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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rudzie Śląskiej planuje budowę kompostowni. Sprzeciwiają się temu okoliczni mieszkańcy, którzy boją się, że nowa inwestycja przy ulicy Kokotek utrudni ich życie. W ubiegły czwartek w SP nr 30 w Rudzie odbyła
się rozprawa administracyjna w tej sprawie.

Wyróżnieni
za kompetencję
str. 3

Czy powstanie kompostownia?

Na czwartkowe spotkanie przyszło 200 osób.

Na spotkanie przyszło prawie 200
osób – to mieszkańcy okolicy, gdzie
ma powstać kompostownia. Wszyscy
zaniepokojeni planami jej budowy.
– Nam i tak się tutaj ciężko żyje przy
tych zapachach wydobywających się
z okolicznych przedsiębiorstw – mamy
w pobliżu usługi komunalne, zakłady
mięsne, a teraz dojdzie nam jeszcze
kompostownia – wołali rozgoryczeni
mieszkańcy dzielnicy Ruda.
– My nie jesteśmy przeciwko budowie kompostowni, my nie chcemy jej
tylko w naszej okolicy – mówili podczas spotkania.

Foto: MHS

Mieszkańcy ulic Magazynowej,
Szyb Powietrzny, Słowiańskiej, Wawelskiej, Norwida i Nałkowskiej boją
się, że kompostownia spowoduje
uciążliwości zapachowe oraz wpłynie
na obniżenie wartości ich nieruchomości. Stąd czwartkowa rozprawa,
która miała rozwiać wszelkie wątpliwości.
– Szanujemy racje obu stron, dlatego też chcieliśmy, by wszyscy zainteresowani mieli szansę wypowiedzieć się
w tej sprawie – mówił podczas spotkania Jacek Morek, wiceprezydent
Rudy Śląskiej.

Zdaniem inwestora funkcjonowanie kompostowni nie będzie znacząco wpływało na życie okolicznych
mieszkańców. Kompostowanie ma
odbywać się w hermetycznie zamkniętej hali z wymuszonym podciśnieniem powietrza. Dzięki temu
mieszkańcy mają nie odczuwać przykrych zapachów.
– W obiekcie zainstalowane zostaną też specjalne bioﬁltry, które będą
usuwały niepożądane zapachy – tłumaczył Krzysztof Piskozub, manager ds. procesów produkcyjnych
PUK.

Przedstawiciele zarządu PUK-u
podkreślali podczas spotkania, że są
otwarci na dialog społeczny.
– Uważamy, że inwestycja w nowoczesną kompostownię, która spełnia wszelkie
wymogi związane ze środowiskiem, jest
najlepszym rozwiązaniem dla mieszkańców. Pozwoli to również na obniżenie
kosztów za odbiór odpadów, które będą
ponosili mieszkańcy miasta – przekonywał Grzegorz Domagała, prezes zarządu
PUK. By przekonać zgromadzonych do
swoich racji, prezes przedsiębiorstwa zadeklarował, że zorganizuje wyjazd do
podobnej kompostowni w Orlim Stawie
koło Kalisza, by mieszkańcy mogli osobiście przekonać się, w jaki sposób funkcjonują tego typu instalacje.
Te argumenty nie przekonały jednak
mieszkańców i członków Stowarzyszenia Rudzianie Razem, którzy zebrali ponad 700 podpisów przeciwko lokalizacji
kompostowni.
– Budowa kompostowni spowoduje
przede wszystkim pogorszenie życia okolicznych mieszkańców. W dzielnicy o zabudowie wielorodzinnej nie powinny powstawać takiego rodzaju obiekty – mówiła Anna Łukaszczyk, radna, która reprezentowała Stowarzyszenie Rudzianie
Razem.
Monika Herman-Sopniewska
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KRONIKA
TYGODNIA
Na pomoc cukrzykowi
Strażnicy miejscy uratowali życie 50-latka, który 17
stycznia zasłabł w rejonie
ulicy Wojska Polskiego
w Nowym Bytomiu. Okazało się, że jest cukrzykiem i nie
zdążył zażyć insuliny. Poszkodowanemu udzielono
pomocy przedmedycznej.
Trafił do szpitala.

Okradł firmę
Halembscy policjanci zatrzymali 23-letniego rudzianina podejrzanego o włamania i kradzieże na szkodę
firmy, w której pracował.
Podejrzany dwukrotnie dokonał kradzieży bonów towarowych. Pierwszy proceder zgłoszony został 18
grudnia ubiegłego roku.
W sumie podejrzany skradł
bony o wartości prawie 10
tys. złotych. Rudzianin przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Narkotykowy bój
Sukcesami w walce z przestępczością
narkotykową
mogą się pochwalić policjanci V Komisariatu Policji
w Rudzie Śląskiej. W przeciągu kilku dni zatrzymali
bowiem dwóch młodych
mężczyzn podejrzanych o posiadanie i udzielanie narkotyków. Grozi im kara grzywny,
a nawet pięcioletni pobyt
w więzieniu. Policjanci zapowiadają rozwój sprawy i kolejne zatrzymania.

TEMAT TYGODNIA
Nowe egzaminy na prawo jazdy, nowe kategorie i nowy wzór dokumentu. Do tego elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Takie zmiany obowiązują od 19 stycznia.

Prawo jazdy w teorii
Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

Największe zmiany dotyczą części teoretycznej egzaminu. Trzeba
będzie wskazać bowiem prawidłowe odpowiedzi na losowo wyświetlane pytania. Nie będzie można,
tak jak było to kiedyś, wrócić do
pytania, na które już się odpowiedziało. Dodatkowo w życie wejdzie
nowa, niepublikowana baza pytań.
Zdający będzie musiał odpowiedzieć na 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Inaczej
niż do tej pory, każde pytanie będzie zawierało tylko jedną prawidłową odpowiedź. Nowością jest
także wprowadzenie różnej „wartości” pytań, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Suma możliwych do
uzyskania punktów wynosi 74.
Aby zdać egzamin teoretyczny
trzeba będzie zdobyć co najmniej
68 z nich.

Nowy egzamin teoretyczny funkcjonuje od 19 stycznia br.

wadzeniu samochodu, a wraz z nią
większe są szanse na pozytywne
zdanie egzaminu – dodaje.
– Wszystkie rozwiązania, które są
wprowadzane przez ustawodawców, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Jak będzie to wyglądało i czy rzeczywiście wpłynie to

Foto: SH

na zmniejszenie liczby wypadków,
czas pokaże. Wykształcenie doświadczonego kierowcy to bardzo
długi i żmudny proces – mówi Mariusz Kurek, naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Zdaniem mieszkańców
Co sądzisz o nowej formie egzaminu na prawo jazdy?

Statystyki
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody 

Jak podkreślają instruktorzy nauki jazdy, zmiany te z pewnością
wyjdą kursantom na dobre.
– Z mojego punktu widzenia nieujawniona i zwiększona baza pytań
zadziała pozytywnie. Dzięki temu
osoby, które będą się poruszały po
naszych drogach, będą znały przepisy ruchu drogowego. Niejednokrotnie do tej pory kursanci uczyli
się na pamięć obrazków, zamiast
poznać przepisy. Nowa forma egzaminu takie przypadki eliminuje.
Trzeba będzie po prostu znać przepisy ruchu drogowego, tak jak one
są zapisane w kodeksie – tłumaczy
Ireneusz Januszkiewicz, instruktor
nauki jazdy w Ośrodku Szkolenia
Kierowców Daria. – Mam nadzieję,
że dzięki tym zmianom zwiększy się
zdawalność egzaminu praktycznego. Jadąc samochodem i znając
przepisy odczuwa się mniejszy stres,
bo jest się świadomym swojej wiedzy. Zwiększa się swoboda w pro-

– 37
– 31
–6
– 12

Edyta Wacek: – Myślę, że ten nowy egzamin będzie łatwiejszy do zdania. Nie będzie aż tak podchwytliwych pytań, bo jest tylko jedna poprawna
odpowiedź. Trzeba się będzie co prawda więcej
uczyć z powodu większej ilości pytań, ale dzięki temu kierowcy będą mieli większą wiedzę, a przez to
będzie mniej wypadków na drogach.

Hanna Proczek: – Uważam, że nowa forma egzaminu teoretycznego jest lepsza od tej poprzedniej.
Wystarczy znajomość przepisów ruchu drogowego,
by bez problemu zdać. Fajnie, że wprowadzono pytania w postaci krótkich filmików. Widziałam już takie
rozwiązania wcześniej za granicą i bardzo mi się to
podobało.

Daniel Szczęsny: – Nowy egzamin na prawo jazdy może okazać się trudny. Kiedyś wystarczyło odpowiedzieć na 18 pytań, a teraz będzie ich 32. W dodatku każde z pytań jest inaczej punktowane i trzeba
uzyskać 68 z 74 punktów. Wydaje mi się jednak, że
dzięki temu będzie bezpieczniej na drogach. Ludzie
nie patrzą na znaki albo ich nie znają. Skupiają się
tylko na tym, żeby zdać ten egzamin.

Krystian Jezierski: – Wydaje mi się, że egzamin
na prawo jazdy według nowych zasad będzie można
łatwiej zdać. Trzeba będzie wprawdzie więcej się
uczyć, ale jeśli ktoś będzie chciał otrzymać prawo
jazdy, to bez problemu się tego nauczy. Dzięki nowemu egzaminowi teoretycznemu łatwiej będzie zdać
część praktyczną i zwiększy się bezpieczeństwo na
drogach.

W sieci oszustw
To mogło zdarzyć się każdemu – zwłaszcza w gorącym
przedświątecznym
okresie.
Czyli pomysł na prezent, zakupy w sieci, przelew… i brak
przesyłki. Rudzka policja zatrzymała właśnie mężczyznę
podejrzewanego o dokonywanie oszustw na największym
polskim portalu aukcyjnym.
24-letni mieszkaniec Rudy
Śląskiej, którego tożsamości
prokuratura nie ujawnia, miał
zdaniem śledczych oszukać co
najmniej osiem osób z całej

Polski, a nie jest wykluczone,
że nawet kilkadziesiąt. Za pośrednictwem serwisu aukcyjnego miał handlować sprzętem
elektronicznym, głównie komputerowym. Według prokuratury, poszkodowani mieli stracić niemałe pieniądze, bo byli
oszukiwani na kwoty sięgające nawet 2,7 tys. zł. Po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa i usiłowania
oszustwa, za co grozi od pół
roku do ośmiu lat więzienia.
Po przesłuchaniu i postawie-

niu
zarzutów,
podejrzany
mieszkaniec Rudy Śląskiej został zwolniony, ma jednak
obowiązek stawiania się na
policji, musi też wpłacić poręczenie majątkowe. Sprawę
wyjaśnia już rudzka prokuratura i policjanci z Wydziału do
Walki z Przestępczością Gospodarczą rudzkiej policji.
– Nie wykluczamy, że liczba
pokrzywdzonych w tej sprawie, a tym samym zarzutów
wobec podejrzanego, może się
zwiększyć – informuje asp. Se-

bastian Fabiański z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. – Teraz czekamy na
rezultaty kolejnych przesłuchań.
Tyle, że śledztwo może potrwać, bo – jak mówi prokurator Adam Czarnecki, zastępca
Prokuratora Rejonowego w Rudzie Śląskiej – tego typu postępowania – a ostatnio jest ich
sporo – wymagają wiele pracy
i drobiazgowego wyszukiwania
informacji.
Tomasz Nieć

Oskarżony miał handlować sprzętem elektronicznym.
Foto: KMP Ruda Śląska
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ZBLIŻENIA
Trafiają do ludzi nieprzeciętnych, wyróżniających się firm, organizacji i instytucji, które aktywnie
i skutecznie włączają się w rozwój regionu i kraju. 19 stycznia Laury Umiejętności i Kompetencji
wręczono po raz 21. W tym roku tą prestiżową nagrodą wyróżnione zostały także rudzkie firmy.

15 stycznia weszła w życie abolicja dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność. Na mocy ustawy z dnia 9 listopada
2012 r. można umorzyć nieopłacone składki na własne ubezpieczenia.

Umiejętni i Kompetentni

Abolicja dla przedsiębiorców

Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

Wśród 63 laureatów znalazły się dwie firmy działające na terenie Rudy Śląskiej.

– Wartość tych laurów jest wartością laureatów – podkreślał Tadeusz
Donocik, przewodniczący Kapituły,
prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W tym roku
swój wkład w wartość laurów wniosły także instytucje działające na
terenie Rudy Śląskiej.
Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji został wyróżniony Piotr Antonowicz, prezes zarządu Rudpol-OPA.
– Jestem bardzo zaskoczony, ale
także usatysfakcjonowany tym, że
zostaliśmy dostrzeżeni przez Kapi-

Foto: SH

tułę. Cieszy to, że nasza praca na
rzecz samorządu gospodarczego,
społecznego i lokalnej społeczności
została doceniona. Oczywiście jest
to zasługa wszystkich moich współpracowników z firmy Rudpol-OPA,
a także instytucji oraz firm, z którymi na co dzień współpracuję – mówił Piotr Antonowicz. – Ta nagroda
motywuje do działania i pokazuje,
że normalność w działaniu może zostać doceniona – dodał.
Złotym Laurem Umiejętności
i Kompetencji w kategorii Osoba
bądź Instytucja wspierająca rozwój

gospodarki rynkowej lub edukująca
na potrzeby firm, nagrodzono Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości.
– Odbiór tej nagrody to dla mnie
ogromny zaszczyt. Jest ona niezwykłym wyróżnieniem dla wszystkich
pracowników Inkubatora, a także
dla władz miasta, które stworzyły
odpowiednie warunki do pokazania kreatywności i pobudzania innowacyjności – mówiła Joanna
Sochacka, prezes zarządu. – Przez
dwa lata wykonaliśmy ogromną
ilość prac, aby móc wykreować coś
nowego i rozpowszechnić nowoczesne trendy. Aby to robić potrzeba dobrych, zdeterminowanych
pracowników. Ja się cieszę, że taką
kadrę mam. To są osoby, którym
chce się pracować, mają świetne
pomysły, a na dodatek w większości
mieszkają w Rudzie Śląskiej. Ruda
rudzianami stoi, musimy zatem wykorzystywać ten ogromny potencjał, który posiadamy – dodała.

Uprawnionymi do wnioskowania są
osoby, które od 1 stycznia 1999 r. do 28
lutego 2009 r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, podlegały
obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym lub wypadkowym.
Objęci ustawą zostali również spadkobiercy i osoby trzecie, wobec których
ZUS zadecydował o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania.
Warunkiem uzyskania zwolnienia
jest brak należności niepodlegających
umorzeniu – z wyjątkiem składek za
okres do 31 grudnia 1998 r. W przypadku posiadania długu możliwość spłaty
następuje w terminie 12 miesięcy od
dnia uprawomocnienia się decyzji warunkującej umorzenie lub wynikającym
z umowy o spłacie ratalnej.
Abolicja obejmuje składki ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych oraz kwoty
przeznaczone na Fundusz Pracy. Opłat
unikną przedsiębiorcy, którym naliczone zostały odsetki za zwłokę, upomnienia, koszty prolongacyjne, należności
egzekucyjne oraz wszelkie opłaty dodatkowe.

Wnioski można składać w ciągu 24
miesięcy. Osoby, wobec których ZUS
wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wysokości zadłużenia z tytułu składek na
obowiązkowe ubezpieczenia (w okresie
1 stycznia 1999 r. – 28 lutego 2009 r.)
oraz przeniesieniu odpowiedzialności,
mogą składać wnioski w terminie 12
miesięcy od dnia uprawomocnienia się
decyzji (chyba że termin 24 miesięcy
jest dłuższy).
Informacje i wykaz wymaganych
dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl i jednostkach
ZUS.
– Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej abolicji powinny jednak pamiętać, że umorzenie składek niesie za
sobą pewne konsekwencje – kwoty te,
a także okres, którego dotyczą, nie będą
uwzględniane w obliczaniu przyszłych
świadczeń, np. emerytury lub renty.
Warto więc przed złożeniem wniosku
rozważyć wszystkie „za” i „przeciw” –
mówi Anna Sobańska-Waćko, rzecznik
prasowy oddziału ZUS w Chorzowie.
Agnieszka Pach
REKLAMA
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WOKÓŁ NAS

Integracja przy choince

Jasełkowy przegląd

– W jasełkach gram górala i przybywam powitać Pana Jezusa. Dzisiaj będzie tu na scenie dużo kolęd,
pastorałek oraz tańce – mówił
przed występem Wiktor Salamon,
jeden z uczniów biorących udział
w jasełkach integracyjnych.
– W tym roku jest to ósma edycja
naszych jasełek. Brały w nich
udział: Miejskie Przedszkole nr 30,
Szkoła Podstawowa nr 8 i 13, Gimnazjum nr 11 i 14, Zespół Szkół
Specjalnych nr 3 i 4 oraz Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 –
wyliczała Iwona Bukal, organizator występu.
O muzyczną oprawę przedstawienia zadbał zespół ze świętochłowickiej szkoły salezjańskiej.
– Przedstawienie to nosi nazwę
integracyjnego, ponieważ groma-

jasełek. – Ta wspólna inicjatywa
jest okazją do kształcenia umiejętności współpracy, wzajemnego
zrozumienia, tolerancji i zawiązywania przyjaźni – dodała.
Robert Połzoń

– Lubię brać udział w jasełkach,
gdy jest tylko taka okazja, to się zgłaszam. W tym przeglądzie brałam udział
już w zeszłym roku – mówiła Marta Talaga, która znalazła się w gronie 630
wykonawców występujących na XVII
Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Jasełkowych.
– W tym roku przedstawień jasełkowych było 29, wyróżniliśmy 13 z nich.
Przesłuchania trwały dwa dni. Każdego roku zdarza się coś nowego w scenariuszach czy scenografiach. Wspaniałe jest to, że historię Bożego Narodzenia można opowiedzieć na wiele
sposobów – podkreślał Jerzy Mazurek,
zastępca dyrektora MDK-u.
16 stycznia w trakcie rozdania nagród zaprezentowały się dwie z 13
uhonorowanych szkół – dzieci z Przedszkola nr 17 oraz uczniowie SP nr 6.

potrzeby innych. Pan Darek Kowalski w świetny sposób organizuje różnorodne akcje. Zachęcam wszystkich do udziału
w koncercie i pomocy rudzkiemu
Hospicjum – mówi radna Barbara Wystyrk-Benigier. Podczas
koncertu odbędzie się zbiórka
pieniędzy. Zapraszamy na godzinę 18.00.
MS

Wolontariusze podczas listopadowej kwesty zebrali 27 960 zł.

Uczniowie rudzkich szkół wystąpili na jednej scenie.

dzi uczniów wielu placówek oświatowych naszego miasta. Skupia
uczniów młodych i troszeczkę starszych, zdrowych i niepełnosprawnych – opowiadała o przedsięwzięciu Joanna Wodarska, organizator

Foto: RP

Uczniowie SP nr 6 w jasełkach po śląsku.

Foto: SH

– Nasze jasełka są po śląsku. Mówimy w nich gwarą. Musieliśmy się specjalnie przygotować, ale niektórzy
z nas mówią gwarą na co dzień – opowiadała Karolina Foltynowicz z SP
nr 6. – W przedstawieniu grałam anioła, trochę brudnego, bo ze Śląska.
Nasz anioł także mówił gwarą – dodała Maja Kulawik.
Sandra Hajduk

„Nereusz” dla Hospicjum
Po udanej kweście zorganizowanej w listopadzie, Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza nie
spoczęło na laurach – dalej są
pełni zapału do pomocy. I tak 27
stycznia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Bykowinie odbędzie się koncert
kolęd i pastorałek na rzecz rudzkiego Hospicjum Domowego
im. bł. Jana Pawła II w Nowym

Bytomiu. – Ten koncert to kontynuacja akcji „Młodzież dla Hospicjum”. Stowarzyszenie, wraz
z przyjaciółmi, studentami i absolwentami Akademii Muzycznej
wykona kolędy i pastorałki
w różnych aranżacjach – opowiada Dariusz Kowalski, prezes
stowarzyszenia.
– Fajnie, że młodzież angażuje się w wyższe dobro i zauważa

Foto: Arch.

Koncert na wagę złota!

Kącik adopcyjny
Oskar, mały 5-letni psiak, który uwielbia spacery i zabawę. Od kilku lat
czeka, aż ktoś zwróci na niego uwagę. Oskar bardzo źle znosi pobyt
w schronisku, jest atakowany przez inne psy. Często zmienia miejsce.
Oskar jest coraz słabszy, poddaje się, popadł w depresję. Dom to dla niego
jedyna szansa na przeżycie.
Kontakt w sprawie adopcji: tel 510-268-586.
REKLAMA

Na pomysł organizacji koncertu wpadł tata Artura. 

W sobotni wieczór rudzianie bezinteresownie zaangażowali się w pomoc,
wspierając czteroletniego Artura – podopiecznego Fundacji „Iskierka”, który
w czerwcu ubiegłego roku nagle zachorował na ostrą białaczkę. W klubie
RSM „Matecznik” zorganizowano koncert charytatywny, który swoją obecnością uświetniły takie zespoły jak: Arkadia Band, Jesica, Klaudia i Kasia
Chwołka, Beata i Marcin – Serca Dar,
Wesoły Masorz i Iroxana.
– Jest mi ogromnie miło, że mogliśmy tu wystąpić. Mój bratanek także
jest poważnie chory, dlatego wiem, jak
wiele znaczy angażowanie się w takie
koncerty, wiem, co przeżywa rodzina.
Życzę Arturkowi zdrówka, a rodzicom

Foto: MS

wytrwałości – mówił Grzegorz Grzywocz, członek zespołu Wesoły Masorz.
– Jestem niesamowicie szczęśliwa, że
stałam się częścią tego przedsięwzięcia.
Wkładamy wiele serca w takie inicjatywy – dodała pani Iwona – na scenie Iroxana.
Rodzina Arturka jest pełna nadziei:
– Jestem zadowolony, że wszystko udało się zorganizować. Artur dostał dzisiaj chemię, czekamy na poprawę wyników badań – podsumował Grzegorz
Rutkowski, tata chłopca. Artura wesprzeć można także robiąc przelew na nr
konta fundacji: 30 1050 1588 1000
0023 0342 1412 (z dopiskiem: Artur
Rutkowski).
MS
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WOKÓŁ NAS
STARE!!!!

Od dziesięciu lat pomagają
Ponad 1600 dyżurów i ponad 8,2 tysiąca przyjętych osób oraz udział
w wielu inicjatywach społecznych – to
bilans działalności Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw,
które obchodzi 10-lecie działalności.
Głównym celem Stowarzyszenia jest
pomoc osobom, które padły ofiarom
przestępstwa.
Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy
Ofiarom Przestępstw powołano dokładnie 7 stycznia 2003 roku. Z inicjatywą
dotyczącą jego powstania wyszli: Jan Panoch, Tadeusz Niedzielski, Barbara
i Adam Podgórscy. Siedziba RSPOP znajduje się przy ulicy Osiedlowej 1/3 w Rudzie Śląskiej-Wirku. Tutaj może zgłosić
się każdy, kto potrzebuje pomocy, zarówno prawnej, jak i psychologicznej.
– Na miejscu pomożemy sporządzić
pisma procesowe, wnioski, odwołania
i zażalenia. Staramy się również prze-

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Osiedlowej w Wirku.

ciwdziałać ponoszeniu przez osoby pokrzywdzone dodatkowych strat generowanych przez niewłaściwe traktowanie
np. w toku postępowania karnego – wyjaśnia Adam Podgórski, honorowy
przewodniczący RSPOP.

Foto: MHS

– Z naszej pomocy korzystają nie
tylko osoby pokrzywdzone, ale również mieszkańcy miasta i regionu, którzy z uwagi na swoją trudną sytuację
życiową nie chcą lub nie mogą zwrócić się o pomoc do funkcjonujących na

W skrócie

„Bezpański” casting!
rynku prawników. Spotykamy się
z problemami związanymi z alimentami, rozwodami, sprawami opiekuńczymi, postępowaniami administracyjnymi i prawem pracy – wylicza Maciej
Makula, obecny przewodniczący Stowarzyszenia.
Członkowie i wolontariusze organizacji realizowali również w rudzkich
szkołach program edukacyjny „Mam
naście lat – jestem świadomym obywatelem”, zajmują się też przyznawaniem
świadczeń dla osób – ofiar wypadków
komunikacyjnych. Przez siedem lat Stowarzyszenie realizowało zadania publiczne zlecane przez miasto w zakresie
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Od maja ubiegłego roku Stowarzyszenie obecne jest również na stronach
naszej gazety, gdzie zamieszczane są
porady prawne dla Czytelników.
Monika Herman-Sopniewska

Z wigorem w Nowy Rok Podpisanie umowy

Teatr Bezpański zaprasza na
przesłuchania do nowych projektów luty-wrzesień 2013. Casting
odbędzie się 26 i 27 stycznia
w Klubie Marchołt w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 37.
Teatr poszukuje młodych i odważnych pasjonatów sztuki scenicznej w wieku 16-26 lat, którzy
wykazują zdolności z zakresu
dramy, wokalu (26.01.; 11.0018.00) lub tańca (27.01.; 11.0018.00), a także muzyków i instrumentalistów. Zapraszamy!

„Oczami powstańców”
MBP filia nr 14 oraz Kamil
Niesłony i Maciej Marmola
w piątek zorganizowali spotkanie
pt. „Oczami powstańców”, na
którym przedstawiono postać
wybitnego, choć mało znanego
Ślązaka – Jana Lortza. Prelegenci są autorami książki „Przemilczana historia powstańca śląskiego – Jana Lortza”.

Dopisali się do historii!

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentowali swoje umiejętności taneczne.Foto: SH

– Wigoru i optymizmu nie muszę
Wam życzyć, bo z tego co widzę, to już
macie – mówiła wiceprezydent Anna
Krzysteczko na noworocznym spotkaniu Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. I trudno było się z nią nie zgodzić. W środę w Domu Kultury nie
można było się nudzić.
– Zaprezentowaliśmy naszym koleżankom i kolegom nasz dorobek artystyczny. Uroczyście zakończyliśmy zajęcia z tańca i rytmiki, które prowadziła
Dorota Skroch. Złożyliśmy sobie nowo-

roczne życzenia. Zaprezentował się także nasz chór akademicki, który zaśpiewał kolędy – opowiada Teresa Chudziak, prezes UTW.
– Te zajęcia taneczne były bardzo
fajne. Zrelaksowaliśmy się i pobawiliśmy. Polecam takie zajęcia wszystkim
tym, którzy nie wiedzą co zrobić z wolnym czasem – zachęcał Stefan Czerny,
który tego dnia publicznie zaprezentował swoje umiejętności taneczne zdobyte w trakcie zajęć z tańca.
Sandra Hajduk

Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego w ramach realizacji projektu „Innowacje
Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
– To podpisanie umowy wyraża
wolę i chęć do współpracy ze strony
przedsiębiorców i środowisk naukowych. Chodzi o to, żeby ten klaster
łączył wiedzę, doświadczenie i potencjał wszystkich jego członków.
Może wtedy kreować innowacyjne
usługi i produkty. Klaster ma służyć
rozwojowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu
o kontakty jakie nawiążą – mówi
Joanna Sochacka, prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Trwa akcja pozyskiwania pamiątek od mieszkańców województwa, które zostaną zaprezentowane na wystawie stałej poświęconej historii Śląska w nowej
siedzibie Muzeum Śląskiego.
W sobotę zbiórka odbyła się
w rudzkim MCK-u. Udało się zebrać ponad 120 eksponatów.

Chóralnie i kolędowo
Członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego oraz przedstawiciele UŚ.
Foto: MHS

– Wyróżniamy się na tle innych miast.
Bardzo się z tego cieszę, że Ruda Śląska
zaczyna być również kojarzona nie tylko
z gospodarką tradycyjną, ale i z innowacyjną. Dzięki Śląskiemu Klastrowi Multimedialnemu w mieście powstają podwaliny do dobrego klimatu dla przedsiębiorczości – podkreśla Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska

Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na wspólne
kolędowanie. Podczas wieczoru
w świątecznym klimacie zaprezentują się: chór Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z Rudy Śląskiej, z Jastrzębia Zdroju, parafialny chór „Gloria” z Mikołowa oraz studencki chór Akademii Muzycznej z Katowic. Koneserów dobrej muzyki zapraszamy 27 stycznia do parafii św.
Marii Magdaleny w Bielszowicach na godzinę 17.00.
REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Szczupła, wysoka o prostych blond włosów – przychodzi do redakcji uśmiechnięta. Miss
Rudy Śląskiej i Wiadomości Rudzkich – Sabina Richter opowiada nam o tym jak zmieniło się jej
życie po wygraniu konkursu piękności.

Miss Rudy Śląskiej
Imię i nazwisko:
Wiek:
Zainteresowania:
Miejsce pracy:
Stan cywilny:

Sabina Richter
22 l.
wyprawy górskie, teatr, aktorstwo, sport
barmanka w Fantasy Parku
panna

– Sabina, co obecnie robisz?
– Teraz studiuję w Górnośląskiej
Wyższej Szkole Handlowej socjologię reklamy i zachowań konsumentów. Jestem na trzecim roku,
więc w czerwcu powinnam bronić
pracę licencjacką, a potem magisterka.
– Twoje życie bardzo się zmieniło po otrzymaniu tytułu?
– W mojej pracy, gdzie najpierw
byłam kelnerką, a teraz stoję za barem – wielu ludzi wołało do mnie,
że mnie zna. Wielu krzyczało: O!
obsługuje nas Miss Rudy Śląskiej.
To bardzo miłe. W domu, kiedy
mam coś zrobić, często mówią do
mnie: Korona ci z głowy nie spadnie jak to zrobisz. Dopiero teraz
mam odrobinę czasu, żeby się mo-

im tytułem nacieszyć i wykorzystać
go. Za dwa tygodnie czeka mnie casting do Miss Śląska i Zagłębia.
Mam jeszcze przed sobą sesje zdjęciowe. Na aukcję WOŚP przekazałam jeden naszyjnik, który został
wylicytowany – więc dzielę się też
z innymi tym, co z otrzymanego tytułu mi zostało.
– Jako oceniasz konkurs piękności z perspektywy tych kilku
miesięcy?
– Nie żałuję, że wystartowałam.
Zmieniło się moje zdanie o konkursach piękności. W społeczeństwie
panuje przekonanie, że ładna kobieta nie może być mądra. To nieprawda. I myślę, że konkurs piękności powinien być dla tych dziewcząt, które nie tylko ładnie wyglą-

dają, ale też mają coś mądrego do
powiedzenia.
– A Ty masz świadomość, że
jesteś ładna? Uroda pomaga Ci
w życiu?
– Nie czuję tego na co dzień.
Chociaż zdarza się, że w pracy panowie mi się oświadczają. I jest
wtedy wesoło. Ale nie mogę narzekać. Popularność jest miła. I ta niewątpliwe pomaga.
– Zawsze byłaś ładną dziewczyną?
– Byłam tak naprawdę brzydkim
kaczątkiem, znanym z tego, że dużo mówię i nic więcej. Nikt specjalnie nie zwracał na mnie uwagi. Jakiś rok temu jak zaczęłam pracę –
starałam się lepiej wyglądać, zaczęłam zwracać uwagę na makijaż
i zadbane włosy. I nagle zaczęto dostrzegać moją urodę.
– Czy serce Sabiny Richter jest
zajęte?
– Tak. Mam chłopaka. Ma na
imię Tomek i mieszka w Rudzie
Śląskiej. Spotykaliśmy się jeszcze
przed wyborami Miss Rudy Ślą-

skiej i to on zachęcił mnie do nich,
mówiąc: Idź, idź – nareszcie zobaczę cię w kostiumie kąpielowym.
Ale nie jest zazdrosny. I bardzo cieszył się z mojej wygranej. Zresztą
często mi powtarza: Jesteś piękna.
I to mnie dowartościowuje.
– Co czyta i ogląda miss? Jak
spędza wolny czas?
– Czytam książki branżowe, dużo
się uczę, szczególnie teraz przed sesją. Słucham każdej muzyki, nie
preferuję jakiejś szczególnie. Może
poezja śpiewana? W wolnych chwilach chodzę po górach, lubię też
chodzić do kina. Ale bardzo mi bra-

kuje czasu na rzeczy, które lubię robić. Na przykład grałam w musicalu
Teatru Bezpańskiego, a teraz nie
mam już na to czasu. Nie można złapać wszystkich srok za ogon.
W przyszłości chciałabym zdobyć
górskie szczyty, do tej pory zdobyłam najwyższy szczyt Pirenejów –
Pic de Néthou (ponad 3000 m. n. p.
m.) Jest to dla mnie duży sukces.
Marzeniem jest Mont Blanc, ale na
to potrzebne są już ogromne nakłady ﬁnansowe. Mam nadzieję, że nie
zabraknie mi wytrwałości i odwagi.
– Dziękuję za rozmowę.
Monika Herman-Sopniewska

WARTO TAM BYĆ
W sobotę 26 stycznia rusza maraton zumby. Głównym organizatorem imprezy jest Studium Form Tanecznych Dance Class, które mieści się przy ul. Modrzewiowej 13 w Rudzie Śląskiej-Halembie. Patronat nad imprezą objęły „Wiadomości Rudzkie”.

Maraton zumby
Rozmawiamy z Anną Wyrwich, instruktorką tańca.

Tak w ubiegłym roku ćwiczyły uczestniczki maratonu zumby.

– Czym jest zumba?
– Zumba to ﬁtness połączony z tańcem latino, przy którym ludzie
świetnie się bawią. I to nie tylko
kobiety. Zdarza się, że na zumbę
przychodzą mężczyźni. Mamy

również w klubie pana, który jest
instruktorem zumby. Zajęcia z nim
cieszą się ogromnym powodzeniem.
– 26 stycznia rusza w Rudzie
Śląskiej maraton zumby…

Foto: Arch.

– Tak, impreza odbędzie się
w Szkole Podstawowej nr 24 im.
Powstańców Śląskich. Maraton potrwa trzy godziny, od 11.00 do
14.00. Jego głównym organizatorem jest Angelika Torbus. Mamy

nadzieję, że wszyscy będą znakomicie się bawić. Na pewno nie będzie to trening do upadłego. Będą
przerwy, konkursy, losowanie nagród – tak, aby każdy wyszedł z imprezy zadowolony. Będą również
pokazy taneczne dzieci, które przychodzą do nas na zajęcia taneczne.
Nasz klub ma dopiero niecałe dwa
lata, to nasz pierwszy maraton. Dopiero się rozkręcamy. Udział w maratonie jest płatny. Wstęp kosztuje
40 złotych, uczniowie i studenci zapłacą 30 złotych. Mamy nadzieję,
że miejsc dla nikogo nie zabraknie.
Więcej informacji można otrzymać
pod numerem telefonu 513-922077 lub 512-375-009.
– Skąd pomysł na maraton
zumby?
– Obecnie panuje moda na zumbę. Kiedyś była moda na ﬁtness, a teraz moda przeszła na taniec z ﬁtnessem. Myślę, że ludziom się to podoba. Coraz więcej osób zastanawia
się również czym jest zumba. Nasz
maraton jest na pewno formą reklamy. Chcemy, żeby ludzie dowiedzieli się na czym polega zumba.
– Jak zachęci Pani mieszkańców miasta do maratonu?

– Zumba to zabawa poprzez taniec. Głównym jej celem jest wzbudzanie w uczestnikach uśmiechu i poprawianie humoru. Wielu naszych
Klientów podczas takich zajęć zapomina o troskach. Wychodzą od
nas spoceni, zmęczeni, ale uśmiechnięci, bo pozbyli się stresów. Są
również silniejsi ﬁzycznie, bo zumba daje mnóstwo energii na resztę
dnia.
– Kto przychodzi najchętniej
na zajęcia zumby?
– Mamy różny przekrój wiekowy,
są nastolatki i panie po 50. Prowadzimy też zajęcia zumba family, na
które przychodzą całe rodziny i na
nasz maraton zapraszamy również
rodziców z dziećmi.
– Czy zumba jest skomplikowana?
– Nie, to naprawdę proste. Jest
zwrotka, dana sekwencja kroków,
refren, inne kroki i to się powtarza
– więc naprawdę nie jest to nic trudnego. A przy okazji można spalić
kalorie. O tym się jednak nie myśli,
bo liczy się tutaj przede wszystkim
dobra zabawa.
– Dziękuję za rozmowę.
Monika Herman-Sopniewska
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INTERWENCJA
Jest pięknym, zabytkowym budynkiem – wizytówką Rudy Śląskiej. Chociaż z zewnątrz prezentuje się dobrze to wewnątrz obraz nędzy
i rozpaczy. O dworcu w Chebziu głośno było po konsultacjach z mieszkańcami. Ustalono wówczas, że zostanie on przeznaczony na cele
kulturalne. O to, czy te plany zostaną zrealizowane, regularnie pytają nas mieszkańcy Rudy Śląskiej. Postanowiliśmy to sprawdzić.

Na kulturalne tory
– ,,Czy wiedzą Państwo co dalej
stanie się z dworcem w Chebziu? Jakiś czas temu głośno było o jego
dzierżawie i nowym zagospodarowaniu. Do dzisiaj jednak nic się nie
zmieniło, a piękny budynek, będący
wizytówką naszego miasta, jest notorycznie niszczony przez wandali, zaś
jego ozdobne, metalowe elementy
stały się nie lada gratką dla zbieraczy złomu” – pisał w mailu do redakcji „Wiadomości Rudzkich” pan Andrzej, mieszkaniec Chebzia.
Wraz z początkiem września Polskie Koleje Państwowe – dotychczasowy właściciel dworca – przekazały
formalnie władzom miasta ten zabytkowy budynek w dzierżawę. Przeprowadzono wówczas konsultacje
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społeczne, w trakcie których ustalono, że mieszkańcy chcieliby, aby
obiekt ten był przeznaczony na cele
kulturalne. Jak udało nam się dowiedzieć, tak się właśnie stanie.
– Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscach dawnych zakładów
przemysłowych lub budowli z nimi
związanych jest bardzo popularna
w całej Europie – komentuje Renata
Młynarczuk, naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta. – Także Śląsk buduje swoją
markę w oparciu o industrialne dziedzictwo. Chebziański dworzec należy
z pewnością do obiektów, które możemy wykorzystać do stworzenia nowej przestrzeni dla kultury w Rudzie
Śląskiej – zauważa.
W ten popularny trend wpisuje się
inicjatywa Teatru Bezpańskiego oraz
Galerii BIBU, które zainteresowane
są tym, by wspólnie z miastem przystosować budynek dworca na cele
kulturalne. Teatr chciałby wykorzystać część pomieszczeń na swoją siedzibę. Planuje też organizację w hali
dworca spektakli, recitali, koncertów
i wystaw. Z kolei Galeria BIBU zamierza w tym roku zorganizować pro-

W budynku dawnego dworca swoje miejsce znajdą instytucje kulturalne.

jekt „Przystanek Chebzie”. Miałby to
być cykl koncertów z pogranicza muzyki soul, funk, hip-hop, reggae. Galeria zwróciła się już nawet do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektu.
Przystosowanie dworca do nowych funkcji pomoże chronić obiekt
przed wandalami. – Rejon dworca
już został objęty szczególnym nadzorem przez straż miejską. Natomiast
do końca lutego budynek dworca objęty zostanie monitoringiem wizyjnym, co w znaczący sposób przyczyni

Foto: Arch.

się do poprawy bezpieczeństwa w tym
miejscu – tłumaczy wiceprezydent
Pierończyk.
Szansą dla przywrócenia dawnej
świetności chebziańskiego dworca
może być też przywrócenie funkcjonowania obsługi biletowej. – Chcemy zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego jako organizatora przewozów kolejowych z prośbą o ponowne uruchomienie kas biletowych
lub biletomatów – zapowiada wiceprezydent Pierończyk.
Sandra Hajduk
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Z redakcyjnej
skrzynki

– Potrzebuję porady prawnika. Wiem, że kiedyś w Rudzie
Śląskiej można było za darmo
z takich porad skorzystać. Czy
nadal istnieje taka możliwość? –
z takim pytaniem zadzwoniła do
redakcji „Wiadomości Rudzkich” pewna rudzianka.
W Rudzie Śląskiej funkcjonuje Biuro Porad Obywatelskich.
Ma ono swoje siedziby w Goduli
(ul. Floriana 7), Bykowinie (ul.
Kopalniana 22a) oraz Nowym
Bytomiu (ul. Niedurnego 36 – IV
piętro).
Z Biurem Porad Obywatelskich współpracuje wielu specjalistów.
– Mamy specjalistę do spraw
świadczeń z ZUS, specjalistę od
spraw mieszkaniowych i własności. Ponadto w naszych szeregach
znajdują się prawnicy specjalizujący się w sprawach cywilnych
i karnych oraz tzw. doradcy obywatelscy,
którzy
doradzają
w sprawach innych niż prawne –
mówi Stefania Krawczyk, kierownik Biura Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej. – W miarę naszych możliwości staramy
się pomóc każdemu, kto się do
nas zgłosi – dodaje.
Szczegółowych
informacji
można zasięgnąć pod numerem
tel. 32 724-29-09.

PUNKTY DYSTRYBUCJI ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”
BIELSZOWICE
KWK „Bielszowice” – ul. Halembska 160; Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Księdza Niedzieli 51b; Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej – ul. Główna 11; Dom Kultury – ul. Kokota
170; Sklep RSS Społem – ul. Pionierów 24; Kiosk „RUCH” –
ul. Kokota 169, Kopalnia Bielszowice; Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej ul. Główna 11; Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 6 – ul. Kokota 166; Kiosk „RUCH” – ul. Główna 11,
Szpital Bielszowice; Kiosk Wielobranżowy – ul. Kokota 150.
HALEMBA
ADM-4 RSM – ul. Energetyków 25; KWK „Halemba-Wirek”
– ul. Kłodnicka 54; Targowisko – ul. Solidarności 13; Targowisko – ul. Brodzińskiego; Intermarche – ul. Kłodnicka 56;
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Makuszyńskiego 7;
Spółdzielnia Nasz Dom – ul. Kłodnicka 97; Sklep Piekarni
Gerlach – ul. Energetyków 25; MPGM REB nr 3 – ul. Solidarności 22; Centrala RSS Społem – ul. Śmiłowicka 24; Sklep
LUX RSS Społem – ul. Solidarności 11f; Sklep RSS Społem
– ul. Grodzka 5; Sklep RSS Społem – ul. Zamenhoffa 2a;
Hala widowisko-sportowa MOSIR – ul. Kłodnicka 95; Sklep

Spożywczy „WOMI” – ul. Grodzka 5/08; Miejska Biblioteka
Publiczna Filia nr 18 – ul. 1 Maja 32; Miejska Biblioteka
Publiczna Filia nr 8 – ul. Kaczmarka 38; Kłodnica – Sklep
spożywczo-przemysłowy – ul. Kłodnicka 2.
WIREK
Rondo Górników – przystanek autobusowy; KWK „Pokój” –
ul. Niedurnego 13; MPGM – ul. 1 Maja 218; Opel Kanclerz
– ul. Westerplatte 26; Bank Zachodni WBK – ul. Nowary 1a;
ADM-4 RSM – ul. Różyckiego 30; MPGM REB nr 2 – ul.
Osiedlowa 6; Sklep RSS Społem – ul. Różyckiego 30; Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej – ul. Dąbrowskiego 18; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 17 – ul. Osiedlowa 1; Targowisko Biuro Obsługi Klienta – ul. Kupiecka 2;
Studio Fryzjersko-Kosmetyczne ,,Pasja” – Damian Duda, ul.
1 Maja 289; Kiosk „RUCH” – ul. Główna 1.
CZARNY LAS
Tesco – ul. 1 Maja 370a; Agencja Pocztowa – ul. Tołstoja 6.
NOWY BYTOM
Urząd Miasta – plac Jana Pawła II; Huta Pokój S.A. – ul.
Niedurnego 79; MCK – ul. Niedurnego 69; Przychodnia Spe-

cjalistyczna SP ZOZ – ul. Niedurnego 50; Bank Zachodni
WBK – ul. Niedurnego 44; Skrzyżowanie róg Niedurnego/
Czarnoleśna; PWIK – ul. Pokoju 13; Redakcja Wiadomości
Rudzkich – ul. Niedurnego 36; MOSIR Basen Kryty – ul. Pokoju 13; Hala MOSiR – ul. Hallera 16b; MOPS – ul. Markowej 20; ADM-2 RSM – ul. Pokoju 18; MPGM REB nr 6 – ul.
Markowej 22; Sklep RSS Społem – ul. Niedurnego 53; Kiosk
„RUCH” ul. Kościuszki 2, Nowy Bytom – postój TAXI; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4 – ul. Niedurnego 69.
CHEBZIE
Urząd Skarbowy – ul. Kokotek 6; Sklep spożywczy U Celiny
– ul. Dworcowa 23.
GODULA
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Lipa 2; Przychodnia
Rejonowa SP ZOZ – ul. Lipa 3; Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości – ul. Karola Goduli 36; ADM-1 RSM. – ul. Joanny
12; Tesco – ul. Karola Goduli 45; ADM-7 RSM – ul. Zielińskiego 8; Sklep RSS Społem – ul. Karola Goduli 13; Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów OMEGA – ul. Stara 1; Miejska
Biblioteka Publiczna Filia nr 13 – ul. Joanny 20/8.

ORZEGÓW
Hala MOSiR – ul. Bytomska 13; Sklep Rumcajs – ul.
Hlonda 40; MPGM REB nr 4 – ul. Kard. A. Hlonda
29; Dom Pomocy Społecznej Senior – ul. Puszkina
7; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14 – ul. Zielińskiego 8; Sklep ogólnospożywczy – ul. Orzegowska
38/2.
BYKOWINA
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Szpaków 33;
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Sztolniowa 6;
Sklep Spar – ul. Potyki 16; ADM-6 RSM – ul. Gwarecka 4; Tesco – ul. Górnośląska 45; Maria Sklep
Odido – ul. 11 Listopada 43; Sklep RSS Społem – ul.
Plebiscytowa 20; Lambertz Polonia Sp. z o.o. – ul.
Katowicka 170; Sklep Spożywczy „MIŚ – ul. Kowalskiego 2a; Stacja Kontroli Pojazdów ALFA – ul. Szpaków 51; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 21 – ul.
Grzegorzka 8; Centrum Inicjatyw Społecznych – ul.
11 Listopada 15a; Sklep ,,Gucio”, ul. 11 Listopada 19;
,,Intermarche Bogota Sp z o.o.” – ul. Górnośląska 11.

KOCHŁOWICE
KWK „Wujek” Ruch Śląsk – ul. Kalinowa 12; ADM-4 RSM –
ul. Oświęcimska 87; Spółdzielnia Perspektywa – ul. Tunkla
147; KWK „Halemba-Wirek” Ruch Wirek – ul. Tunkla 112;
MOSIR Basen Kryty – ul. Oświęcimska 90; MPGM REB nr 5
– ul. Radoszowska 106; Sklep RSS Społem – ul. Oświęcimska 83; Sklep RSS Społem – ul. Piłsudskiego 16; Piekarnia
Poloczek – ul. Tunkla 110; Miejska Biblioteka Publiczna Filia
nr 15 – ul. Brzozowa 4; ,,Pieczywo”, ul. Oświęcimska 79.
RUDA
Urząd Pracy – ul. Ballestremów 16; Rudzka SM – ul. Magazynowa 12; Basen kryty MOSiR – ul. Chryzantem 10;
ADM-3 RSM – ul. Wolności 20; PUK – ul. Kokotek 33;
MPGM REB nr 1 – ul. Janasa 13a; Sklep RSS Społem –
ul. Wolności 7; Sklep RSS Społem – ul. Norwida 8; Mewa
Druk – ul. Achtelika 2; Sklep NIKA – ul. Wolności 14/5;
Sklep Herbolek – ul. Różana 7; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 – ul. Fiołków 10b; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16 – ul. Wolności 20; Rudzka Agencja Rozwoju
„Inwestor” Sp. z o.o. – ul. Wolności 6; Muzeum Miejskie im.
Maksymiliana Chroboka – ul. Wolności 26.
REKLAMA
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Kevin Sobecko
syn Katarzyny i Damiana
ur. 9.01.

Lena Wdowiak
córka Izabeli i Grzegorza
ur. 6.01. (3450 g, 55 cm)

Agata Wróbel
córka Barbary i Bogusława
ur. 6.01. (3400 g, 56 cm)

Maja Kamieniarz
córka Moniki i Damiana
ur. 5.01. (4050 g, 60 cm)

Martyna Lisiecka
córka Magdaleny i Mirosława
ur. 7.01. (3000 g, 51 cm)

Marcel Sadurek
córka Jolanty i Dominika
ur. 9.01 (3800 g, 55 cm)

Piotr Cerak
syn Izabeli i Piotra
ur. 8.01. (3600 g, 58 cm)

Mateusz Bonk
syn Anny i Damiana
ur. 9.01. (2950 g, 57 cm)

Kacper Ośliźniok
syn Darii i Mariusza
ur. 8.01. (3900 g, 57 cm)

Adam Hałaciński
syn Barbary i Grzegorza
ur. 9.01. (3160 g, 52 cm)

Paweł Packa
syn Agaty i Damiana
ur. 14.01 (3900 g, 56 cm)

Hanna Mieszczak
córka Natalii i Daniela
ur. 14.01. (2880 g, 54 cm)

Wojciech Gmurczyk
syn Kariny i Andrzeja
ur. 14.01. (3950 g, 58 cm)

Paweł Szymański
syn Angeliki i Krzysztofa
ur. 14.01. (5200 g, 60 cm)

Iga Hadasik
córka Karoliny i Grzegorza
ur. 15.01. (3400 g, 55 cm)

Daria Krupińska
córka Agaty i Arkadiusza
ur. 15.01. (3250 g, 56 cm)

Lena Korzekwa
córka Anety i Wojciecha
ur. 10.01. (4300 g, 62 cm)

Jakub Pukocz
syn Małgorzaty i Krzysztofa
ur. 14.01. (3400 g, 54 cm)

Jakub Kuźnik
syn Anny i Marcina
ur. 14.01. (3650 g, 56 cm)

Alicja Balcerzak
córka Agnieszki i Piotra
ur. 16.01. (3300 g, 55 cm)

Ksawery Wacławek
syn Sandry i Marcina
ur. 15.01 (3200 g, 54 cm)

Oliwia Kluczyk
córka Patrycji i Michała
ur. 15.01. (2550 g, 53 cm)

Paulina Tupaj
córka Marty i Jarosława
ur. 14.01. (3400 g, 53 cm)

Sebastian Rogala
syn Agnieszki i Łukasza
ur. 17.01. (2850 g, 54 cm)

Maja Gąsior
córka Jolanty i Krzysztofa
ur. 16.01. (2900 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 28.01.2013 r. do godz. 14.00.
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Z KULTURĄ NA TY
Ruda Śląska pełna jest urokliwych miejsc i zakątków. O tym, które z nich zyskają miano najciekawszych, zdecydują rudzianie. Spośród wytypowanych 35 zabytkowych obiektów mieszkańcy Rudy Śląskiej wybiorą 12, które wykorzystane zostaną podczas kampanii promocyjnej „Atrakcyjna
Ruda”.

Zumba Party

Zabytkowa Ruda
– Wizytówki zwycięskich zabytków wraz z ich trójwymiarowymi
fotografiami zostaną opublikowane
w specjalnym wydawnictwie, które
w ramach kampanii „Atrakcyjna
Ruda Śląska” promować będzie
nasze miasto – wyjaśnia Renata
Młynarczuk, naczelnik Wydziału
Komunikacji i Promocji Miasta.
Swojego wyboru dokonać można
na facebooku (profil „Zabytkowa
Ruda”), za pośrednictwem e-maili
oraz poprzez wrzucanie specjalnych kuponów do urny znajdującej
się w Biurze Obsługi Mieszkańców
Urzędu Miasta.
Wybierając zabytki można kierować się różnymi kategoriami –
własnym sentymentem, gustem
bądź po prostu miejscem zamieszkania.
– Dla mnie szczególnie bliskim
zabytkiem jest kościół św. Pawła,
ale także wielki piec Huty Pokój.
Do tego kościoła chodzę od zawsze,

O planach dotyczących zabytków opowiedzieli przedstawiciele miasta na specjalnie zwołanej konferencji.

a w Hucie Pokój pracowała cała
moja rodzina. To są dwa zabytki, na
które oddam swój głos, gdyż one są
najbliższe mojemu sercu – mówił
wiceprezydent Michał Pierończyk.
Kampania promocyjna nie jest
jedynym działaniem mającym

zwiększyć atrakcyjność Rudy Śląskiej pod kątem zabytków.
– W 2012 roku powstała uchwała
Rady Miasta, która mówi o możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres do dziesięciu lat
w przypadku, kiedy właściciel bu-

Foto: SH

dynku objętego ochroną konserwatorską znajdującego się bezpośrednio przy ulicy bądź chodniku, dokona remontu elewacji tego budynku –
informuje Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków.
Sandra Hajduk

Tworzenie z zapałek to jego pasja. Pracuje w dzień, nierzadko w nocy. Zaczynał od prostych wiatraków. Potem przyszedł czas na
pierwsze duże dzieło jakim był szyb kopalniany. Na koncie budowli z zapałek Janusz Urbański ma również mosty: Grunwaldzki i Jugosłowiański, okręt czy szopkę bożonarodzeniową. Jedna z jego najnowszych budowli to kościół pw. św. Ducha w Czarnym Lesie.

Kościół z zapałek
– Budowałem z zapałek różne
rzeczy, ale nie kościół. Patrzę na
niego codziennie z okna i postanowiłem odwzorować jego bryłę. Praca nad nim trwała trzy miesiące,
czasem pracowałem dziennie po 12
godzin, ale było warto i teraz patrzę
na niego z dumą – mówi Janusz
Urbański.
Kościół z zapałek ma ponad
metr wysokości i 70 cm szerokości. „Zapałkowa” budowla trafiła
w prezencie do kościoła pw. św.
Ducha w Czarnym Lesie.

Teraz Janusz Urbański przygotowuje się do wystawy w MCK-u w Nowym Bytomiu, która będzie miała
miejsce za dwa lata. Na wystawie zostanie zaprezentowanych 17 prac,
którym autor poświęca dużą część
swojego życia.
– Niedawno skończyłem budowę
statku, który podarowałem synowi.
Ma on również ponad metr wysokości i na wielu robi wrażenie. Nie
wszyscy chcą uwierzyć, że powstał
on z zapałek i był robiony ręcznie –
opowiada pan Janusz.

Janusz Urbański z wybudowanym z zapałek kościołem w Czarnym Lesie. 

To zajęcie czasochłonne i wymagające cierpliwości, ale Janusz
Urbański nie ukrywa, że tworzenie

Foto: MHS

z zapałek to jego pasja. Życzymy
więc kolejnych inspiracji.
Monika Herman-Sopniewska

Młodzieżowy musical
piosenki zespołu Universe. Wybraliśmy utwory mniej znane szerszej
publiczności, aczkolwiek są one
bardzo fajne. Młodzież ma zatem
okazję by je poznać. Na spektaklu
wybrzmią takie piosenki jak: „Jesteś niebem”, „Zanim się skończy
czas” czy „Latawce marzeń” –
opowiada Adam Kieś, gitarzysta.
– Scenariusz powstał na zamówienie, miało to być scalenie piosenek zespołu Universe. Po przeczytaniu tekstów tych utworów nie było
łatwo wymyślić historię, która miałaby jakiś ciąg zdarzeń. Powstał zatem pomysł luźnych rozmów mło-

Nie ma nic lepszego niż
aktywne spędzenie wolnego
czasu. Studium Form Tanecznych Dance Class zaprasza na superwystrzałową, trwającą trzy godziny
zabawę z zumbą, która odbędzie się 26 stycznia w godzinach od 11.00 do 14.00
w halembskiej Szkole Podstawowej nr 24, przy ul. Lexa 3. Wstęp – 40 zł, uczniowie oraz studenci – 30 zł.
Dla Czytelników mamy
dwa podwójne zaproszenia.
Wystarczy wysłać SMS
-a o treści wiad.zumba +
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.

„Między nami kobietami”
Kolejne spotkanie z tego
cyklu odbędzie się 28 stycznia w MCK-u o godzinie
18.00. W programie zaplanowano wykład Jacka Szychowskiego na temat pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji fryzur, pokaz mody wieczorowej, prezentację kosmetyków rożnych firm oraz
kawiarenkę. Bilety w cenie
15 zł. Podczas spotkania odbędzie się losowanie nagród
ufundowanych przez firmy
kosmetyczne.

„Wieczór kolędowy”

Efekty czteromiesięcznych prób oraz pasja młodych ludzi eksplodowały w piątek na deskach MCK-u. Spektakl „Czekając na
casting” to nowe rudzkie muzyczne show i kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjazna Ruda Śląska.

– Uważam, że dobrze się dzieje,
że premiera jest już teraz. Ludzie,
którzy wystąpią, są już na to gotowi. Oni się tym bawią, mają z tego
wielką frajdę, są w to zaangażowani i to widać po ich twarzach – mówi Elżbieta Żurek, reżyser spektaklu. – Nerwy przed premierą zawsze
są, ale ta adrenalina chyba pomaga. Najbardziej się cieszę z tego, że
wczoraj były już dyskusje o tym, co
robimy następnym razem – dodaje.
W przedstawieniu brali udział
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 3.
– W musicalu wykorzystaliśmy

CO, GDZIE,
KIEDY

Młodzież na scenie zachwyciła nie tylko umiejętnościami wokalnymi, ale też wspaniałą grą aktorską.
Foto: RP

dzieży, która oczekuje na casting,
młodzi ludzie mają przed sobą całą
noc i rozmawiają o wszystkim i o ni-

czym – tłumaczy Jan Rzepka, autor
scenariusza do rudzkiego musicalu.
Robert Połzoń

W bielszowickim Domu
Kultury nadal święta – to
tam zabrzmią dźwięki kolęd. 26 stycznia odbędzie
się „Wieczór kolędowy”
w wykonaniu Zespołu Akordeonistów im. E. Huloka
oraz Regionalnego Zespołu
„Istebna” z Istebnej. Bilety
w cenie 15 zł. Zainteresowanych zapraszamy na godzinę 17.30.

„In-nI” zapraszają
Od 21 stycznia do grafiku
zajęć kochłowickiego „Innego” Domu Kultury dołączyły zajęcia świetlicowe,
gdzie każdy będzie mógł
znaleźć coś dla siebie (np.
tenis stołowy, piłkarzyki,
gry planszowe). Miłośników fotografii organizatorzy zapraszają 25 stycznia
na zajęcia fotograficzne
w dwóch grupach wiekowych – dla dzieci oraz dla
dorosłych. Nowa grupa salsy rozpoczyna zajęcia 26
lutego. Organizacja zajęć
w DK jest współfinansowana ze środków Miasta Ruda
Śląska. Bliższe informacje
pod numerem telefonu: 32
707-33-31.
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PORADY
PORADY WESOŁEJ ŁAPKI
Barbara Klasik – trener „Wesołej Łapki” w Rudzie Śląskiej
e-mail: barbaraklasik@wesolalapka.pl, tel. 792-272-662

Mój pies ma dwa lata i ostatnio warczy, gdy chcę go zrzucić z kanapy. Zaczynam się go
obawiać, bo pokazuje zęby. Wcześniej mógł na nią wskakiwać, bo kanapa była stara, ale po
zakupie nowej nie chcę żeby się na niej wylegiwał. Co robić? 
Elżbieta z Goduli

Bój o kanapę
Dzielenie się kanapą czy fotelem nigdy nie jest dobre w przypadku psów,
które sprawiają jakiekolwiek problemy
behawioralne. Nie tłumacz swojego
braku konsekwencji słowami, że to tylko na chwilę, ostatni raz. Psie środowisko im bardziej jest biało-czarne, tym
lepiej. Jeżeli nie życzysz sobie, żeby
pies wchodził na łóżko, to nigdy mu na

to nie pozwalaj. Dla czworonoga nie
ma znaczenia, czy kanapa jest stara,
czy pachnie nowością. Liczy się to, że
wcześniej mógł na niej siedzieć.
Każdy pies powinien mieć swoje bezpieczne miejsce, tylko dla siebie. Ma to
być jego azyl w którym może spokojnie
odpocząć, zjeść kość i nikt nie powinien
mu tego spokoju zakłócać.

Barbórkowy
Konkurs Poetycki
Po raz kolejny redakcja „Wiadomości Rudzkich” zorganizowała konkurs na najpiękniejszy wiersz, poświęcony patronce górników, a zarazem patronce miasta, widniejącej w herbie. Na
konkurs można było nadsyłać wiersze barbórkowe, ale również
te związane z tradycjami górniczymi oraz z imieniem patronki
miasta – św. Barbary. W sumie nadesłano prawie 40 prac, wśród

Nie zrzucaj siłą psa z kanapy, lepiej
jak nauczysz go sztuczki, która będzie
polegała na schodzeniu z kanapy. Psu
zejście z kanapy musi się opłacać. Powiedz psu” zejdź” i zwab go jakimś
smakowitym kąskiem, a gdy zejdzie,
natychmiast go nagródź i pochwal. Nagrodą może być jedzenie lub chwila
zabawy ulubioną zabawką.

nich jury wybierze pięć najlepszych. Laureat głównej nagrody
otrzyma figurkę Świętej Barbary wykonaną w węglu. Jej fundatorem jest tradycyjnie Związek Zawodowy Ratowników KWK Pokój.
Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 29 stycznia
o godz. 16.30 w domu parafialnym kościoła pw. św. Barbary
na Bykowinie. Wyróżnionych poinformujemy mailowo lub telefonicznie.

MHS

REKLAMA

LEKARZ RADZI

Odpowiada
Adam Rozewicz
dr n. med.

Ostatnio w Polsce były przypadki świńskiej grypy. Co to za choroba i jak ją rozpoznać?
Halina z Rudy

Świńska grypa
Dwukrotnie już pisałem o grypie. Wiele osób
obawia się jednak „świńskiej grypy”, dlatego
skupię się teraz na niej. Świńska grypa jest chorobą wirusową, należy do jednej z odmian grypy.
Istnieje wiele wirusów grypy H1N1, rozróżniamy typy A, B, C. Są odpowiedzialne za występowanie zwiększonej ilości zachorowań na grypę
w okresie jesienno-zimowym. Najgroźniejszym
typem jest wirus A/ H1N1 (wirus świńskiej grypy). Co roku jesteśmy zagrożeni grypą, gdyż wirus grypy ulega częstym mutacjom, nasz układ
immunologiczny nie jest w stanie rozpoznać
zmutowanego wirusa, pomimo że rok wcześniej
chorowaliśmy na grypę. Wirus A/ H1N1 mutuje
szczególnie szybko. Objawy tej grypy są podobne, bez odpowiednich badań, wywiadu – niemożliwe do zróżnicowania. Na tę grypę może zachorować każdy. Stosunkowo większy odsetek zachorowań zauważamy u osób poniżej 60. roku
życia., w niektórych krajach nawet pomiędzy 25.
a 45. rokiem życia, czyli aktywnych zawodowo.
Osoby starsze, jeżeli zachorują, to przebieg choroby może być u nich ciężki. Dotyczy to również
osób młodszych z przewlekłymi schorzeniami.
Najmłodsza ofiara śmiertelna na świecie miała
jeden rok życia. 5 proc. pacjentów chorych na
grypę A/ H1N1 wymaga hospitalizacji. Z tej grupy na 100 chorych tylko 5-6 osób wymaga leczenia intensywnej terapii. Większość przypadków
jest zwykłą grypą, która jeśli nie jest leczona,
prowadzi czasami do również ciężkich powikłań.
Nie demonizujmy świńskiej grypy. Tak jak wcześniej wspominałem, dbajmy o nasz styl życia,
dietę, unikajmy – jeżeli możemy – publicznych
miejsc. Szczepionki na grypę posiadają materiał
wirusa H1N1, co czasami zabezpiecza przed A/
H1N1, bądź powikłaniami. W trakcie choroby
należy zrezygnować z codziennych obowiązków
i rozpocząć leczenie.

RSM
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Rozstrzygnięcie świąteczno-noworocznego konkursu Bałwanka Eresemka
Po wielu latach współpracy i bliskich kontaktów z naszym honorowym członkiem Spółdzielni – Bałwankiem Eresemkiem – możemy
śmiało powiedzieć, że Bałwanek to
nasz autentyczny przyjaciel. On rzeczywiście nas kocha, przez cały okres
świąteczny i teraz, w nowym roku,
nie zostawia nas samych, kontaktuje
się z nami i dzieli swoimi spostrzeżeniami. Zawsze ciepło nas wita, obserwuje zainteresowanie konkursem,
śledzi spływające rozwiązania. Bardzo się cieszy, gdy widzi, że tak wielu Czytelników przysyła kartki z prawidłowymi rozwiązaniami, wtedy
jego serce rośnie.
W dniu 16.01.2013 r. Bałwanek
Eresemek przybył do naszej Spółdzielni, aby przeprowadzić loso-

wanie zwycięzcy konkursu. Tyle
radości było w nim, że aż miło
było patrzeć. Z wielką ochotą zabrał się do pracy. Sprawdził
wszystkie rozwiązania, pokiwał
głową, zamieszał w pudełku z nadesłanymi kartkami z prawidłowymi odpowiedziami (miał przy tym
zamknięte oczy), aż wreszcie wyciągnął kartkę szczęśliwego zwycięzcy – zdobywcy nagrody głównej – sprzętu AGD.
Okazała się nim pani Sabina
Polok z Nowego Bytomia. Hasłem
była sentencja Flauberta: „Serce
jest bogactwem, którego się nie
sprzedaje ani nie kupuje, ale
które się ofiarowuje.”
Bałwanek jak zwykle zrobił nam
miłą niespodziankę i przeznaczył

jeszcze dwie nagrody pocieszenia
w postaci książek dla biorących
udział w konkursie. Wylosował
więc jeszcze dwie osoby, a są to:
pani Anna Kilka z Wirku, pan
Błażej Walczykiewicz z Kochłowic.
Dziękujemy Ci serdecznie Bałwanku Eresemku, zapraszamy do
nas ponownie, do zobaczenia
w grudniu tego roku.
Nagrody dla zwycięzców są do
odbioru w Dziale Organizacji i Samorządu w budynku Dyrekcji
RSM w Rudzie Śląskiej 1, przy ul.
Magazynowej 12, pokój nr 214,
codziennie w godz. od 9.00 do
12.00.
Gratulujemy wygranej i zapraszamy po odbiór nagród.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 fax 32 248-43-22
Ruda Śląska 16.01.2013 r.
ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów objętych działkami:
(działka nr 1991/62, 1993/65, 2488/59, 1382/1140 KW GL1S/00004684/4 ) położonego
w Rudzie Śl. przy ul. Norwida 19 o pow. 4.711,00m2 .

I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa
wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Norwida 19” w terminie do dnia 8.02.2013r do godz. 9.00.
2.Wpłata wadium w wysokości 34.084,00 zł oraz kosztów przetargu (100,00zł + VAT), które należy wpłacić na odrębnych
blankietach na konto Spółdzielni PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć
do oferty.
II Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta, 		
b) koncepcję zagospodarowania terenu
c) cenę minimalną za ww. teren, która nie może być niższa od ceny wyjściowej tj.: 340.844,00zł + VAT.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.02.2013 r. o godz.10.00.
W przypadku niewygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowego nie później niż 7 dni od
pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
Wpłata na koszty przetargu nie podlega zwrotowi.
Kwota wadium oferty wygranej zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa wieczystego użytkowania terenu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta w terminie 30 dni od daty wygrania
przetargu nie wniesie oferowanej kwoty lub uchyli się od zawarcia umowy.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd
Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez RSM.
Z przeznaczeniem terenu należy zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej 9.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118 i 100, telefon 32 248-24-11 wew. 311 lub 267.

Krzyżówka Spółdzielcy
W nowym roku, oprócz podawania
wielu informacji, chcemy postawić
również na rozrywkę. Przez długi czas
prawie na każdej naszej stronie ukazywała się „Krzyżówka Spółdzielcy”,
która cieszyła się ogromnym powodzeniem.
Teraz, kiedy dysponujemy dwoma
stronami RSM w miesiącu, mamy nadzieję, że uda nam się wrócić do tej miłej tradycji.
Jak zawsze na zwycięzców czekają
nagrody książkowe. Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do rozwiązywania naszej krzyżówki.
POZIOMO: 1A. Mała walizka, 1K.
Męska zapałka, 2G. Śląska potrawa,
3A. Dziewczyna do towarzystwa, 3K.
Dzielnica Rudy Śląskiej, 4G. Pilnuje,
5A. Zwiastuje wiosnę z drugim „n”,
5K. Patrz, 6G. Lekarstwo NEO – …..,
7A. Wcięcie w tekście z „L”, 7K. Mek-

sykańskie imię kobiece, 9A. Żyrdka do
płota, 9J. Część spłaty z dawnym „sz”,
11A. Organiczny związek chemiczny,
11K. Utrzymuje się z dochodów z m.in.
kapitału, 12G. Kurort nad Bałtykiem,
13A. Próbka kosmetyku z zabłąkanym
„r”, 13K. Krąży wokół czegoś bez „a”
– wspak, 14G. Zastrzeżenia – wspak,
15A. Zaśnięcie, 15K. Lek na gardło –
wspak, 16G. Wielorakie z błędem, 17A.
Rodzaj brata, 17K. Potocznie o żabie.
PIONOWO: A1. Łóżko na biegunach, A11. Imię męskie, B7. Kierownica, C1. Rodzaj skody, C11. Do nabierania, D7. Pierwiastek chemiczny z
błędem, E1. Ubijają śnieg, E11.Ninatan
– wspak, F7. Dawni przez „t”, G1. To-

warzysz królewny Śnieżki, G11. Posłańcy bez „z”., I1. Namiastka, substytut, I10. Niesłuszne oskarżenie, K1.
Nieproste, K11. Pomoc, L7. Nienowe,
Ł1. Lot przez coś, Ł11. Wisior bez „i”
– wspak, M7. Komputerowy wyłącznik, N1. Nieostre, N11.Górska miejscowość, O7. Bóg w Starym Testamencie,
P1. Okłamuje, P11. Lubi tylko białych.
Rozwiązanie – myśl H. Jackson
Brown`a Jr. z dopiskiem „Krzyżówka
Spółdzielcy” wraz ze swoim adresem
prosimy przesłać lub składać w terminie do 15 lutego 2013 r. na adres: Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Dział
Organizacji i Samorządu, 41-700 Ruda
Śl. 1, ul. Magazynowa 12. Do rozlosowania są trzy nagrody książkowe.
Życzymy prawidłowych rozwiązań
i szczęścia w losowaniu nagrody.
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„Są godziny, które liczą się podwójnie
i lata niewarte jednego dnia.”
Krzysztof Teodor Toeplitz

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 248-24-11 fax 248-43-22
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej
wymienionych lokali użytkowych
Adres lokalu

Ruda Śl. 5
ul. Szybowa 6
Ruda Śl. 5
ul. Wilka 6b

Pow.
m2
10,40
20,00

Stawka Wysokość
Termin
ekspl.
wadium
składania
wywoł. zł/ +koszty
ofert
m2 netto przetargu
15,84
480,00 11.02.2013 r.
+ 123,00
17,46
860,00 11.02.2013 r.
+ 123,00

120,00
Ruda Śl. 10
ul. Paderewskiego 5

15,05

Ruda Śl.
ul. Norwida 26

55,00

17,46

Ruda Śl. 9
ul. Pokoju 18

31,00

15,84

Uwagi

parter w bud.
mieszkalnym z c.o.
parter w bud.
mieszkalnym bez
c.o.
6.052,00 11.02.2013 r. parter
+ 123,00
w. pawilonie
wolno stojącym
z c.o.
3.171,00 11.02.2013 r. parter
+ 123,00
w pawilonie wolno
stojącym z c.o.
1.208,00 11.02.2013 r. parter
+ 123,00
w pawilonie wolno
stojącym bez c.o.

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej powyżej
wysokości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza
się na dzień 8.02.2013 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z
wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O
Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty.
Wadium stanowi wysokość dwumiesięcznej opłaty czynszowej.
3. Oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00 zł +
obowiązujący VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega
zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną ofertę
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”
ul. Szybowa 6 o pow. 10,40 m2
ul. Wilka 6b o pow. 20,00 m2
ul. Paderewskiego 5 o pow. 120,00 m2
ul. Norwida 26 o pow. 55,00 m2
ul. Pokoju 18 o pow. 31,00 m2
w terminie do dnia 11.02.2013 r. do godz.9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2013 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni od
rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet należności
czynszowych za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości
trzymiesięcznego czynszu.
12.Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli
się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118, telefon
32 248-24-11 wew. 311.
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RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Trwa głosowanie na 12 najpopularniejszych zabytków Rudy Śląskiej. Wytypowane przez mieszkańców obiekty oraz ich wizytówki i trójwymiarowe fotograﬁe zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie, które w ramach kampanii promocyjnej
„Atrakcyjna Ruda” promować będzie nasze miasto. Wybranym przez mieszkańców obiektom chcemy w sposób szczególny
poświęcić uwagę w ramach kampanii promocyjnej „Atrakcyjna Ruda”, której jedna z odsłon – „Zabytkowa Ruda” - poświęcona
jest rudzkim zabytkom.

Śmieciowa rewolucja

Ficinus i Dworzec Kolejowy na prowadzeniu
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.
Mieszkańcy po niespełna tygodniowym głosowaniu za najciekawsze
uznali Osiedle Ficinus (35 głosów),
budynek Dworca Kolejowego w Chebziu (35 głosów) oraz Kościół pw. Michała Archanioła (35 głosów). Po 21
głosów zdobył Wielki Piec i budynek
naszybowy Szybu Andrzej. Tuż za
nimi uplasowało się osiedle domów
robotniczych przy ul. Staszica, Ko-

ścielnej i Wieniawskiego wraz z budynkiem Muzeum Miejskiego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
(20 głosów).
Głosowanie trwa i wszystko
może się jeszcze zmienić. Na głosy
czekamy do 31 marca 2013 r. Wśród
osób biorących udział w plebiscycie
rozlosujemy nagrody niespodzianki! Osoby chcące wziąć udział
w losowaniu proszone są o podanie
swojego imienia i nazwiska oraz
kontaktu telefonicznego bądź adresu e-mail.
By pomóc w Państwa 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 głosowanie na facebooku – proﬁl „Zabytkowa Ruda”. Swoje wskazania mogą również Państwo
podać poprzez wypełnienie kuponu
załączonego do ,,Wiadomości Rudzkich”, który złożyć można w Biurze
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.
Propozycje można też przesyłać na adres mailowy media@ruda-sl.pl.
Zdjęcia i opisy obiektów znajdują
się na stronie internetowej www.rudaslaska.pl.
Wydział Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta
Urząd Miasta Ruda Śląska

Szanowni Państwo!
Za niecałe pół roku czeka nas
„śmieciowa rewolucja”. Znowelizowana przez sejm ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
wprowadza w życie zupełnie nowe
zasady gospodarki odpadami.
Najważniejsza z nich jest taka, że
od 1 lipca 2013 roku wszyscy będziemy musieli segregować śmieci. Czasy, kiedy śmieci wystarczyło wywieźć na wysypisko, mijają
bezpowrotnie. Każda gmina w Polsce musi stworzyć zupełnie nowy
system nie tylko odbioru, ale i recyklingu odpadów. Ruda Śląska nie jest
tu żadnym wyjątkiem. Jeżeli tego nie
zrobimy, to zgodnie z unijnym prawem, nasz kraj będzie musiał płacić
wielomilionowe kary, które mogłyby
nas kosztować nawet 400 mln zł
rocznie.
Od 1 lipca br. wszyscy będziemy
wpłacać do miejskiej kasy tzw. „opłatę śmieciową”. Właściciele domów
jednorodzinnych będą ją wpłacać co
dwa miesiące, a mieszkańcy bloków
w terminach ustalonych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Nasza gmina, podobnie jak większość samorządów w Polsce, spośród

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.

Najpóźniej do połowy bieżącego roku gminy w całej Polsce muszą wprowadzić w życie nowe
zasady gospodarki odpadami. Od tego momentu obowiązek podpisania umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady przejmie gmina. Mieszkańcy będą zaś uiszczać tzw. opłatę śmieciową,
opartą na określonej przez radę miasta stawce podstawowej. Osoby niesegregujące odpadów
zapłacą jednak więcej. Obowiązkowo!

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”.

kilku metod, wybrała tę „od głowy”.
Oznacza to, że wysokość opłaty będzie zależała od ilości osób zamieszkujących w domu czy mieszkaniu.
Rudzcy radni ustalili dwie stawki
„opłaty śmieciowej”: niższą – dla
osób segregujących śmieci (11 zł)
oraz wyższą – dla niesegregujących
(17 zł). Segregacja będzie zatem się
opłacać – ekologiczni zapłacą mniej!
Zgodnie z „ustawą śmieciową”
właścicielem wytwarzanych przez
nas śmieci będzie gmina. Co za tym
idzie, od lipca bieżącego roku to
urząd miasta będzie zawierał umowy
z przedsiębiorcami odbierającymi od
nas odpady. Zmiany te odczują przede
wszystkim właściciele domów jednorodzinnych, którzy z odpowiednim
wyprzedzeniem muszą wypowiedzieć dotychczasowe umowy zawarte
z odbiorcami odpadów. Za mieszkańców bloków wszystkie te formalności
załatwią spółdzielnie mieszkaniowe,
zarządy wspólnot mieszkaniowych
albo MPGM.
Przed nami wiele zmian. Nie traktujmy ich jednak jako niechcianego
obowiązku. Pamiętajmy bowiem, że
segregując śmieci znacząco przyczyniamy się do ochrony środowiska,

które ma służyć nie tylko nam, ale
również naszym dzieciom i wnukom.
Zachęcam Państwa do odwiedzania strony internetowej miasta Ruda
Śląska www.rudaslaska.pl oraz czytania bezpłatnych „Wiadomości
Rudzkich”. Zarówno na portalu, jak
i w gazecie, będziemy na bieżąco publikować szczegółowe informacje
dotyczące „śmieciowej rewolucji”.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Wnioski o wydanie paszportów można składać w Terenowym Punkcie Paszportowym w Rudzie Śląskiej tylko do 29 marca 2013 roku. Wojewoda Śląski wypowiedział prezydentom 11
miast porozumienia, na podstawie których prowadzone były TPP.

Likwidacja Terenowych Punktów Paszportowych
działających w urzędach miast

Proszę wskazać 12 zabytków, które powinny promować Rudę Śląską.

– Zgodnie ze stanowiskiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wynikającym 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. – Takie
uprawnienie jest natomiast konieczne do przyjmowania wniosków o wydanie paszportu – dodaje.
Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski
będzie można składać wyłącznie
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
Te obiekty prowadzą w głosowaniu na 12 najpopularniejszych zabytków Rudy Śląskiej.

RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

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. Punkt
mieści się w budynku „B” Urzędu
Miasta przy ulicy Piotra Niedurnego
46, w pokoju 003. Wnioski składać
można w godzinach pracy urzędu:
w poniedziałki, wtorki i środy od
8.00 do 16.00, w czwartki od 8.00
do 18.00 i w piątki od 8.00 do
14.00.

Foto: UM

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

W 2012 roku w rudzkim Terenowym Punkcie Paszportowym złożono 4770 wniosków o wydanie paszportu.
UM
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Rudzielec
Materiał redagowany przez
uczniów ZSO nr 1

Trzeba być oryginalnym
Każdy z nas marzy o dobrze płatnej i satysfakcjonującej
pracy. Patrząc w ekran telewizora zastanawiamy się nieraz,
jak ciekawa musi być praca reportera. Jeździ po świecie, poznaje ważne osobistości, a do tego dobrze zarabia. Ale czy
jest tak rzeczywiście? Udało nam się zapytać o to reportera
Grzegorza Rudnickiego, znanego między innymi z prowadzenia programu Ekosonda w TVP Katowice.
– Jak więc zaczęła się Pana przygoda z dziennikarstwem?
– To było na imprezie siedem lat
temu. Ktoś powiedział mi wtedy –
masz chłopie fajny głos, napisz felieton – nagramy cię w Radiu Katowice.
No i tak wszystko się zaczęło. Pojechałem, nagrałem. Przygodę z mediami rozpocząłem jako współpracownik
Polskiego Radia Katowice. Zacząłem
od pisania felietonów w Magazynie
Studenckim „Serwus”, który istnieje
do dzisiaj. Po kilku latach wylądowałem jednak w Telewizji Katowice. Po
prostu wysłałem CV i zaproszono
mnie na rozmowę. Zostałem reporterem „Aktualności”. Na początku
przyglądałem się pracy „starszych”
koleżanek i kolegów. Później zacząłem robić własne materiały.

Ruda Śląska
– Wirek
ul. Teatralna 2
tel. (32) 242 01 97

– A czy pamięta Pan, jak wyglądał i – co najważniejsze – o czym
był Pana pierwszy reportaż?
– To był ciężki materiał. Dostałem
go od koleżanki, której zależało na
tym, by pomóc chłopcu, który w wyniku wypadku stracił prawą nogę.
Został więc zorganizowany koncert
charytatywny, dzięki któremu udało
się zebrać pieniądze na protezę dla
8-latka. My nagłośniliśmy całą sprawę w „Aktualnościach”.
– Czy mógłby nam Pan przybliżyć, jak wygląda praca nad materiałem?
– Takie materiały robi się szybko.
Wyjeżdża się rano na zdjęcia, zgrywa materiał, obrabia tekstowo i montuje. Staramy się, żeby materiały
były robione rzetelnie. Dziennikarz

musi być cały czas na bieżąco, potrafić rozmawiać z ludźmi, powinien
mieć też ogólną wiedzę o świecie.
Nie zawsze jest tak, że mamy czas
na przygotowanie się do wypowiedzi, często robimy to spontanicznie.
– Czy ta praca przynosi Panu
satysfakcję?
– Na pewno jest to ciekawa praca
dająca sporo adrenaliny. Możemy
być w różnych miejscach, poznajemy codziennie nowych ludzi z różnymi problemami – to jest najlepsze.
Jesteśmy bardzo blisko znanych
gwiazd, możemy rozmawiać z politykami.
– W takim razie chyba nie jest
łatwo pogodzić pracę reportera
z rodziną, jak to wygląda u Pana?
– Faktycznie łatwo nie jest, często
omijają nas ważne uroczystości, bo
trzeba zostać w pracy. Musimy być
cały czas dyspozycyjni. Ale jeżeli
ktoś potrafi to sobie dobrze poukładać, to pewnie da radę.
– Czy ma Pan jakieś rady dla
młodych ludzi, którzy chcieliby
związać swoją przyszłość z dziennikarstwem?
– Jeżeli chcecie zostać dziennikarzami, to musicie już teraz określić
dokładnie, co chcecie robić, założyć
sobie jakiś cel. Ponadto trzeba sobie
wyrobić styl pisania. Dobre pióro to
gwarancja dobrego zatrudnienia
w branży dziennikarskiej. Trzeba też
uczyć się od starszych, podglądać
konkurencję, ale nie kopiować, trzeba być oryginalnym.
Marzena Latkowska,
Dorota Raźniewska

Przybliżamy Rudzkie Organizacje Pozarządowe
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej”
41-705 Ruda Śląska
ul Korfantego 32
tel. 512-966-445
stowarzyszeniepomdl@interia.pl
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń
w Rudzie Śląskiej” oficjalnie pojawiło się na rudzkiej mapie pomocy
w listopadzie ubiegłego roku. Wachlarz działań „Pomocnej Dłoni”
jest bardzo szeroki, wsparcie może
otrzymać praktycznie każdy, niezależnie od wieku.
– Członkami Stowarzyszenia są
w większości pracownicy i emeryci
służby zdrowia. Pomysł powstania
takiej organizacji wziął się po prostu z życia. Nasze społeczeństwo się
starzeje. W związku z rozwojem
oraz większą ilością pracy rodzin,
starsze osoby pozostają na boku,
dlatego postanowiliśmy pomóc tym
ludziom. Nie chcemy ograniczać
swojej działalności tylko do pomocy chorym – tłumaczy Wanda Dur-

bacz, prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej”.
– Jednym z naszych celów statutowych jest pomoc rodzicom w opiece
nad dziećmi. Mamy wykwalifikowane
opiekunki. Można się do nas zgłosić,
a my zaopiekujemy się dzieckiem
w domu – wyjaśnia.
– Dziś opieka, którą świadczymy
jest komercyjna, ale w tym roku chcemy przystąpić do konkursu ofert Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli
oferta będzie przyjęta, to wtedy naszą
działalność udałoby się rozszerzyć na
opiekę długoterminową. Będziemy
mogli pomagać na zasadzie kontraktu z NFZ. Za dwa lata będziemy starać się także o status pożytku publicznego – dodaje Wanda Durbacz.
Robert Połzoń
REKLAMA
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Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

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.

Ogłoszenia
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ul. Zabrzańska 24, 41-700 Ruda Śląska ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż trzech nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej:
1. Ruda Śląska-Bykowina ul. Szpaków 21

Przedmiotem sprzedaży jest:
•
prawo własności gruntu – działka nr 751, KW GL1S/00035362/7
o powierzchni 0,0790 ha
•
prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 460,34 m².
Budynek po byłym grupowym węźle cieplnym wybudowany w 1981
roku, składający się z trzech kondygnacji: piwnic, przyziemia i piętra,
na których są pomieszczenia magazynowe, socjalne, sanitariaty oraz trzy
hale ( po jednej na każdej kondygnacji ) o powierzchni ok. 100 m2 każda.
W sumie w budynku jest osiem pomieszczeń, trzy hale oraz dwa garaże
( pow. 35,2 m2 ).
Bardzo dobra lokalizacja do prowadzenia nieuciążliwej działalności
usługowej, np. handel, gastronomia, biura. Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości nieodpłatną służebnością przesyłu dla sieci wysokoparametrowej ciepłowniczej na rzecz PEC Sp. z o.o.
na czas nieokreślony.

2. Ruda Śląska-Nowy Bytom ul. Szarotek

Przedmiotem sprzedaży jest:
prawo własności gruntu – działka nr 2419/183, KW
•
GL1S/00009363/3 o powierzchni 0,0084 ha i działka nr 2413/183
o powierzchni 0,0201 ha
prawo własności budynku po byłym węźle cieplnym o powierzch•
ni użytkowej 84,41 m².
Budynek po byłym węźle cieplnym wolno stojący parterowy, niepodpiwniczony zagłębiony w terenie składający się z sześciu pomieszczeń,
w tym pomieszczeń zaplecza socjalnego i sanitarnego. Bardzo dobra lokalizacja do prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej, np. handel, gastronomia, biura itp.

3. Ruda Śląska-Godula ul. Stara 3

1.

Przedmiotem sprzedaży jest:
prawo własności gruntu - działka nr 568/48, KW GL1S/00020209/9
•
o powierzchni 0,2796 ha
prawo własności segment nr 1 o powierzchni 77,50 m 2 oraz seg•
ment nr 2 o powierzchni 126,68 m 2.
Budynek magazynowy wolno stojący parterowy składający się
z dwóch segmentów, które dzielą się na część biurową, magazynową oraz
sanitariaty. Budynek w stanie ogólnym dobrym, po niewielkich nakładach finansowych nadaje się do użytkowania. Bardzo dobra lokalizacja
do prowadzenia działalności usługowej, magazynowej lub produkcyjnej.
Działka jest ogrodzona i przylega do asfaltowej drogi.

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Zabrzańska 24, do
dnia 8.02.2013 r. do godziny 12.00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Oferta powinna być złożona na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.bip.pec.rsl.pl i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta oraz opieczętowana pieczęcią firmową. PEC dopuszcza składanie ofert częściowych, to jest
dotyczących wyłącznie jednej z nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty należy składać w nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie na adres PEC z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonej przy ul. ………………………… w Rudzie Śląskiej”, z podaniem adresu oferenta.
2.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.02.2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie PEC Sp. z o.o. ul. Zabrzańska 24.
3.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:
– imię i nazwisko (nazwę), adres (siedzibę) i numer telefonu oferenta oraz REGON i NIP,
– datę sporządzenia oferty,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń,
– oferowaną cenę,
– oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oferta,
– dowód wniesienia wadium i określenie sposobu jego zwrotu ( wypłata gotówki lub przelew na wskazany rachunek bankowy),
– złożenie pisemnego oświadczenia o akceptacji ceny wywoławczej.
4.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest także:
– wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto PEC Sp. z o.o. nr
bankowy: PEKAO SA 98 1240 4227 1111 0000 4844 2662 lub w gotówce w kasie PEC Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej, ul. Zabrzańska 24, przed upływem terminu składania ofert.
Wadium przepada na rzecz spółki:
– jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
– oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy – aktu notarialnego,
– nabywca nie wpłaci ceny nabycia najpóźniej w dniu wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy – aktu notarialnego.
Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, a jeżeli wadium zostało
złożone w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
5.
Nieruchomości można oglądać w dniu 29.01.2013 r., przy ul. Szpaków 21 – w godzinach 8.00-10.00, przy ul. Szarotek – w godzinach 10.30-12.30, przy ul. Starej 3 – w godzinach 13.00-14.00.
6.
Cena wywoławcza wynosi odpowiednio:
		 1) nieruchomość przy ul. Szpaków 21 – 239.000,00 złotych,
		 2) nieruchomość przy ul. Szarotek – 45.000,00 złotych,
		 3) nieruchomość przy ul. Starej 3 – 355.000,00 złotych.
Towar jest zwolniony z podatku VAT.
7.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wszyscy oferenci (biorący udział w danym przetargu) za pomocą
faxu i za pośrednictwem poczty.
8.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu
kontynuacji przetargu w formie licytacji.
9.
Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
10. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
11. Protokół z przeprowadzonego przetargu wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PEC Sp. z o.o.
12. Wyniki przetargu wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników PEC Sp. z o.o.
13. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

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

Baran – czeka Cię okres spokoju, harmonii i stabilizacji. Możesz
dostać wiadomość z domu rodzinnego. Możesz spodziewać się też
dobrej zabawy w gronie najbliższych osób.
Byk – będziesz teraz panem
swych spraw zawodowo-finansowych, w tej dziedzinie los się do
Ciebie uśmiechnie. W uczuciach
również szczęście Cię nie opuści.
Bliźnięta – to najlepszy czas na
różnego rodzaju kursy i szkolenia
oraz na dyplomację i załatwianie
spraw związanych z dokumentacją.
Czas sprzyja również zaręczynom
i powiększeniu rodziny.
Rak – czekają Cię zmiany, zarówno w domu jak i w sferze zawodowej. Uważaj na swe wydatki, teraz z pieniędzmi może być nieco
krucho.
Lew – pojawi się w Twym życiu
wiele wiadomości i informacji,
dzięki którym zaczniesz marzyć
i robić plany dotyczące przyszłości.
Los sprzyja Ci w wykazywaniu się
swymi umiejętnościami.
Panna – będziesz w tym czasie
„nie w sosie”. Odbije się to surowością i zimnem wobec bliskich Ci
osób, które właśnie teraz będą Cię
najbardziej potrzebować. Możesz
dostać wiadomość dotyczącą ślubu
w rodzinie.
Waga – jeśli czujesz, że obecne
zarobki nie są wystarczające a praca
nie jest satysfakcjonująca, właśnie
teraz naszedł najlepszy moment, by
ją zmienić. Mogą również pojawić
się dodatkowe możliwości zarobku.
Skorpion – skupisz teraz swe
działania na sferze domowej i rodzinnej. Jeśli jesteś osobą samotną,
właśnie teraz Twe serce może zabić
mocniej, mogą również powrócić
uczucia do osoby z przeszłości.
Strzelec – w tym czasie miłość
stanie na pierwszym miejscu, to
najlepszy czas na oświadczyny.
Możesz także załatwić potrzebny Ci
dokument dzięki pomocy kobiety.
Koziorożec – w każdej dziedzinie będzie układać się po Twojej
myśli. Czeka Cię teraz przyjazna
współpraca w życiu zawodowym
oraz rozkwit życia uczuciowego.
Wodnik – będziesz teraz nastawiony buntowniczo do wszystkiego
i wszystkich wokół. Uspokój swe
emocje i na spokojnie podejmuj
wszelkie decyzje, a będą one słuszne.
Ryby – uważaj droga Rybko, ponieważ Twoje kombinacje i podchody w życiu uczuciowym mogą się
skończyć złamanym sercem. Bądź
szczera w partnerstwie.

Poziomo: 1 – orszak, 5 – złota
rybka, 8 – dorszyk polarny, 9 – syn
Abrahama i Sary, 11 – samica wilka,
12 – koczownik, 15 – lebioda, 17 –
naród, 20 – stopień służbowy, 21 –
sucha kiełbasa, 24 – średnicomierz,
25 – ramol, 28 – barokowy amorek,

29 – rutyna, 32 – pogłębiarka rzeczna, 33 – imię Stanek, 36 – wódka ze
śliwek, 39 – księgi kanoniczne buddyzmu, 42 – księstwo w Europie, 43
– osioł azjatycki, 45 – łagodny wiatr,
46 – wyrodek, 47 – tkanina z wełny
czesankowej.
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Pionowo: 1 – rynsztok, 2 – gatunek wierzby, 3 – waza grecka, 4 –
zniewaga, 5 – używka, 6 – w mitologii greckiej czarodziejka z Kolchidy, 7 – drapieżnik z rodz. kotów,
10 – elektroda dodatnia, 13 – imię
żeńskie, 14 – państwo w Europie,
16 – żądłówka, 17 – skamieniałość
na dnie jaskini, 18 – przyczynek,
powód, 19 – imię żeńskie, 21 – ptak
parkowo-leśny, 22 – reformator religijny, 23 – młody drzewostan, 26
– miasto na Florydzie, 27 – odm.
języka narodowego, 30 – język w
Chinach, 31 – średniowieczny wojownik, 34 – ryba śledziowata, 35
– ojczyzna Odyseusza, 37 – imię
Kurosawy, 38 – kotew, 40 – postawa, 41 – myszowór, 44 – staroperska miara długości.
Hasło krzyżówki nr 2 brzmiało:
Zemsta nietoperza. Nagrodę otrzymuje Danuta Kościelny z Rudy Śl.
Po odbiór nagrody – kuponu o wartości 50 złotych, który jest do zrealizowania w Firmie Handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda
38-40) 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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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
 Centralne ogrzewanie, wod.-kan.,
gaz. – sprzedaż, usługi. Tel. 501-727479, 32 248-75-41 po 18.00.
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 24004-01.

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

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 98 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 514-805-783.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462408, 32-252-97-79.

 Remonty łazienek w 10 dni, solidnie.
Tel. 514-917-165.

 Remonty solidnie. Tel. 792-928990.

 W Rudzie Śl. – NOWE domy szeregowe i bliźniaki, Halemba i Kochłowice od 94 m2, od 265 tys.,
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel.
32 242-06-09, 605-731-250.

 Hydraulika, kafelkowanie. Tel. 503533-118.

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

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

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

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

 REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.

 Dachy solidnie. Tel. 32 771-24-59,
606-433-031.

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

 Pranie dywanów, tapicerek (i odbiór).
Tel. 517-260-780.

 DOM-MAT Profesjonalne remonty
mieszkań. Tel. 507-055-024


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

 10 000 rata 179 zł, tel. 32 271-0605.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
 KREDYTY Sprawdź nas! Wystarczy dowód osobisty. Tel. 731353-535.
 Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.
 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,
795-406-305.

 Mieszkania do wynajęcia dla 4 panów. Tel. 32-242-90-94, 697-057-255.

 Atrakcyjne oferty mieszkań
na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Sprzedam mieszkanie 95 m2 (Bielszowice). tel. 502-812-791.

 Kupię mieszkanie w R.Śl. Tel. 515356-832.

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

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

 Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w
Świętochłowicach. Tel. 663-230-418.

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

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

 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, os. Awaryjne – Halemba. Tel.
502-226-532.

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

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


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


Nowy Bytom, dwupokojowe, 44
m2, 78 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

 Dwupokojowe, Ruda 42 m2, 68 tys.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 115
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Bykowina, dwupokojowe, 49 m2,
125 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.


Gotówka dla odrzuconych przez
Banki! Dojazd. Tel. 512-996-794,728874-276.

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
N. Bytom, ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00–15.00.

Wygraj kalendarz „ATRAKCYJNA RUDA”
na 2013 rok!!!
Dla naszych Czytelników
mamy 5 kalendarzy

Na SMS-y czekamy
do 25 stycznia
do godziny 12.00.

NIERUCHOMOŚCI

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

 Zamienię kawalerkę w Świętochłowicach na działkę budowlaną w Rudzie
Śląskiej. Tel. 663-230-418.

ŻYCZENIA WALENTYNKOWE
UKOCHANEJ OSOBIE NA ŁAMACH
,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”!

(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).


Remonty łazienek, mieszkań –
kamień dekoracyjny. Tel. 505-661647.


Trzypokojowe, Szarotek, 55 m2,
146 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

ZŁÓŻ

Wystarczy wysłać SMS-a
o treści wiad.kalendarz
+imię i nazwisko
pod numer 71100

 Gotówka, konsolidacja, częściowa
konsolidacja. Tel. 519-186-912.

 Nowy Bytom – sprzedam dwupokojowe 40 m2, 85 tys. GABRIEL, tel.
607-706-692.

 Trzypokojowe, Kombajnistów 60
m2, 139 tys. LOKATOR, tel. 793-396040.

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.
 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tabli-

cy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ul. Sokolskiej,
która zostanie oddana w najem, w celu korzystania przez najemcę z kiosku handlowego, ul. Wincentego
Lipa, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod parking
strzeżony przy istniejącej stacji dializ, ul. Szyb Zoﬁi, która zostanie
oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejące stawy, ul. Jana
Styczyńskiego – Józefa Szafranka
i Owocowej, które zostaną oddane
w najem, w celu korzystania przez
najemców z garaży blaszanych, ul.
Gwareckiej, która zostanie oddana
w najem, z przeznaczeniem pod garaże blaszane i murowane, ul. Akacjowej, która zostanie oddana
w dzierżawę, z przeznaczeniem pod
ogródek rekreacyjny.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokali
mieszkalnych usytuowanych w
budynkach mieszkalnych na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Bytomska 2/5
ul. Podlas 30/63
ul. Wojska Polskiego 14/6
stanowiących własność
Miasta Ruda Śląska a
przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz
ich najemców.

 Czteropokojowe, Bocianów 73m2,
169 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Jednopokojowe, Kochłowice 38 m2
60 tys., LOKATOR, tel. 793-396-040.

Jednopokojowe, Ruda 40 m2 68
tys., LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, Wirek 56 m2, 126
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Kawalerka, Ruda, 67 tys. Tel. 602450-869.
 Sprzedam dom Halemba, 100
m2 350 tys. LOKATOR, tel. 793396-040.

 Sprzedam wyremontowane mieszkanie na Halembie, 62 m2. Tel. 502-226532.
 Poszukuję umeblowanej kawalerki
do wynajęcia. Tel. 669-571-193, 721764-438.
 Ruda 1 wyremontowane 119 tys.
sprzedam. DOMLUX, tel. 660-251346.
 Bykowina trzypokojowe sprzedam.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
 Łagiewniki dom sprzedam. DOMLUX, tel. 660-251-346.
 Bielszowice, Wirek, sprzedam kawalerkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.
 Kochłowice, Paniowy, sprzedam
działkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Panu
Witoldowi Kochan
emerytowanemu pracownikowi Urzędu Miasta
wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

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

Wyrażamy serdeczne podziękowania za udział
w ceremonii pogrzebowej naszego kochanego

Męża i Ojca śp. Bogusława Pyzdrowskiego
Rodzinie,
Delegacji Wydziału Oświaty, Dyrektorom SP nr 8 i G nr 7. Uczniom,
Nauczycielom, Pracownikom i Dyrektorowi SP nr 4,
Delegacji KWK „POKÓJ”, Huty „POKÓJ”, Sąsiadom i Znajomym
żona Halina, synowie Artur z Ewą i Robert
Serdeczne podziękowanie
Panu Jarosławowi Wieszołkowi
Przewodniczącemu Rady Miasta wraz z Radnymi
oraz wszystkim ślącym słowa otuchy i pocieszenia
po śmierci

Ojca i Teścia śp. Witolda Pukocza
składają
Anna i Marek Kobierscy

Ogłoszenia
R Lokal w Kochłowicach wynajmę.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Wynajmę dom – Halemba 2500 zł/m-c. DOMLUX, tel. 660-573-003.
R Wirek – sprzedam kawalerkę 29 m2,
70 tys. GABRIEL tel. 607-706-692.
R Garaże, magazyny do wynajęcia –
centrum Kochłowic. Tel. 797-753-774.
R
Do wynajęcia dwupokojowe,
umeblowane, wyremontowane –
Orzegów, 700 zł/m-c. Tel. 606-717534.
R Mieszkanie do wynajęcia, pokój +
kuchnia (Czarny Las). Tel. 503-473938.
R Sprzedam M-5, 138 m , Ruda Śląska, Nowy Bytom, wspólnota, stan bardzo dobry. Tel. 669-237-241.
2

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. 504170-918.

R KRAJACZA z doświadczeniem BYTOM – CV rekrutacja@fincerto.pl.

R NIEMIECKI u mgr. Tel. 666-253511.

MOTORYZACJA
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę,
Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 503345-968.
R Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 503345-968.
R Skup samochodów za gotówkę.
Tel. 505-049-833.
R Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 793-780654.
R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

R Barton Motors – importer skuterów.
Magazyniera zatrudnimy (emeryt/rencista mile widziany), tel. (32) 244-3242; e-mail: praca@barton-motors.pl.

R Wynajmę 138 m2, M-5, Ruda Śląska,
Nowy Bytom, stan bardzo dobry. Tel.
669-237-241.

NAUKA

NIERUCHOMOŚCI

R Firma Admar z Rudy Śląskiej zatrudni na stanowisko kierownika produkcji
– branża spożywcza.Wymagania: wykształcenie minimum średnie, mile widziane doświadczenie na stanowisku
kierowniczym. Oferty składać na adres:
admarpraca@onet.pl. Pytania: 500-621691 w godz. od 9.00 do 12.00.

R Magazyniera zatrudnię. Części do
motorowerów, motocykli. Tel. (32) 23790-43, e-mail: biuro@morettiparts.pl.

R Chemia, matematyka, fizyka. Tel.
503-996-523.
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PRACA

R Sprzedam lokal, 140 m2, Ruda Śląska, Nowy Bytom, tel. 669-237-241.

R Wynajmę lokal, 140 m2, Ruda Śląska,
Nowy Bytom, stan bardzo dobry, tel.
669-237-241.

19

www.wiadomoscirudzkie.pl

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy Krętej
z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517472-138.

R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607468-787.
R Targowisko Zabrze-Helenka, odstąpię dobrze funkcjonującą firmę. Tel.
601-885-255.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607912-559.
R Odstąpię bar z ogródkiem piwnym. Tel. 502-670-830.
R Analiza składu ciała z poradą żywieniową! Z możliwością dojazdu do
Klienta na terenie Górnego Śląska, tel.
508-087-016.

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

!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52 m2!!!
Cena 3520,00 zł/m2
Bytom, Rozbark ul. Cicha 10 B
„Park Mickiewicza” – nowe bezczynszowe mieszkania
w stanie deweloperskim.
!!!Mieszkania od 38 m2 do 70 m2!!! Cena 3500,00 zł/m2
Ruda Śląska, Bielszowice – nowe bezczynszowe
mieszkania w stanie deweloperskim.
DOMY
Posiadłość
207/2x160/1881 m2 
800 000 zł
Wolno stojący Halemba
258/750 
630 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl. – Godula 240/508
499 000 zł
MIESZKANIA * SPRZEDAŻ
2
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom
29 m
 44 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Orzegów
33 m2 
35 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina
34 m2 
60 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina
35 m2 
35 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Orzegów
31 m2 
70 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl. – Wirek
39 m 
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
43 m2 
75 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Bykowina
48 m2 
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula
49 m2 
149 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula
51 m2 
115 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
52 m2 
128 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula
55 m2 
125 tys. zł
M-4 Ruda Śl.– Godula
63 m2 
160 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina
72 m2 
160 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Ruda
95 m2 
198 tys. zł
2
M-5 Ruda Śl. – Orzegów
113 m 
88 tys. zł
MIESZKANIA * WYNAJEM
M-3 Ruda Śl. – Orzegów
31 m2 
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
47 m2 
1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom
44 m2
 950 zł/m-c

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

R Osobę do współpracy, operatora systemu – CV rekrutacja@fincerto.pl.

R Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.

ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.comaledom@aledom.pl

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
• WYTACZARZ – wykształcenie min.
zasadnicze zawodowe, 3 lata doświadczenia.
• SPAWACZ TIG 141 – wykształcenie
bez znaczenia, uprawnienia spawacza TIG 141.
• OCZYSZCZACZ ODLEWÓW – wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, 3 lata doświadczenia.
• TOKARZ KARUZEKOWY – wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, 3
lata doświadczenia.
• POMOCNIK ELEKTRYKA – wykształcenie średnie zawodowe, podstawowa znajomość elektryki.
• OPERATOR ELEKTRODRĄŻARKI –
wykształcenie zasadnicze zawodowe
znajomość narzędzi pomiarowych,
umiejętność odczytu rysunku technicznego, doświadczenie zawodowe
przy obsłudze elektrodrążarki.
• BARMANKA – wykształcenie bez
znaczenia, książeczka sanepidowska,
umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
mile widziane doświadczenie.
• SPRZEDAWCA W SALONIE OPTYCZNYM – wykształcenie średnie zawodowe, rok doświadczenia w salonie
optycznym.
• KONTROLER JAKOŚCI PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH – wykształcenie
średnie zawodowe, 2 lata doświadczenia.
• KONTROLER JAKOŚCI KONSTRUKCJI
STALOWYCH – wykształcenie średnie, rok doświadczenia, uprawnienia
na badania wizualne VT i VT2.
• MODELARZ – wykształcenie min.
zasadnicze zawodowe, 3 lata doświadczenia.

Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy Krętej, oznaczona numerem
geodezyjnym 727/254 o powierzchni 161 m2, zapisana na karcie mapy
3 obręb Bykowina oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod Nr KW GL1S/00008557/3 (działy III
i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów). Nieruchomość własności
Gminy Miasta Ruda Śląska jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń
osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie
zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
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 26.12.2012 r.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach (symbol planu MM1)
z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną i jednorodzinną.
Najbliższe otoczenie zbywanej działki stanowi zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki gospodarcze. Nieruchomość
o kształcie wielokąta jest w części ogrodzona. Teren porośnięty jest
trawą. Nieruchomość nie posiada dojazdu z drogi publicznej.
Do udziału w ustnym przetargu ograniczonym uprawnione są
osoby będące współwłaścicielami lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości przyległych, graniczących z przedmiotową działką
gminną, tj. działek nr: 260/45, 292, 289.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 23.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów
i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości
(aktualna stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2013 r. o godz. 11.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Osoby
przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznać się z pełną
treścią ogłoszenia, która została zamieszczona na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka
nieruchomości). W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby,
które w terminie do dnia 20.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium w
wysokości 1.200,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu oraz złożą w
Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomości (pokój nr 217)
w godzinach pracy tut. Urzędu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są
do przedłożenia przed otwarciem przetargu wymaganych dokumentów
i oświadczeń. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do 30
dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i
podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. 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 przed aktem wpłaty ceny
zakupu gruntu wraz z podatkiem od towarów i usług pomniejszonej
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
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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Wrak Race

Zimowe okrążenia
Wrak Race po raz kolejny zagościł na rudzkim torze Dakar Drift
przy ul.Ratowników. Kierowcy tym
razem zmierzyli się w zimowej scenerii. Śliska nawierzchnia i śnieg
były nie lada wyzwaniem dla przestarzałych pojazdów.

– To już mój drugi start w tym
rajdzie. Auto dzięki moim skokom
ledwie wytrzymywało, ale dojechało do końca. Poprzedni mój wóz
niestety nie dał rady – mówi Grzegorz Paździorek, zawodnik z Katowic. – Na torze jest strasznie ślisko

Śnieg sprawił, że wyścigi były jeszcze bardziej efektowne.

Foto RP

i nie ma miejsca do wyprzedzania,
bo lekki zakręt w bok grozi lądowaniem w zaspie – dodaje.
Każdy efektowny poślizg bądź
wyskok był nagradzany gromkimi
brawami. Praktycznie co okrążenie
z jakiegoś samochodu wypadały
części.
– Zimowa edycja jest trudniejsza
niż letnia. Mieliśmy problemy na
jednym z zakrętów, bo jest bardzo
śliski. Ten wyścig to duży wysiłek
dla aut i kierowców. Nie było łatwo,
ciągle trzeba było się pilnować, bo
poziom wyścigu stał na wysokim
poziomie i czuliśmy oddech innych
kierowców za plecami – wyjaśnia
Oskar Rak, kierowca z Pszczyny.
Niedzielna impreza jest już
czwartą z cyklu Wrak Race Silesia.
Zmagania rozpadających się aut zagościły już na dobre w rudzkim kalendarzu imprez.
– To jest najprawdopodobniej
pierwsza zimowa edycja Wrak Race
w Polsce. W tym wyścigu wzięło

Kierowcy ścigali się na torze Dakar Drift przy ul.Ratowników

udział pięćdziesięciu zawodników.
Warto wspomnieć, że ostatnio było
ich 32 – mówi organizator Marcin
Klukowski. – Liczymy na kibiców,
ale jest zimno i rozumiemy że może

Foto: RP

nie być ich tak dużo jak w lecie. Dla
nas, organizatorów i zawodników,
ściganie się w takich warunkach to
nowość i świetna zabawa – dodaje.
Robert Połzoń
REKLAMA

tel. 500-612-622

CZYSZCZENIE
DYWANÓW
I TAPICEREK

10%

RABATU NA USŁUGI

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.

www.czyszczenie-dywanow.w.zabrze.pl

CleanMaster

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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Najlepszy i Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2012
Wiadomości Rudzkie po raz XX organizują plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku 2012 oraz Najpopularniejszego Sportowca Roku
2012. Do redakcji nadesłanych zostało 60 zgłoszeń. Trzy kandydatury nie spełniały kryteriów formalnych (były niepełne tj. brakowało zdjęcia lub
były niezgodne z wytyczonymi kryteriami). Poniżej publikujemy w kolejności alfabetycznej kandydatury zatwierdzone przez Komisję Plebiscytową.
Przypominamy, że głosować można za pomocą SMS-ów (szczegóły wysyłania SMS-ów przy kandydatach), a także za pośrednictwem portalu wiadomoscirudzkie.pl oraz profilu na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie.

1.
Dominik
Bryński – zawodnik IGLOO Rugby Club Ruda
Śląska. Gra w ataku.
Zdobywca
224
punktów
w sezonie 2011/2012 i już 130
punktów w rundzie jesiennej sezonu 2012/2013. Najlepszy, najszybszy i najskuteczniejszy zawodnik. Na jego barkach jest
oparta cała gra ofensywna zespołu. Jego szybkość jest wykorzystywana w niemalże każdej akcji.
Stale czyni duże postępy (chcąc
oddać głos na Dominika Bryńskiego, wyślij SMS-a na numer
71100 o treści NPS.1 Koszt SMS
-a to 1 zł + 23% VAT).
2. Jakub Chęć
– zawodnik RKC
CURLIK. Obecnie
wypożyczony do
AZS-u Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z którym
zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów. Na skutek obserwacji przez Polski
Związek Curlingu, w czasie trwania Mistrzostw Polski, zawodnik
otrzymał powołanie do kadry
Polski na tegoroczne Mistrzostwa Europy w Curlingu, które
odbyły się w grudniu w szwedzkim Karlstad (chcąc oddać głos
na Jakuba Chęcia, wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści NPS.2
Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
3. Magdalena
Frątczak – juniorka, szczypiornistka
KS Zgoda Ruda
Śląska.
Bardzo
obiecująca zawodniczka. W wielu
spotkaniach uznawana za najbardziej skuteczną zawodniczkę zespołu. Dzięki jej postawie zespół
zajmuje obecnie drugie miejsce
w tabeli. Miała bardzo duży wkład
w sukces, jakim było dostanie się
zespołu do finałowego turnieju
Mistrzostw Polski, gdzie rudzianki zajęły ósme miejsce (chcąc oddać głos na Magdalenę Frątczak,
wyślij SMS-a na numer 71100
o treści NPS.3 Koszt SMS-a to
1 zł + 23% VAT).
4. Joanna Furczyk – zawodniczka KPKS-u Halemba gra na pozycji
atakującej. Obecnie najlepiej punktująca zawodniczka drużyny, która jeszcze nigdy

nie była tak wysoko sklasyfikowana w swej całej historii (chcąc
oddać głos na Joannę Furczyk,
wyślij SMS-a na numer 71100
o treści NPS.4 Koszt SMS-a to
1 zł + 23% VAT).
5. Mirela Grochowska – wychowanka kobiecego
zespołu Gwiazdy.
Jedna z inicjatorek
powstania kobiecej
sekcji piłkarskiej
w Gwieździe. Najbardziej waleczna i ambitna zawodniczka
zespołu – to głównie dzięki niej
zespół awansował do II ligi
(chcąc oddać głos na Mirelę Grochowską, wyślij SMS-a na numer
71100 o treści NPS.5 Koszt SMS
-a to 1 zł + 23% VAT).
6. Darek Grzywa – piłkarz, kapitan Wawelu Wirek.
Bardzo odpowiedzialny i sumienny
– zawsze obecny
na treningach. Dobry duch zespołu, na którego koledzy zawsze mogą liczyć. Zawodnik o znakomitej lewej nodze.
Niejednokrotnie ratował drużynę
przed utratą bramki (chcąc oddać
głos na Darka Grzywę, wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści
NPS.6 Koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT).
7. Adrian Hajduk – zapaśnik, wychowanek ZKS-u
,,SLAVIA” Ruda
Śląska. W roku
2012 po raz piąty
z rzędu zdobył tytuł Mistrza Polski Seniorów
w zapasach w stylu wolnym.
Młodzieżowy Mistrz Polski
w zapasach w stylu wolnym,
Młodzieżowy Mistrz Polski
w zapasach w stylu klasycznym.
Reprezentant Polski, uczestnik
Mistrzostw Świata i Europy,
uczestnik kwalifikacji do Igrzysk
Olimpijskich w Londynie (chcąc
oddać głos na Adriana Hajduka,
wyślij SMS-a na numer 71100
o treści NPS.7 Koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT).
8. Oliwia Hałupka – akrobatka
KPKS-u Halemba.
Jest zawodniczką
objętą szkoleniem
Śląskiego i Polskiego
Związku
Akrobatyki Sportowej. Obecnie
zawodniczka jest brana pod uwagę w starcie w Mistrzostwach

Europy w grupie wiekowej 11-16
lat. W roku 2012 odniosła wiele
sukcesów – między innymi zajęła I miejsce w piramidach trójkowych dziewcząt na I Otwartych
Mistrzostwach Śląska w Akrobatyce Sportowej, które odbyły się
w Zabrzu; drugie miejsce w piramidach dwójkowych mieszanych
na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Bydgoszczy
oraz pierwsze miejsce w piramidach dwójkowych mieszanych
na Otwartych Mistrzostwach
Małopolski w Akrobatyce Sportowej w Libiążu (chcąc oddać
głos na Oliwię Hałupkę, wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści
NPS.8 Koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT).
9. August Jakubik – w roku 2012
zdobył
brązowy
medal Mistrzostw
Śląska w Biegu
12-godzinnym. Po
raz dziesiąty wystąpił w reprezentacji Polski na
Mistrzostwach Świata i Europy
w Biegu 24-godzinnym, zdobywając z drużyną trzecie miejsce
w Europie oraz piąte na świecie.
Współautor rekordu Polski w ramach projektu „42 maratony
w 42 dni” (chcąc oddać głos na
Augusta Jakubika, wyślij SMS
-a na numer 71100 o treści NPS.9
Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
10. Natalia Kubaty – 17 lat, wychowanka ZKS-u „SLAVIA” Ruda Śląska.
Brązowa medalistka
Mistrzostw Świata
Kadetek w zapasach
kobiet. Jedna z najbardziej utalentowanych zawodniczek młodego pokolenia w kraju. Nasza nadzieja na
Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro (chcąc oddać głos na Natalię Kubaty, wyślij SMS-a na numer 71100
o treści NPS.10 Koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT).
11.
Marcin
Łęcki – piłkarz
Grunwaldu Ruda
Śląska, W rundzie
jesiennej jego nową pozycją była
lewa
obrona
i okazał się to strzał w przysłowiową dziesiątkę. Wypełnił lukę
na tej pozycji. Jest zadziorny,
nieustępliwy i walczy do końca.
Dobra runda jesienna przełożyła
się także w 76. plebiscycie klubu
na najlepszego zawodnika rundy.
Zawodnicy i sztab szkoleniowy

I zespołu Grunwaldu wybrali go
właśnie najlepszym zawodnikiem „zielonych” (chcąc oddać
głos na Marcina Łęckiego, wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści
NPS.11 Koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT).
12.
Szymon
Łuszczek – kapitan
futsalowego
zespołu Gwiazdy,
wzór waleczności
na treningach i podczas spotkań ligowych, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników dzięki któremu zespół
Gwiazdy w minionym sezonie
awansował po raz pierwszy do
fazy-play off rozgrywek Ekstraklasy Futsalu. Z powodzeniem
realizuje się jako trener jednego
z zespołów trampkarzy Gwiazdy
(chcąc oddać głos na Szymona
Łuszczka, wyślij SMS-a na numer 71100 o treści NPS.12 Koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
13. Marcin Met
–
od
sezonu
2006/2007 piłkarz
Slavii. Pomocnik,
filar
drużyny.
Świetnie sprawdza
się w roli kapitana
zespołu, mobilizując swoich kolegów do gry, którą
kreuje. W sezonie 2012 został
uznany najlepszym strzelcem
drużyny. Dzięki jego postawie
zespół zakończył rundę jesienną
na trzecim miejscu (chcąc oddać
głos na Marcina Meta, wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści
NPS.13 Koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT).
14.
Angelika
Piekorz – brązowa
medalistka
Mistrzostw
Polski
Kobiet w Rugby,
najlepsza zawodniczka
zespołu
Diablice IGLOO RC Ruda Śląska
w roku 2012, reprezentantka Polski. Jedna z głównych autorek
sukcesu, jakim było zdobycie
przez Diablice III miejsca w Mistrzostwach Polski. Na pozycji
łączniczki młyna kreowała grę
całego zespołu, po jej akcjach padała większość punktów dla Diablic, sama zdobyła wiele ważnych
przyłożeń. Reprezentantka Polski
w rugby, wielokrotnie powoływana na zgrupowania i turnieje
(chcąc oddać głos na Angelikę
Piekorz, wyślij SMS-a na numer
71100 o treści NPS.14 Koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

15. Szymon Porębski – Jeden
z najlepszych zawodników w Polsce
w kategorii młodzik
. Tegoroczny II wicemistrz
Polski
młodzików. Zdobywca brązowego
medalu w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików. Wystrzelał najwyższy wynik w Polsce
na odległości 40 m w tym sezonie.
Trzykrotny medalista w trzech
rundach Pucharu Polski łucznictwa
polowego Field. Zwycięzca końcowej klasyfikacji Pucharu Polski
łucznictwa polowego Field (chcąc
oddać głos na Szymona Porębskiego, wyślij SMS-a na numer 71100
o treści NPS.15 Koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT).
16. Łukasz Wodarski – jest zawodnikiem
SPR
Grunwald
Ruda
Śląska i należy do
najbardziej
doświadczonych zawodników tego zespołu. Mimo
upływu lat nadal stanowi podporę
rudzkiego zespołu, będąc równocześnie jednym z najlepszych
strzelców szczypiornistów z Halemby. Od tego roku także członek
zarządu klubu, którego celem jest
stopniowe odbudowanie grup młodzieżowych, a także przygotowanie się do sportowego i organizacyjnego awansu do I ligi mężczyzn
w piłce ręcznej (chcąc oddać głos
na Łukasza Wodarskiego, wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści
NPS.16 Koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT).
17. Łukasz Wojtaszczyk – akrobata KPKS-u Halemba. Jest zawodnikiem
objętym
szkoleniem
Śląskiego i Polskiego
Związku Akrobatyki Sportowej.
Obecnie zawodnik jest brany pod
uwagę w starcie na Mistrzostwach
Europy w grupie wiekowej 11-16
lat. W 2012 roku odniósł wiele
sukcesów. Między innymi zajął
drugie miejsce w piramidach
dwójkowych mieszanych na Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych w Bydgoszczy oraz
pierwsze miejsce w piramidach
dwójkowych mieszanych na
Otwartych Mistrzostwach Małopolski w Akrobatyce Sportowej
w Libiążu (chcąc oddać głos na
Łukasza Wojtaszczyka, wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści
NPS.17 Koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT).
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Wyróżniający się Nauczyciel Wychowania Fizycznego
1. Sandra Anders –
wieloletni, dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego
w Gimnazjum nr 8 im.
Stanisława
Ligonia,
osiągający wraz z młodzieżą sukcesy
w zawodach miejskich i wojewódzkich w piłce nożnej chłopców, piłce
ręcznej chłopców, miejskich zawodach lekkoatletycznych, tenisie stołowym i ziemnym oraz pływaniu (chcąc
oddać głos na Sandrę Anders, wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści WF.1
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
2. Marcin Cyran –
pracuje w Gimnazjum
nr 2 im. Wincentego Janasa. Od wielu lat umiejętnie godzi obowiązki
trenera
koszykówki
(w chwili obecnej jest trenerem I drużyny ,,Pogoni” w Rudzie) z ogromem
zadań związanych z pracą nauczycielską. Jest tytanem pracy i skarbnicą
wielu sportowych pomysłów. Wśród
młodzieży promuje zdrowy tryb życia
zachęcając do systematycznej aktywności fizycznej. Będąc bystrym obserwatorem młodzieży wychodzi naprzeciw ich potrzebom organizując lub
współorganizując ciekawe imprezy.
Pod jego okiem, w ciągu ostatnich kilku lat setki młodych adeptów sportu
rywalizowało przy płonącym zniczu
w różnych dziedzinach sportu. Dba
aby żaden sportowy talent nie został
zmarnowany (chcąc oddać głos na
Marcina Cyrana, wyślij SMS-a na numer 71100 o treści WF.2 Koszt SMS
-a to 1 zł + 23% VAT).
3. Katarzyna Czyż
– absolwentka AWF
Katowice, w przeszłości
medalistka m.in. Mistrzostw Polski Seniorów w lekkiej atletyce.
Aktualnie nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 6
w Rudzie Śląskiej oraz trener lekkiej
atletyki w TL „Pogoń” Ruda Śląska.
Od podjęcia pracy w 2000 r. przyczyniła się wraz z gronem nauczycieli
wychowania fizycznego SP nr 6 do
wypracowania modelu nauczania,
który corocznie doprowadza reprezentantów szkoły do ścisłej czołówki
w rywalizacji szkół podstawowych
w naszym mieście. W roku szkolnym
2011/2012 uczniowie SP nr 6 zdobyli
najlepsze miejsce wśród rudzkich
podstawówek we współzawodnictwie
szkół podstawowych w województwie
śląskim (chcąc oddać głos na Katarzynę Czyż, wyślij SMS-a na numer
71100 o treści WF.3 Koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT).
4. Andrzej Gajczewski – Długoletni nauczyciel wychowania
fizycznego w Rudzie
Śląskiej. Obecnie pracuje w Gimnazjum
nr 14. Organizator mistrzostw miasta
w piłce ręcznej i koszykowej dziewcząt.
W roku 2011/12 trener kadry wojewódzkiej juniorek, w której znalazły

się dwie zawodniczki z Rudy Śląskiej.
Na XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Bochni, kadra zajęła III miejsce w Polsce (chcąc oddać
głos na Andrzeja Gajczewskiego, wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
WF.4 Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
5. Elżbieta Garmulewicz – jest nauczycielem wychowania fizycznego w klasach 1-6
w Szkole Podstawowej
nr 41 w Rudzie Śląskiej.
Oprócz pracy dydaktyczno-wychowawczej Elżbieta Garmulewicz od
początku swego zatrudnienia rozwija
zainteresowania uczniów związane ze
sportem i zdrowym stylem życia. Prowadzi z dużym zaangażowaniem zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, które
charakteryzują się dużą wszechstronnością i różnorodnością. Poprzez swoje zaangażowanie i fachowość pani
Elżbieta miała i ma olbrzymi wpływ
na sukcesy na arenie sportowej osiągnięte przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 41 (chcąc oddać głos na Elżbietę Garmulewicz, wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści WF.5 Koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
6. Łukasz Kolasa –
jest nauczycielem wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej
nr 18 w Rudzie Śląskiej.
Jest absolwentem AWF
w Katowicach. Posiada ponadto kwalifikacje instruktorskie w zakresie piłki nożnej i pływania, które wykorzystuje prowadząc zajęcia z uczniami SP
nr 18. Jedną z jego pasji jest piłka nożna. Od wielu lat jest aktywnym zawodnikiem, ostatnio gra na pozycji
pomocnika w kadrze LKS Mikołów
Mokre. Pan Łukasz jest wzorem do
naśladowania dla swoich podopiecznych. Swoją postawą potrafi zachęcić
młodzież do aktywności fizycznej.
(chcąc oddać głos na Łukasza Kolasę,
wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
WF.6 Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
7. Jarosław Kołodziej – nauczyciel dyplomowany pracujący
w Szkole Podstawowej
nr 13, obdarzany przez
uczniów zaufaniem, cieszący się autorytetem pan od wf, który
zawsze zrozumie, pomoże i wskaże
w jakim kierunku warto podążać. Posiadane doświadczenie pedagogiczne
pozwala mu na wyłowienie utalentowanych uczniów. Poświęcając każdą
wolną chwilę, pracuje z dziećmi
szczególnie zainteresowanymi sportem. Jako trener doprowadził do uzyskania wysoko premiowanych miejsc
podczas mistrzostw miejskich w takich dyscyplinach jak piłka nożna,
minipiłka ręczna czy biegi przełajowe. Prowadzi również zajęcia ogólnorozwojowe, skierowane do wszystkich
tych, którzy nabiorą ochoty, by ruszyć
się sprzed ekranu komputerowego.
W ubiegłym roku szkolnym był
współorganizatorem rozgrywek pił-

karskich pod hasłem Euro (chcąc oddać głos na Jarosława Kołodzieja, wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
WF.7 Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
8. Bożena ObrzutMakowicz – nauczyciel
Gimnazjum nr 7 im.
Noblistów
Polskich.
osiąga bardzo dobre
wyniki nauczania z wychowania fizycznego, potwierdzone
sukcesami w różnych konkursach i zawodach sportowych. Dzięki jej aktywności placówka zajmuje co roku
wysokie miejsca we współzawodnictwie sportowym szkół gimnazjalnych
naszego miasta: w roku 2012 dziewczęta zajęły czwarte miejsce, a chłopcy trzecie. Prowadzone przez nią od
lat pozalekcyjne zajęcia fitness cieszą
się bardzo dużą popularnością. Wśród
uczniów i ich rodziców propaguje
zdrowy styl życia, organizując m.in.
konkursy na „Najlepszy układ taneczny”. Posiada wiedzę z zakresu problemów środowiska wychowanków
i efektywnie współpracuje z tym środowiskiem (chcąc oddać głos na Bożenę Obrzut-Makowicz, wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści WF.8 Koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
9. Edward Polczyk
– jest nauczycielem wychowania fizycznego
w Zespole Szkół nr 5.
Zawsze motywuje młodzież do większej aktywności fizycznej, kładąc nacisk na
udowodnioną naukowo zależność
między wysiłkiem fizycznym a zdrowiem. Potwierdza te słowa własnym
przykładem, przeważnie sam angażuje się w ćwiczenia. Jest współtwórcą
i corocznym organizatorem programu
profilaktycznego „Szkolne Dni Profilaktyki Zdrowia i Sportu”, w ramach
którego przeprowadza w świetnej atmosferze szereg inicjatyw sportowych, artystycznych i kulinarnych
z nagrodami, na które pozyskuje środ-

ki finansowe. Prowadził zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w klubie
profilaktycznym „Przystań” w Kochłowicach i ośrodku OPDiR –
w świetlicach w Chebziu, Bykowinie
i Rudzie Śl.1 (chcąc oddać głos na
Edwarda Polczyka, wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści WF.9 Koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
10. Marta Sieraga –
wieloletni, dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego
w Gimnazjum nr 8 im.
Stanisława
Ligonia,
osiągający wraz z młodzieżą sukcesy
w zawodach miejskich i wojewódzkich w piłce nożnej chłopców, piłce
ręcznej chłopców, miejskich zawodach lekkoatletycznych, tenisie stołowym oraz pływaniu (chcąc oddać
głos na Martę Sieragę, wyślij SMS
-a na numer 71100 o treści WF.10
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
11. Sabina Sladkowska – nauczyciel
dyplomowany pracujący w Szkole Podstawowej nr 13, szkolny
koordynator profilaktyki zdrowia, nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowania do
życia w rodzinie. Zachęca uczniów
i nauczycieli do zdrowego stylu życia, zawsze gotowa do inspirowania
nowych poczynań szkoły w tej
dziedzinie. Dba, żeby Certyfikat
Szkoły Promującej Zdrowie nie
przykrył się kurzem, ale był każdego dnia potwierdzany praktycznymi działaniami.
Jako trener odnosi sukcesy, gdyż potrafi znaleźć nić porozumienia z uczennicami, cieszy się ich zaufaniem. Drużyna pod jej wodzą zdobyła m.in. tytuły mistrzowskie w minikoszykówce
i minipiłce ręcznej na terenie naszego
miasta (chcąc oddać głos na Sabinę
Sladkowską, wyślij SMS-a na numer
71100 o treści WF.11 Koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT).

12. Patrycjusz Waldera – codziennie przekonuje, że w zdrowym
ciele zdrowy duch, czego jest najlepszym przykładem. Zaraża wszystkich miłością do wszelkiej aktywności
fizycznej, starając się pokazać jak najwięcej możliwości aktywnego spędzania czasu. To dzięki niemu uczniowie szkoły chodzą na lodowisko, basen oraz jeżdżą na wycieczki rowerowe. To właśnie on zabiera uczniów na
zawody sportowe i olimpiady specjalne, pozwalając im uwierzyć we własne możliwości. Także z nim uczniowie szkoły wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, podczas których doskonalą swą sprawność fizyczną. Prowadząc zajęcia w szkole, pan Waldera
dba o to, aby uczniowie poznali jak
najwięcej form aktywności fizycznej
tak, aby każdy mógł odkryć tę, w której będzie się czuł najlepiej. Założył
nawet Amatorską Ligę Tenisa Stołowego! (chcąc oddać głos na Patrycjusza Walderę, wyślij SMS-a na numer
71100 o treści WF.12 Koszt SMS-a to
1 zł + 23% VAT).
13. Daniel Weselak –
Nauczyciel Wychowania
Fizycznego w Gimnazjum Nr 3 im. Karola
Miarki w Rudzie Śląskiej. Miłośnik sportu do
dzisiaj biorący osobiście udział w zawodach sportowych. Jest wielokrotnym
złotym medalistą w Pływackich Mistrzostwach Polski Masters. Współorganizuje takie imprezy szkolne jak:
Miejska Liga Gimnazjalna w pływaniu
– 3 edycja, miejskie zawody pływackie,
miejskie sztafety pływackie, zawody
z okazji Dnia Dziecka, zawody mikołajkowe w pływaniu, pływanie sylwestrowe. W wolnych chwilach zajmuje
się sędziowaniem – był sędzią głównym na Mistrzostwach Rudy Śląskiej
w pływaniu (chcąc oddać głos na Daniela Weselaka, wyślij SMS-a na numer
71100 o treści WF.13 Koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT).
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Wyróżniający się Sportowiec Skrzat
1. Martyna Hyba –
wielokrotna złota medalistka w akrobatyce sportowej w konkurencji
dwójki mieszane, trójki
dziewcząt na Mistrzostwach Śląska oraz
zawodach rangi Makroregionu Śląskiego
w roku 2012 (chcąc oddać głos na Martynę Hybę, wyślij SMS-a na numer
71100 o treści SKRZAT.1 Koszt SMS-a
to 1 zł + 23% VAT).
2. Jakub Kamiński –
zawodnik KPKS Halemba, złoty, srebrny, brązowy medalista w akrobatyce sportowej w konkurencji dwójki chłopców na Mistrzostwach Śląska oraz zawodach rangi Makroregionu Śląskiego w roku 2012 (chcąc
oddać głos na Jakuba Kamińskiego, wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
SKRZAT.2 Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
3. Daniel Jackton
Motto – jest członkiem
Uczniowskiego Klubu
Sportowego Capoeira
Ruda Śląska. Daniel rozpoczął uczestnictwo w zajęciach w sezonie 2007/2008. W czerwcu 2012 roku

otrzymał z rąk brazylijskiego mistrza jako jedyny w Polsce szósty stopień w gradacji dziecięcej. Jest to drugi stopnień
w tejże gradacji w Polsce. Jest jedynym
Polakiem, który w tak młodym wieku
osiągnął tak wysoki stopień. Daniel był
także uczestnikiem wielu turniejów capoeiry, osiągając przy tym sukcesy w rywalizacji w kategoriach dziecięcych.
W sezonie 2010/2011 zdobył trzecie
miejsce podczas Ogólnopolskiego Turnieju Jogo Bonito grupy Iande Capoeira.
Podczas kolejnych zawodów, rok później
został wicemistrzem w tej samej kategorii (chcąc oddać głos na Daniela Jackton
Motto, wyślij SMS-a na numer 71100 o treści SKRZAT.3 Koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT).
4. Julia Nawrat – zawodniczka KPKS-u Halemba. W 2012 roku odniosła wiele sukcesów sportowych, między innymi była
czwarta w konkurencji dwójek dziewcząt na Mistrzostwach Małopolski. Zajęła również czwarte miejsce w trójce
dziewcząt na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (chcąc oddać głos na
Julię Nawrat, wyślij SMS-a na numer
71100 o treści SKRZAT.4 Koszt SMS
-a to 1 zł + 23% VAT).

5. Zuzanna Początek –
zawodniczka KPKS-u Halemba. Zajęła trzecie miejsce w kategorii trójek
dziewcząt w Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych oraz czwarte miejsce w kategorii dwójek dziewcząt.
Stawała także na podium w zawodach
międzynarodowych – zajęła drugie miejsce w kategorii trójek dziewcząt w Międzynarodowym Turnieju Akrobatyki
Sportowej na Białorusi. Wymienione
osiągnięcia to tylko niektóre z jej zeszłorocznych sukcesów (chcąc oddać głos na
Zuzannę Początek, wyślij SMS-a na numer 71100 o treści SKRZAT.5 Koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
6. Tomasz Pustelnik –
koszykarz K.S. Pogoń Ruda Śląska, uczeń, przewodniczący IV klasy sportowej, reprezentant Szkoły
Podstawowej nr 1. Koszykówkę trenuje
od 4 lat. Gra w swoim roczniku 2002,
gdzie jest kapitanem drużyny. Gra także
w rocznikach 2001 i 2000 – jest tam
podstawowym rozgrywającym. W roku
2012 zajął I miejsce w turnieju ogólnopolskim w Nowym Targu, gdzie został
uznany królem strzelców i wybrany do
piątki turnieju oraz zwyciężył w kon-

Wyróżniający się Sportowiec Amator
1. Andrzej Kasprzyk
– trenuje MTB oraz kolarstwo szosowe. Startuje w maratonach górskich, jak również
w wyścigach szosowych. Kilka razy
w tym sezonie stanął na podium
w maratonach MTB oraz w wyścigach szosowych. Największy sukces
Andrzeja Kasprzyka to brązowy medal Mistrzostw Polski MTB na dystansie mega w 2012 roku. W sezonie 2013 zamierza wystartować
w triatlonie. – Kolarstwo jest moim
sposobem na zdrowie, pozwala mi
na poznanie wielu ciekawych miejsc
oraz ludzi – mówi (chcąc oddać głos
na Andrzeja Kasprzyka, wyślij SMS
-a na numer 71100 o treści AMATOR.1 Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
2. Artur Lewicki –
35-latek, który w minionym roku dzięki
swojej przygodzie z koszykówką mocno związał się z Rudą Śląską. We wrześniu
poprowadził drużynę Od Frontu do
mistrzostwa Śląskiej Letniej Ligi
Koszykówki, a obecnie jest najlepszym graczem lidera Rudzkiej
Amatorskiej Ligi Koszykówki, zespołu ALTA Demons oraz najlepszym graczem całej ligi pod względem współczynnika evaluation. Na
boisku Artura wyróżnia niezwykła
boiskowa inteligencja, a wszechstronność pozwala mu dawać swojej drużynie, to, czego w danym
meczu potrzebuje najbardziej (chcąc
oddać głos na Artura Lewickiego,
wyślij SMS-a na numer 71100 o treści AMATOR.2 Koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT).

3. Jarosław Piłat – w bieganie zaangażował się
„dopiero” w maju ubiegłego roku, jednak do tej pory
przebiegł już 1200km!
Startował m.in.: w Panewnickim Dzikim
Biegu (19,5 km), w 30. Hasco-Lek Wrocław Maraton (42 km 195 m), w Silesia
Półmaratonie (21 km 097 m), w VI Wodzisławskim Półmaratonie (21 km 097
m), w IX Krakowskim Biegu Sylwestrowym (10 km), oraz X Półmaratonie Św
Mikołajów w Toruniu. To właśnie ten
ostatni bieg dał impuls Jarkowi, dzięki
któremu wpadł na pomysł zorganizowania Biegu Mikołajkowego w Rudzie
Śląskiej – ten odbył się w naszym mieście 16 grudnia 2012 r. Jarek włożył
w niego całe swoje ogromne serce
(chcąc oddać głos na Jarosława Piłata,
wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
AMATOR.3 Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
4. Karol Sołtys – jest
osobą o wyjątkowej sile
fizycznej. Całą swoją osobą oddaje się każdemu zadaniu jakie mu się powierza. Po szkole uczestniczy w licznych
zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez nauczycieli wf-u. Poza tym
należy do Amatorskiej Ligi Siatkówki
Mężczyzn. Karol oprócz dobrych wyników sportowych osiąga także dobre wyniki w nauce. Reprezentuje też szkołę
w olimpiadach przedmiotowych, m.in
w matematyce. Zdobył jako reprezentant zespołu Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza: I miejsce
w piłce koszykowej chłopców w Rudzie
Śląskiej, I miejsce drużynowo w siatkówce plażowej chłopców w Rudzie
Śląskiej oraz III miejsce w siatkówce
chłopców w Rudzie Śląskiej (chcąc od-

dać głos na Karola Sołtysa, wyślij SMS
-a na numer 71100 o treści AMATOR.4
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
5. Wojciech Szpilot –
zawodnik drużyny Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki – „KA SPRÓBUJ
Z NAMI”. Mieszka
w Świętochłowicach, ma 19 lat i 184 cm
wzrostu. Na chwilę obecną jest najlepiej
punktującym zawodnikiem ligi (110
pkt!) oraz najlepszym blokującym ligi –
19 pkt. zdobytych blokiem (chcąc oddać
głos na Wojciecha Szpilota, wyślij SMS
-a na numer 71100 o treści AMATOR.5
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
6. Adrian Świerkowski
– 27 lat. Czynnie uprawia
sport. W Rudzkiej Lidze
Orlika w sezonie 2012 został Królem Strzelców, natomiast w Rudzkiej Lidze Futsalu zdobył
drugie miejsce. Jego zainteresowania to:
sport, polityka i podróże (chcąc oddać
głos na Adriana Świerkowskiego, wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści AMATOR.6 Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
7. Dariusz Wosz – 37
lat. Jest dyrektorem regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska – Śląskie. Jest
najskuteczniejszym zawodnikiem Halowej Ligi Piłkarskich
Piątek Old Boys. W dziewięciu spotkaniach zdobył 15 bramek. Gra w drużynie
Gaz - Technika, która zajmuje trzecie
miejsce w I lidze tych rozgrywek. Cechuje go bardzo duża kultura gry i postawa fair-play (chcąc oddać głos na Dariusza Wosza, wyślij SMS-a na numer
71100 o treści AMATOR.7 Koszt SMS
-a to 1 zł + 23% VAT).

kursie rzutów osobistych. Grając w turnieju ze starszym od siebie rocznikiem
2000 zdobył wraz z drużyną III miejsce,
został wybrany do meczu gwiazd turnieju i został najlepszym zawodnikiem
– MVP tego meczu (chcąc oddać głos
na Tomasza Pustelnika, wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści SKRZAT.6 Koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
7. Anna Rzepka – zawodniczka KPKS-u Halemba. Wśród jej zeszłorocznych osiągnięć można
wymienić między innymi:
II miejsce w dwójce dziewcząt na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, czwarte miejsce w dwójce
dziewcząt w Grand Prix Polski w Łańcucie. Zajęła także drugie miejsce w dwójce dziewcząt w Międzynarodowym
Turniej Akrobatyki Sportowej (chcąc
oddać głos na Annę Rzepkę, wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści
SKRZAT.7 Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
8. Oliwia Szafran – zawodniczka KPKS-u Halemba. Wśród jej licznych
osiągnięć można wymienić:
trzecie
miejsce

w dwójkach mieszanych na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
oraz drugie miejsce w dwójkach mieszanych na Mistrzostwach Małopolski
(chcąc oddać głos na Oliwię Szafran,
wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
SKRZAT.8 Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
9. Maciej Szczepanik
– sześciolatek z dzielnicy
Ruda – Maciuś uwielbia
ruch, w związku z czym
większość swojego wolnego czasu poświęca na sport. Uprawia
różne dyscypliny: pływa w Uczniowskim Klubie Pływackim „Ruda” startując w Mistrzostwach Rudy Śląskiej,
pod okiem trenerów z KS Slavia trenuje grę w tenis ziemny, w ODK ,,Matecznik” trenuje podstawy walki ju-jidsu oraz szlifuje jazdę na nartach
w szkółce narciarskiej „Podol-sky” i
ma już za sobą udział w Mistrzostwach
Rudy Śląskiej w Narciarstwie. Maciuś
jest świetnym przykładem dla dzieci
spędzających swój czas przed telewizorem czy komputerem (chcąc oddać
głos na Macieja Szczepanika, wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści
SKRZAT.9 Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).

Futsal – ekstraklasa

Sekunda od zwycięstwa
Jedna sekunda – tyle dzieliło od zwycięstwa futsalistów Gwiazdy w derbowym pojedynku z AZS-em UŚ Katowice
W czwartej minucie po strzale Adriana
Zabłockiego prowadzenie objęli rudzianie. Jednobramkową przewagę mogli
zwiększyć Bartosz Siadul i Paweł Martyn, ale zabrakło precyzji uderzenia. Gospodarze starali się zaskoczyć Rafała
Krzyśkę głównie strzałami z dystansu.
Do wyrównania doprowadzili w 13 minucie – Aleksander Kolmas zamienił rzut
karny na bramkę. Katowiczanie mogli
w końcówce pierwszej połowy wyjść na
prowadzenie, ale dogodnej sytuacji nie
wykorzystał Łukasz Kuś.
Spotkanie nabrało rumieńców w 33
minucie. Najpierw asystę Wojciecha
Pawlaka wykorzystał Bartosz Siadul, zaś
12 sekund później Bartosz Siadul ponownie wpisał się na listę strzelców do-

bijając uderzenie Wojciecha Pawlaka.
Dwubramkowe prowadzenie Gwiazdy
nie trwało jednak długo. W 34 minucie
bramkę kontaktową zdobył Dariusz Wolański. Ten sam zawodnik ponownie trafił do bramki rudzian zaledwie minutę
później – doprowadzając tym samym do
wyrównania. Nie był to jednak koniec
emocji. Na minutę przed końcem spotkania piłkę w bramce rywali z bliska umieścił Szymon Łuszczek, zaś na sekundę
przed końcem meczu Rafała Krzyśkę pokonał Damian Wojtas doprowadzając
tym samym do remisu.
AZS UŚ Katowice – Gwiazda Ruda
Śląska 4:4 (1:1)
Gwiazda Ruda Śląska: Krzyśka,
Mężyk - Bugański, Działach, Jonczyk,
Martyn, Łuszczek, Omylak, Pawlak,
Piasecki, Krzymiński, Zabłocki, Siadul, Piskorz. Trener: Rafał Krzyśka

Rozkład jazdy
Piłka ręczna – II liga
26 stycznia, sobota, godz. 18.00 SPR Grunwald – SPR Zagłębie Sosnowiec
Koszykówka – III liga
26 stycznia, sobota, MCKS Czeladź – Pogoń Ruda Śląska
Pozostałe wyniki:
Tenis stołowy:
LKS Rój Żory – UKS Wolej Ruda Śląska 8:2
LKS Lesznianka Leszna Góra – UKS Halembianka 1:9
Siatkówka – III liga kobiet:
KPKS Halemba – MKS Czechowice Dziedzice 3:0
koszykówka – III liga
Pogoń Ruda Śląska – GTK Gliwice II 76:71 (9:16, 20:17, 16:19, 31:19)

Nominowani trenerzy:

Jacek Bratek, Rom an Cegiełka, Władysław Dziura, Czesław Jonda, Dorota Kies, Rafał Krzyśka, Marcin Księżyk, Aleksander Oleszczuk, Marzena Patryarcha, Józef Szmatłoch, Dariusz Wyciślik.
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