

1. ul. Grodzka 6b/40 			
50,00
8,10
1,93
124.000,00
				
				

Halemba 	6.200,00 zł
III piętro, 2 pok.+ kuch, łaz. z wc, c.o.
działka nr 2551/68 o pow. 2120 m2,
KW nr GL1S/00012314/9

2. ul. Pokoju 2/2		
48,27
0,95
2,84
117.000,00
				
				

Nowy Bytom 	5.900,00 zł
parter, 1 pok.+ kuch., łaz. z wc,
działka nr 3563/187 o pow. 921 m2,
KW nr GL1S/00019077/4

3. ul. Kolista 2a/8			
40,30
6,30
4,47
101.000,00
				
				

Nowy Bytom 	5.100,00 zł
II piętro, 2 pok.+ kuch., łaz.,
działka nr 3115/218 o pow. 935 m2,
KW nr GL1S/00017815/6

4. ul. Fryderyka Joliot-Curie 2d/5		
37,20
4,50
1,08
100.000,00
				
				

Wirek
5.000,00 zł
I piętro, 1 pok.+ kuch., łaz., c.o.
działka nr 1928/34 o pow. 4766 m2,
KW nr GL1S/00009798/1

5. ul. Stefana Żeromskiego 8a/5 		
35,90
6,00
4,31
86.000,00
				
				

Ruda
4.300,00 zł
I piętro, 1 pok.+ kuch., łaz., piec.
działka nr 1254/43 o pow. 1017 m2,
KW nr GL1S/00015091/0

6. ul. Ludwika Solskiego 13/2 			
27,74
3,13
1,84
67.000,00
				
				

Godula 	3.400,00 zł
parter, 1 pok.,+ kuch., łaz., c.o.
działka nr 857/84 o pow. 1836 m2,
KW nr GL1S/00011987/0

W działach III ksiąg wpisane jest prawo nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Działy IV ww. ksiąg wieczystych są
wolne od wpisów. Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania
nimi.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o
gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 10.12.2012 r. – dla lokali poz. 2, 3, 6, w dniu 13.12.2012 r. – dla
lokali poz. 1, 4, 5.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w podanych wyżej
wysokościach w terminie do dnia 18.02.2013 r. przelewem na konto nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – lokal ul.................”.
W przypadku przystąpienia do przetargu na zakup więcej niż jednego lokalu należy wpłacić oddzielne wadium
na każdy z lokali.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu,
zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie ŚląskiejWirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi
remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych
nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną
w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok.217),
wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu
wymagane dokumenty i oświadczenia.
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po
przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie
stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości
pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Wylicytowana cena nieruchomości jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 222, tel. 32 244-90-56.
Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 28.01.2013 r. – lokalu poz. 1
– w dniu 29.01.2013 r. – lokali poz. 2, 3
– w dniu 30.01.2013 r. – lokalu poz. 4
– w dniu 31.01.2013 r. – lokalu poz. 5
– w dniu 1.02.2013 r. – lokalu poz. 6
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August Jakubik – jubileusz 25-lecia na trasach biegowych
Przez 25 lat regularnego biegania pokonał dystans 107 000 km, kończąc 60 biegów ultra i 133 maratony. W sumie wystartował w 420 zawodach przebiegając
17 350 km startowych, zajmując 92 razy miejsce na podium. Jednak wyczyny sportowe to nie jedyna dziedzina, w której odnosi sukcesy – jest bowiem nie
tylko świetnym biegaczem, ale także organizatorem. Zorganizował i uczestniczył między innymi w XXIII Pokojowych Sztafetach Biegowych, które wystartowały
z placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. August Jakubik, bo o nim mowa, 15 stycznia obchodził jubileusz 25-lecia na trasach biegowych.

Życie jak maraton
– Jak rozpoczęła się Pana
przygoda z bieganiem?
– Mając pół roku uległem
groźnemu wypadkowi, na skutek
którego do siódmego roku życia
miałem problemy z chodzeniem.
Gdy zacząłem dobrze
chodzić, to od razu
wziąłem się za
bieganie,
marząc

Foto: arch.

o karierze sportowca. Ludzie ze zdziwieniem patrzyli na
moją pasję do tego
stopnia, że pewnego razu
przyszedł do mojego ojca sąsiad z pytaniem, dlaczego nie kupi mi roweru. W szkole średniej
trenowałem piłkę nożną, a następnie biegi w KS „Budowlani”
Kielce. Odnosiłem jako junior
sporo sukcesów, zdobywając medale na mistrzostwach województwa w biegach średnich. Do
uprawiania sportu potrzebne były pieniądze, a ja pochodziłem
z mało zamożnej rodziny, więc
marzenia o karierze sportowej
odłożyłem na później. Po podjęciu pracy zawodowej rozpocząłem treningi na obiektach AKS-u
Chorzów, jednak nie było mi dane długo trenować. W roku 1981
wydarzył się wielki dramat ro-

dzinny – na boisku piłkarskim
zginął jedyny brat
mojej żony. Dla
tego 17-letniego
chłopaka byłem
sportowym idolem, chciał iść
w moje ślady.
Po tej tragedii
każde wyjście
na trening powodowało łzy
żony i musiałem
dokonać trudnego wyboru – postawiłem więc na rodzinę. Wiedziałem, że czas będzie najlepszym lekarstwem, jednak nie
przypuszczałem że potrwa to aż
siedem lat...
– Mimo wszystko udało się
Panu wrócić do sportu.
– W swoje 29. urodziny stwierdziłem, że przyszedł ostatni moment na ponowne rozpoczęcie
kariery sportowej i zrealizowanie
części młodzieńczych marzeń.
Tym marzeniem było przebiegnięcie maratonu, rozpocząłem
przygotowania bardzo ambitnie.
Jednak tak długa przerwa spowodowała swoje – po czterech mie-

siącach intensywnych treningów
nabawiłem się kontuzji ścięgna
Achillesa. Wówczas zrozumiałem, że na szczyt należy wchodzić
rozsądnie – idąc po jednym stopniu zajdziemy dalej niż skacząc
po kilka naraz. Stosując tę filozofię, po ponad dwóch latach treningów, w 1990 roku ukończyłem
maraton w Warszawie. Moja żona
przyjęła to z wielką radością
i ulgą, ponieważ jej obiecałem, że
zaliczę maraton i na tym koniec...
Jednak w mojej głowie dopiero
wszystko się zaczęło. Po zaliczeniu maratonu rozpocząłem poszukiwania kolejnych wyzwań i je
znalazłem – bieg na dystansie 100
km w Kaliszu. Kolejne dwa lata
ciężkich treningów i cel osiągnięty – pokonałem ten dystans w czasie 8 h 50 m, by następnego dnia
zjechać na dół mojej kopalni na
normalną „szychtę”. Przez całą
karierę sportową nie korzystałem
z żadnych ulg i pracowałem
w pełnym wymiarze czasu pracy,
godząc obowiązki zawodowe z pracami domowymi, treningami
i w końcowym okresie, z pracą
społeczną na rzecz mojego klubu.
Kolejne lata to kolejne starty i marzenia o jeszcze dłuższych biegach.
– Tak powstał pomysł na
udział w biegu 24-godzinnym?
– W 1996 roku właśnie w Warszawie został zorganizowany bieg
ciągły trwający 24 godziny. Oczywiście podjąłem wyzwanie i pojechałem pokonać tę kolejną barierę. Żona zrozumiała co jest moją
prawdziwą pasją i już nie próbuje
mnie powstrzymać, a wręcz mnie
wspiera. Ten bieg mam w pamięci
jakby się odbył wczoraj – wyjątkowe warunki, temperatura tropikalna i nieprzespana noc przed
startem. Mimo tych przeciwności
pokonałem dystans 193 km i zająłem trzecie miejsce. Byłem w tym
momencie spełnionym człowiekiem. Nagrodę odbierałem z rąk
Ireny Szewińskiej. Wróciłem do

domu późno w nocy i rano o 7.00
już byłem na dole kopalni w pracy. Była to jedna z najcięższych
dniówek w mojej pracy zawodowej, jednak się nie poddałem i na
obolałych nogach wytrwałem wykonując swoje zadanie. Ten bieg
i to doświadczenie pokazały moje
możliwości do pokonywania
szczególnych wyzwań. Konsekwencją tego było przygotowanie
do biegu ciągłego trwającego 48
godzin, czyli dwie doby. Na taki
start zdecydowałem się w marcu
1998 roku w Czechach w hali wystawowej w Brnie. Bieg odbywał
się na okrążeniu o długości 250
m. Finał mojego startu to pokonany dystans 309 km i ósme miejsce. W czasie tego biegu, na skutek nieodpowiednich butów,
uszkodzeniu uległo siedem paznokci, które następnie zostały
zdjęte. Ten start pozostawił we
mnie niedosyt i postanowiłem ponownie wystartować w tej hali.
Nadarzyła się okazja w 2000 roku, kiedy odbywały się w Brnie
mistrzostwa świata w biegu halowym. Wyciągnąłem wnioski z poprzedniego startu i zmotywowany
rozpocząłem bieg. Wytrwałem
pełne 48 godzin i uzyskałem rewelacyjny rezultat 370 km 381 m
(1481 okrążeń), co pozwoliło mi
zająć trzecie miejsce na świecie
i wywalczyć brązowy medal mistrzostw świata. Wynik ten jest
rekordem Polski do dzisiaj.
– Ciężka praca sprawiła, że
nie było to jedyne marzenie,
które udało się Panu zrealizować.
– W następnym roku spełniło
się moje kolejne marzenie –
w wieku 41 lat zostałem powołany do reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w biegu 24-godzinnym. Po raz pierwszy mogłem oficjalnie ubrać biało-czerwoną koszulkę z orzełkiem na
piersi w czasie imprezy mistrzowskiej, która odbyła się w Holandii. Moja przygoda z repre-

zentacją trwa do tej pory (zaliczyłem dziesięć występów na
imprezach
mistrzowskich).
Obecnie jestem kapitanem i kierownikiem, a od początku 2010
roku również pełnomocnikiem
PZLA ds. biegów ultra. Starałem
się przez te wszystkie lata promować biegi ultra, co przyniosło
efekt – w 2008 roku zostały zorganizowane I Mistrzostwa Polski
w Biegu 24-godzinnym, które
odbyły się w Krakowie. Wystartowali wszyscy najlepsi zawodnicy z naszego kraju, a ja ustanowiłem swój rekord życiowy
przebiegając 226 km 020 m
i zdobyłem brązowy medal.
W kolejnym roku podjąłem się
organizacji Mistrzostw Polski
w Biegu 24-godzinnym w Rudzie Śląskiej. Mimo podwójnej
roli organizatora i uczestnika,
podołałem obciążeniom i zdobyłem srebrny medal mistrzostw
Polski z podobnym rezultatem –
223 km 520 m.
– Ile trzeba pracować by
osiągnąć takie sukcesy? Jak
wyglądają Pana treningi?
– By myśleć o sukcesach zawodowych, trzeba wykonać porządną „robotę” na treningach.
Trenuję sześć razy w tygodniu,
biegając podczas najdłuższego
treningu około 50 km w niedzielę, jeden dzień odpoczynku to
siłownia i sauna. Trenuję przez
cały rok bez względu na temperaturę. W ten sposób hartuję psychikę i siłę woli, która jest konieczna przy kryzysowych momentach w biegach ultra.
– Mamy początek roku. Jakie
ma Pan plany na rok 2013?
– Moje główne wyzwanie
sportowe na 2013 rok to bieg indywidualny do Watykanu z okazji 35. rocznicy wyboru Karola
Wojtyły na stolicę piotrową. Start
planuję 24 września, natomiast
metę w Watykanie osiągnę 16
października, przebiegając przez
22 dni dystans 1550 km.

gu na 600 m juniorów młodszych zwyciężył Kamil Kubicki.
W biegu na 800 m juniorek najlepsza była Zuzanna Putoń.
W biegu na 400 m srebrny medal zdobyła Marta Węgler,
a brązowy medal Monika Mochnia. W biegu na 1500 m juniorek brązowy medal zdobyła

Monika Piegza. Wielu zawodników uzyskało rekordy życiowe,
co bardzo dobrze prognozuje
przed kolejnymi startami halowymi.
W biegu na 300 m bardzo dobry wynik 39,87 uzyskała Angelika Stępień reprezentująca
barwy AZS-u AWF Katowice.

Lekkoatletyka

Rozpoczęli sezon halowy
5 stycznia w Brzeszczach odbył się pierwszy halowy mityng
lekkoatletyczny. Wystartowała
w nim sześcioosobowa reprezentacja klubu TL Pogoń
Krzysztof Dudek skoczył w dal
na odległość 6,73 m, zaś Grzegorz Swoboda w skoku wzwyż
uzyskał wynik 180 cm. W biegu

na 60 m Przemysław Kozłowski
uzyskał czas 7,81, Małgorzata
Myszka, Angelika Siwczyk –
8,30, a Marta Węgler – 8,51.
12 stycznia odbył się drugi
mityng. W skoku w dal Krzysztof Dudek pokonał po raz pierwszy granicę 7 m uzyskując 7,09.
Kamil Gałecki w biegu na 60 m

przez płotki uzyskał czas 9,21.
Na tym samym dystansie rekordy życiowe ustanowiły Joanna
Zagrodnik – 9,91 i Magdalena
Solorz – 10,12.
W niedzielę natomiast w Spale odbyła się pierwsza część mistrzostw Śląska. Zawodnicy Pogoni zdobyli pięć medali. W bie-
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Walka do ostatniej kwarty
Po świątecznej przerwie w środę
wrócili na parkiet koszykarze Pogoni.
Choć początek spotkania z MCKS-em
Czeladź nie był dla nich łatwy, to
dzięki walce do samego końca rudzianie wygrali 82:63 (39:36).
Długa przerwa w grze nie zadziałała na rudzki zespół najlepiej – na początku spotkania brakowało skuteczności, ale problemem był także brak
zbiórek, w efekcie czego rudzianie
przegrywali po pierwszej kwarcie
14:20. Wraz z upływem kolejnych minut gra koszykarzy Pogoni wyglądała
coraz lepiej. W drugiej kwarcie sukcesywnie odrabiali oni straty, by na
przerwę zejść z trzypunktowym prowadzeniem (39:36). Swój udział miał
w tym Robert Łapot, który zaliczył
pięć zbiórek i zdobył sześć punktów.
Skuteczni byli także Przemysław Tomecki i Paweł Mol.
Po przerwie Pogoń powoli
zwiększała swoją przewagę nad ry-

walem. W dalszym ciągu punkty
zdobywali Przemysław Tomecki
i Robert Łapot. Ten drugi zaliczył
w spotkaniu double-double (16
punktów i 10 zbiórek).
– Trochę nam się nie układało to
spotkanie. Na szczęście w końcówce udało się odskoczyć. Dzięki cierpliwości i grze do końca wygraliśmy – mówił po spotkaniu trener
Marcin Cyran – Dużo elementów
szwankowało. Trzeba nad nimi popracować. Przed nami ciężki mecz
z AZS-em Częstochowa i mam nadzieję, że to się odwróci. Chłopcy
potrafią grać lepiej – powiedział.
– To zwycięstwo jest fajnym prezentem urodzinowym – dodał obchodzący tego dnia urodziny Przemysław Tomecki – Nie jest ważne
kto ile punktów zdobył, ważne że
wygrała drużyna. Początek był
ciężki, ale tak jest zawsze. Im bliżej
końca tym lepiej się gra, bo orga-

nizm przyzwyczaja się do wysiłku –
tłumaczył.
K.S. Pogoń Ruda Śląska – MCKS
Czeladź 82:63 (39:36)
K.S. Pogoń Ruda Śląska: Patryk
Jeleń 10, Paweł Kłosek 4, Dawid
Kuczera 4, Robert Łapot 16, Paweł
Mol 8, Jakub Modrzyński 0, Michał
Pierściński 0, Adam Wilkin 10, Dominik Goczok 0, Mateusz Bobrowski 4, Przemysław Tomecki 26, Mateusz Ogrodnik 0.
Słusznie natomiast obawiał się
rywali z Częstochowy trener Marcin Cyran. Chociaż koszykarze Pogoni zagrali w niedzielę bardzo dobrze i postawili wysoko poprzeczkę
rywalom, to nie udało im się odnieść zwycięstwa w tym wyjazdowym spotkaniu. Po pierwszej kwarcie lepsi byli częstochowianie –
wygrywali 25:16. W drugiej kwarcie Pogoń rzuciła się do odrabiania
strat. Głównie dzięki celnym rzu-

Mecz z MCKS-em Czeladź był dla koszykarzy Pogoni trudny, ale udany.

tom z dystansu rudzki zespół zszedł
na przerwę prowadząc 38:40.
Na początku trzeciej kwarty rudzianom udało się jeszcze trochę
zwiększyć przewagę, jednak przy
stanie 47:54 do głosu ponownie
doszli gospodarze. W 28 minucie
KU AZS Politechnika Częstochow-

ska prowadziła 55:54. Po zaciętej
końcówce zwycięsko z tej batalii
wyszli gospodarze, którzy pokonali Pogoń różnicą siedmiu punktów
(78:71)
KU AZS Politechnika – Pogoń
Ruda Śląska 78:71 (25:16, 13:24,
22:14, 18:17)

Kwalifikacje do ME w siatkówce w kategorii kadetek

Udane kwalifikacje do ME rudzkiego duetu siatkarskiego
W dniach 3.-7.01.2013 r. w Łucku
na Ukrainie odbyły się kwalifikacje do
Mistrzostw Europy Kadetek w siatkówce (rocznik ’96 i ’97). W kadrze
Polski prowadzonej przez Grzegorza
Kosatkę i Marcina Widerę kolejny raz
wystąpiła Kornelia Moskwa (KPKS
Halemba).
Kwalifikacje w tym roczniku są o tyle ważne, że sześć najlepszych zespołów Mistrzostw Europy, automatycznie
kwalifikuje się do Mistrzostw Świata,
które w tym roku w lipcu zostaną rozegrane w Tajlandii. Tym samym niepowodzenie w kwalifikacjach mogło na
ponad rok wykluczyć drużynę narodową z ważnych imprez mistrzowskich.
Mając na uwadze wagę turnieju, Polki od początku były bardzo skoncentrowane na celach wyznaczonych przez
sztab szkoleniowy. W grupie sześciozespołowej w ciągu pięciu dni nasze
młode siatkarki rozegrały pięć spotkań.

Losowanie tak ustawiło turniej, że
pierwsze dwa spotkania Polki rozegrały z mniej wymagającymi rywalami:
Łotwą i Anglią. Oba te spotkania nasze
siatkarki rozstrzygnęły na swoją korzyść rezultatami 3:0, choć nie były to
łatwe pojedynki.
W trzecim spotkaniu nasze zawodniczki zmierzyły się z dobrze grającą
do tej pory Holandią (podobnie jak
Polska 6 pkt na koncie). Poza pierwszym setem, gdzie gra była dość wyrównana, w dwóch kolejnych Polki nie
pozostawiły wątpliwości „pomarańczowym” kto jest lepszy i ostatecznie
wynik 3:0 był odzwierciedleniem tego,
co działo się na boisku. W kolejnym
spotkaniu rywalem były młode zawodniczki z Austrii na czele z Markovic
(jedną z najskuteczniejszych zawodniczek całych eliminacji). Kolejny raz
nasze zawodniczki pokazały charakter
i potrafiły wygrać 3:0. Będąc już pew-

nymi awansu, Polki w ostatnim spotkaniu grały z gospodyniami turnieju, czyli z Ukrainą. Było to zdecydowanie
najłatwiejsze spotkanie tego turnieju
dla naszych zawodniczek, pomimo tego, że szanse gry dostały w tym meczu
przede wszystkim zmienniczki. Wynik
3:0, a do tego 17 asów serwisowych dobrze obrazuje przebieg meczu.
Warto podkreślić, że zawodniczka
KPKS-u Halemba – Kornelia Moskwa
– we wszystkich spotkaniach wyszła
w podstawowym składzie i wniosła
spory wkład do końcowego sukcesu zespołu.
Poza reprezentacją Polski w Mistrzostwach Europy rozgrywanych w tym
roku w Serbii i Czarnogórze w dniach
29 marca – 7 kwietnia 2013 o medale
powalczą: Włochy, Rosja, Niemcy,
Czechy, Francja, Turcja, Serbia, Czarnogóra, Słowenia, Holandia, Grecja
Komplet wyników Polek:

W reprezentacji Polski kadetek w siatkówce są dwa rudzkie akcenty – występuje w niej
Kornelia Moskwa, a drugim trenerem jest Marcin Widera.
Foto: arch.

POLSKA – ŁOTWA 3:0; POLSKA – ANGLIA 3:0; POLSKA –
HOLANDIA 3:0; POLSKA – AUSTRIA 3:0; POLSKA – UKRAINA 3:0

Klasyfikacja końcowa grupy C Eliminacji do Mistrzostw Europy:
1. POLSKA; 2. HOLANDIA; 3.
AUSTRIA; 4. UKRAINA; 5. ŁOTWA; 6. ANGLIA

Futsal – ekstraklasa

Zadecydowała pierwsza połowa
Chociaż futsaliści Gwiazdy w wyjazdowym meczu z Gattą Active Zduńska
Wola po raz kolejny pokazali, że nie brak
im ambicji i woli walki, to ponownie musieli oni uznać wyższość rywala. A do
szczęścia zabrakło niewiele, bowiem
miejscowa Gatta ograła ekipę z Rudy
Śląskiej 2:1.
To spotkanie dobrze zaczęło się dla
gospodarzy. Już w drugiej minucie spotkania Michał Marciniak dobił strzał zza
pola karnego i tym samym otworzył wynik meczu. Gatta jednak w dalszym ciągu
nie zwalniała tempa i starała się zwięk-

szyć swoje prowadzenie. Piłka po strzałach gospodarzy przelatywała tuż obok
słupka bądź lądowała w rękach świetnie
spisującego się w tym meczu Rafała
Krzyśki. W ósmej minucie Gwiazda po
kontrze wykończonej strzałem Szymona
Łuszczka zdobyła bramkę wyrównującą.
Gospodarze rzucili się do ataku, by ponownie objąć prowadzenie. Przyniosło to
efekty w 12 minucie, kiedy Rafała Krzyśkę pokonał Marcin Stanisławski.
W drugiej połowie, mimo tego, że
okazji do zdobycia bramki nie brakowało, wynik się już nie zmienił. Gwieździe

nie pomogła nawet gra z lotnym bramkarzem w samej końcówce spotkania. Mimo zmasowanych w tym czasie ataków,
rudzki zespół nie zdołał umieścić piłki
w bramce rywala.
FT Gatta Active Zduńska Wola –
Gwiazda Ruda Śląska 2:1 (2:1)
Gwiazda Ruda Śląska: Daniel Mężyk,
Rafał Krzyśka – Marek Bugański, Wojciech Działach, Adam Jonczyk, Paweł
Martyn, Szymon Łuszczek, Ariel Piasecki, Mateusz Krzymiński, Bartosz Siadul,
Patryk Guzowski, Krzysztof Piskorz.
Trener: Rafał Krzyśka.

Mimo gry z lotnym bramkarzem w końcówce spotkania Gwieździe nie udało się doprowadzić chociażby do remisu.
Foto: arch.
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II Śląska Świąteczna Masa Krytyczna
Co robić w niedzielne popołudnie, gdy termometry wskazują minus, a na ulicach pełno jest śniegu? Iść na rower! Z takim założeniem w samo południe stawili się na placu
Jana Pawła II miłośnicy dwóch kółek, którzy przejeżdżając trasę liczącą 29 kilometrów nie tylko wsparli zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także zrobili coś
dla siebie i swojego zdrowia – spędzając popołudnie aktywnie w miłym towarzystwie.

Orkiestrowy przejazd
Mimo trudnych warunków atmosferycznych kochający jazdę na rowerze ponownie pokazali, że można na
nich liczyć. Na starcie zjawiło się
około 80 osób.
– Mamy poparcie większości mas
rowerowych ze Śląska. Są z nami
osoby jeżdżące w masie: gliwickiej,
zabrzańskiej, mikołowskiej, tyskiej,
mysłowickiej, chorzowskiej i oczywiście rudzkiej. W zeszłym roku w I Śląskiej Świątecznej Masie Krytycznej
wzięło udział 250 osób, ale trzeba
przyznać, że pogoda była wtedy bardziej sprzyjająca – mówił Tadeusz
Domżalski.
Udział w II Śląskiej Świątecznej
Masie Krytycznej to nie tylko okazja
ku temu, by pomóc innym. Wiele
mówiło się także o bezpieczeństwie

rowerzystów, a uczestnicy masy zostali wyposażeni w odblaski.
– Przy okazji zbierania pieniędzy
na szczytny cel zwracamy uwagę na
bezpieczeństwo na drodze. To jest
bardzo ważne. Mniejsza liczba wypadków samochodowych sprawi, że
mniej będzie osób wymagających leczenia w szpitalach – tłumaczył Tadeusz Domżalski.
Chęć pomocy innym po raz kolejny
była elementem, który sprawił, że na
rudzkim rynku stawił się tłum ludzi.
– Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy to świetna inicjatywa, która
funkcjonuje u nas od 21 lat. Warto się
przyłączyć do takich akcji. Fajnie, że
można zrobić to w taki aktywny sposób – łączymy dwa w jednym – pomoc w wyzdrowieniu innym i dobrą

Mimo trudnych warunków atmosferycznych uczestnicy masy przejechali trasę liczącą 29 km.

zabawę. Jeżdżę na rowerze amatorsko, gdy tylko czas mi na to pozwoli.
Czasem biorę udział w takich akcjach. Dzięki temu robię coś dla innych i dla siebie – mówił Piotr Lipiński, uczestnik II Śląskiej Świątecznej Masy Krytycznej.
– To dobra okazja do tego, by
wspólnie przejechać się na rowerze
– dodał Michał Laskowski.
Nie zabrakło również takich, którzy tę formę połączenia pomocy
i miłego spędzania wolnego czasu
wybrali po raz drugi.
– Zeszłoroczna Śląska Świąteczna Masa Krytyczna była zdecydowanie mniej atrakcyjna, głównie
dlatego, że nie było śniegu. Dzisiaj
to czerwone serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ładnie

W Śląskiej Świątecznej Masie Krytycznej wzięło udział około 80 osób.

kontrastuje z jego bielą. Myślę, że
wszyscy ci, którzy dzisiaj biorą
udział w masie, są jeszcze większymi bohaterami i niosą ciut większą
pomoc niż zeszłoroczni uczestnicy,
bo warunki są o wiele trudniejsze.
Trzeba mieć odwagę, by zdecydować się na przejechanie trasy przy
takiej pogodzie – podkreślał Zbigniew Domżalski.
Na mecie na uczestników masy
czekała gorąca herbata i posiłek.
Chętni, którzy weszli w skład Reprezentacji Śląskiej Świątecznej
Masy Krytycznej wieczorem wzięli
udział w finale wojewódzkim Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Rybniku, gdzie za pomocą ich
mięśni napędzane było finałowe
serce WOŚP.

XX Plebiscyt ,,Wiadomości Rudzkich” na Sportowca i Trenera Roku
Wiadomości Rudzkie po raz
XX organizują plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera
Roku 2012 oraz Najpopularniejszego Sportowca Roku 2012.
Swoje kandydatury dostarczyli
nam już prezesi rudzkich klubów, uczniowie oraz dyrektorzy
rudzkich placówek oświatowych
a także mieszkańcy naszego miasta. Kandydatury zostaną opublikowane w gazecie, na portalu
wiadomoscirudzkie.pl oraz na
profilu portalu społecznościowego
http://www.facebook.com/
W R . Wi a d o m o s c i R u d z k i e
w przyszłym tygodniu (23 stycznia). Od tego dnia będzie można
oddawać swoje głosy.
Nim jednak to nastąpi, przedstawiamy zasady głosowania we
wszystkich kategoriach. W tym
roku doszło do pewnych zmian.
Wybierać będziemy bowiem nie
tylko Najlepszego Sportowca
i Trenera Roku 2012 oraz Najpopularniejszego
Sportowca

Roku 2012. Uhonorujemy także
osoby które zawodowo nie są
związane ze sportem, niemniej
jednak podporządkowują mu
znaczną część swojego życia,
stąd w tym roku pojawiły się kategorie:
sportowca-amatora,
sportowca SKRZATA (do lat
10) i nauczyciela wychowania
fizycznego.
Najlepszego Sportowca i Trenera Roku 2012 wybierze specjalnie powołana w tym celu komisja. Składać się ona będzie z:
przedstawiciela naszej Redakcji,
przewodniczącego Komisji Sportu – Krzysztofa Rodzocha, naczelnika Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej – Andrzeja Trzcińskiego oraz przedstawiciela
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w osobie Aleksandry Poloczek.
Najpopularniejszego
Sportowca Roku 2012 jak co roku
wybiorą Czytelnicy „Wiadomości Rudzkich”. Głosować będzie

można za pomocą SMS-ów,
a także za pośrednictwem portalu wiadomoscirudzkie.pl oraz
profilu na portalu społecznościowym http://www.facebook.
com/WR.WiadomosciRudzkie.
W przypadku nowych kategorii ocena będzie przebiegała
dwutorowo. Z jednej strony głosować będą mogli NA nich Czytelnicy ,,WR”. Głosować będzie
można tymi samymi kanałami,
co w przypadku wyboru Najpopularniejszego Sportowca Roku
2012. Odrębnie głosować będzie także wyżej przedstawiona
Komisja Plebiscytowa.
Dla każdego z powyższych
sposobów głosowania prowadzony będzie oddzielny ranking,
do którego przydziela się pulę 6
punktów w skali 3, 2, 1, gdzie 3
punkty otrzymuje kandydat,
który zdobył największą liczbę
głosów w ramach konkretnego
głosowania, 2 punkty – kandydat z drugą liczbą zdobytych

głosów, 1 punkt – kandydat
z trzecią liczbą zdobytych głosów. Pozostali kandydaci nie
otrzymają żadnych punktów.
Wygra ten, kto po zsumowaniu wszystkich rankingów otrzyma największą liczbę punktów.

Głosowanie potrwa do północy
22 lutego.
A zatem zapraszamy do
wspólnej zabawy. Pokażmy
rudzkim sportowcom, że doceniamy ich wkład w promocję
naszego miasta.

Kalendarzyk kibica
Futsal – ekstraklasa:
19 stycznia, sobota, godz. 15.00, AZS UŚ Katowice – Gwiazda Ruda Śląska
Koszykówka – III liga
19 stycznia, sobota, godz. 17.00 KS Pogoń Ruda Śląska – GTK Fluor Gliwice II
Siatkówka – III liga
19 stycznia, sobota, godz. 10.30, KPKS Halemba – MKS Czechowice - Dziedzice
Tenis stołowy:
18 stycznia, piątek, godz. 18.30 LKS Rój Żory – UKS Wolej Ruda Śl.
18 stycznia, piątek, godz. 18.00, LKS Lesznianka Leszna Górna – UKS Halembianka Ruda Śl.
Pozostałe wyniki:
Siatkówka
MOSiR Łaziska Górne – KPKS Halemba 0:3 (18:25, 15:25, 20:25)
Tenis stołowy
UKS Halembianka 2001 Ruda Śl. – ULKTS Pszczyna; UKS Wolej – AKS
Mikołów 0:10
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FIRMA AUTO-BUD

LIDER NA RYNKU
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Zadowolenie naszych Klientów
jest dla nas najważniejsze!
Nowy diagnosta na stacjach kontroli pojazdów
ALFA i OMEGA
Ruda Śląska-Godula, ul. Stara 1,
Ruda Śląska-Bykowina, ul. Szpaków 51

Szczepan Mańka
– diagnosta badań technicznych.
– tel. 508 921 558

– Od jak dawna pracuje Pan jako diagnosta?
– Zacząłem pracę w 1975 roku w Polskim Związku Motorowym, na
stanowisku mechanik diagnosta. W dotychczasowej pracy zajmowałem się naprawami i diagnostyką techniczną samochodów.
– Zaaklimatyzował się Pan w nowym miejscu pracy?
– Moi współpracownicy – diagności – są rzetelni i przyjaźni, potrafią
stworzyć miłą atmosferę między sobą. Dzięki temu ja sam nie miałem
problemu by szybko dołączyć do reszty i zaaklimatyzować się. Taka atmosfera przekłada się też na nasz odbiór w oczach Klienta. Każdy chce
przyjeżdżać do miejsca, gdzie panuje przyjazna atmosfera. Cieszę się,
że mogę tu pracować.

Prezes Zarządu Jerzy Seremak
o swoich współpracownikach:
– Najważniejsze dla nas jest to, aby kierowca który do nas przyjedzie, zawsze był zadowolony z przeprowadzonego przeglądu technicznego. Dlatego stawiamy na pracowników, którzy pod każdym
względem fachowo obsługują naszych Klientów. Nasi diagności muszą spełniać rolę doradców z zakresu bezpieczeństwa jazdy oraz doradztwa motoryzacyjnego. Osoba, która korzysta z naszych usług
musi mieć poczucie, że wyjeżdża z naszej stacji diagnostycznej bezpiecznym samochodem.

– Jakich cech oczekują Klienci stacji kontroli pojazdów od pracowników?
– Klienci oczekują rzetelności. Każdy chce poznać faktyczny stan swojego
pojazdu. W branży takiej jak ta, gdzie pracuje się z ludźmi, na pewno bardzo
ważny jest dobry kontakt z Klientem. Jestem w branży od lat i wiem, że życzliwość i otwartość wobec Klientów opłaca się. Klienci wyciągają wnioski, obserwując zachowanie pracownika i potem wybierają tę firmę, która jest najsolidniejsza i w której spotkali się z życzliwą obsługą. Widzę, że gdy wychodzi się do
Klientów z uśmiechem, po jakimś czasie oni potem wracają.
– Czy poza typową diagnostyką pomagacie Klientom w innych sprawach?
– Przede wszystkim Klientowi trzeba jasno przedstawić stan techniczny jego
samochodu. W razie wystąpienia jakiejkolwiek usterki trzeba Klientowi naświetlić co to za usterka oraz gdzie najtaniej i najsolidniej można ją usunąć. Jeżeli jest to możliwe, staramy się również wycenić koszt takiej naprawy. Jest
kryzys i każdy liczy się z każdym groszem. Mamy rozeznanie, kto najlepiej naprawia samochody, dlatego też osobie korzystającej z naszych usług, polecamy
wyłącznie sprawdzone miejsca.

Zdaniem Klienta

– Od pięciu lat korzystam z usług tych diagnostów. Mam
porównanie z innymi stacjami, ale tutaj czuję się po prostu
dobrze. Obsługa jest rzeczowa, wszystkiego zawsze można
się dowiedzieć. Mają tu dobre podejście do Klienta. Nigdy nie
spotkałem się z arogancją ze strony pracowników. Wszystko, czego się tu dowiedziałem, potem faktycznie sprawdza
się w serwisie.
Joachim Szydło

