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– Trzeba zaciskać pasa i spłacić jak największą liczbę zobowiązań – do tej pory w ten sposób wypowiadała się jedynie prezydent Rudy Śląskiej. Od początku swoich rządów Grażyna Dziedzic podkreślała, że miasto jest w tak złej kondycji finansowej, że
po prostu nie ma innego wyjścia, jak tylko ograniczać wydatki i spłacać długi zaciągnięte w ostatnim dziesięcioleciu. Ta polityka
nie spotkała się z uznaniem ze strony wielu środowisk, w tym opozycji, które wręcz zarzuciły prezydent Dziedzic działanie na
niekorzyść miasta. Po dwóch latach okazuje się jednak, że kierunek wybrany przez obecne władze był słuszny!
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Oszczędzanie – to się opłaca!
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O konieczności zaciskania pasa
i spłaty jak największej części zobowiązań mówił kilka dni temu na łamach
„Gazety Wyborczej” wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.
Dodał, że jeżeli w 2015 roku gminy będą zbyt zadłużone, to nikt nie da im nowych kredytów na realizację wielu
unijnych projektów. Chodzi o tzw.
wkład własny.
Tymczasem okazuje się, że w nowym unijnym budżecie będą ogromne
środki na projekty dotyczące rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Mini-

ster rozwoju regionalnego Elżbieta
Bieńkowska wyjaśniła niedawno w Sosnowcu, że będzie można się starać
o środki na rewitalizację nie tylko terenów poprzemysłowych, ale również
obszarów całych miast dotkniętych
skutkami działalności poprzemysłowej
i restrukturyzacji przemysłowej. – Nie
pytajcie mnie, czy będą pieniądze na
ten cel, tylko zabierzcie się do pracy –
apelowała do śląskich i zagłębiowskich
samorządowców minister Bieńkowska.
Czy gminy będą w stanie sięgnąć po
te pieniądze? Mogą z tym być proble-

my. Do takiego wniosku można dojść
po przeczytaniu raportu „Ocena samorządów lokalnych” przygotowanego
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Wynika z niego, że polskie
samorządy nigdy jeszcze nie były w tak
złej kondycji finansowej. Długi ponad
30 gmin w Polsce przekraczają już 60
procent ich rocznych dochodów.
Jak na tym tle wypada Ruda Śląska?
Od dwóch lat zdecydowanie lepiej.
Kiedy Grażyna Dziedzic obejmowała
urząd prezydenta miasta, długi Rudy
Śląskiej wynosiły około 220 mln złotych. Do tej kwoty trzeba jeszcze doliczyć niezapłacone przez poprzednika
faktury w sumie na ponad 56 mln złotych oraz poręczenia kredytowe udzielone przez miasto w wysokości 350
mln złotych. – Groził nam zarząd komisaryczny. Nie mieliśmy pieniędzy na
nic. Kasa miasta była pusta. Energetyka chciała nam wyłączyć prąd w mieście, a banki nie chciały z nami rozmawiać o jakimkolwiek kredytowaniu –
wspomina prezydent Dziedzic. Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz
oceniając rok temu na łamach „Wiadomości Rudzkich” początek kadencji
Grażyny Dziedzic stwierdził, że „to, co
obciążało Rudę Śląską na początku jej

kadencji jest tak dramatyczne, że wydaje się niemożliwe do wyprowadzenia na
prostą przez najbliższe dziesięć, dwadzieścia lat”.
Dziś po dwóch latach „zaciskania
pasa” sytuacja finansowa miasta jest
zdecydowanie lepsza. Długi Rudy Śląskiej wynoszą około 160 mln złotych,
faktury za wykonane na rzecz miasta
usługi płacone są na bieżąco, a poręczenia kredytowe wynoszą około 320 mln
złotych. Warto podkreślić, że Ruda Śląska jest jednym z trzech miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
które w tym roku nie zwiększy swoich
długów. Władze miasta chcą dalej spłacać swoje zobowiązania, tak by do końca roku wynosiły one około 145 mln
złotych.
Te dane pokazują, że Ruda Śląska za
dwa lata powinna być gotowa do sięgnięcia po unijne środki na realizację
wielu projektów. Prezydent miasta zapewnia, że urzędnicy już nad tym intensywnie pracują. To dobrze, bo warto
pamiętać o tym, że najbliższy budżet
Unii Europejskiej na lata 2014-2020
będzie ostatnim tak korzystnym dla
Polski. Tak dużych pieniędzy do wydania już nie będzie.
Monika Herman-Sopniewska
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Potrącenie pieszego
W piątek około godz. 16.10
na przejściu dla pieszych przy
skrzyżowaniu ulic Bytomskiej
i Karola Goduli, 55-letni mężczyzna został potrącony przez
opla corsę. 25-letni kierowca
był trzeźwy. Ze względu na
obrażenia został przewieziony
do szpitala.

Stłuczka z autobusem
W poniedziałek o godzinie
6.26 na zbiegu ulic Bytomskiej i Karola Goduli autobus
linii 146 zderzył się z samochodem osobowym marki
opel. Nikomu nic się nie stało.
Kolizja zakończyła się mandatem dla kierującej samochodem osobowym.

Podsumowanie działań
W piątek od 6.00 rano 12
policjantów z drogówki wraz
ze strażą miejską brało udział
w akcji prewencyjno-kontrolnej „Alkohol i narkotyki”.
Działania trwały do sobotniego ranka. Skontrolowano
łącznie 549 kierowców. Zatrzymano jednego kierowcę
pod wpływem alkoholu i jedną osobę poszukiwaną. Tego
typu działania będą prowadzone cyklicznie.

Wykorzystują fotoradar do zarabiania pieniędzy, dlatego trzeba ich zlikwidować. To główny argument Ruchu Palikota w walce
ze strażą miejską. Po Rybniku, Pszczynie i Żywcu i w Rudzie Śląskiej nie wszyscy chcą strażników w mieście. Problem w tym, że
wpływy z mandatów są niewielkie, a straż zajmuje się nie tylko obsługą fotoradaru. To właśnie strażnicy z Rudy Śląskiej złapali
podpalacza kamienicy w Świętochłowicach. W pożarze w czerwcu 2012 roku zginęło pięć osób. Tylko w ubiegłym roku straż
miejska odnotowała 17 tysięcy zgłoszeń, interweniowała 18.800 razy.

Straż do likwidacji?
Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl
Ruch Palikota już zaczął zbierać
podpisy
pod
wnioskiem
dotyczącym likwidacji straży miejskiej. Lokalni politycy wyliczają
powody, dla których funkcjonariuszy powinno w mieście nie być.
– Straż miejska została powołana
do wykonywania zupełnie innych
zadań niż te, które wykonuje. Przede
wszystkim miała pełnić rolę prewencyjną, a stała się prostą maszynką do reperowania budżetów
miast. Straż miejska nie zajmuje się
niczym istotnym, poza polowaniem
na kierowców przekraczających
prędkość, bądź źle parkujących.
Gdyby połowę z tej sumy, która jest
wydawana na straż miejską wydać
na budowę lub wyznaczenie miejsc
parkingowych w Rudzie Śląskiej,
kwestia parkowania niezgodnego
z przepisami sama by się rozwiązała – mówi Mariusz Przybyła, asystent posła na Sejm Andrzeja Rozenka.

Tyle tylko, że suma z mandatów,
która trafiła do miejskiej kasy jest
niewielka.
– Słyszy się o tym, że niektóre
straże miejskie czerpią z mandatów
sześć czy nawet siedem milionów
złotych. W zeszłym roku do budżetu
miasta z tytułu nałożonych przez nas
mandatów drogowych wpłynęło 34
850 złotych – wyjaśnia Andrzej Nowak, rzecznik rudzkiej straży miejskiej.
– My nie jesteśmy strażą radarową. Jako straż miejska skupiamy się
na utrzymaniu porządku w mieście
i pomocy obywatelom. Faktem jest,
że posiadamy urządzenie do mierzenia prędkości. Ustawiamy je dosłownie w kilku miejscach. Są to
miejsca uznawane za niebezpieczne,
czyli takie, w których dochodzi do
największej liczby wypadków drogowych. Przy wyborze tych miejsc
konsultowaliśmy się z Komisją Bezpieczeństwa działającą przy Urzę-

Akcja „Bezdomni”
Kontrolują piwnice, ogródki
działkowe, strychy, opuszczone budynki, studzienki kanalizacyjne i ciepłownicze. Strażnicy miejscy prowadzą akcję,
która ma na celu udzielenie
pomocy i wsparcia osobom
bezdomnym. Informacje dotyczące miejsca przebywania
osób bezdomnych można
zgłaszać pod bezpłatnym numerem telefonu 986.

Uwaga oszust!
Oszuści podający się za
krewnych i usiłujący pod
byle pretekstem wyłudzić
pieniądze od starszych osób
znów dali o sobie znać
w jednym z ościennych
miast. Dlatego policja apeluje o ostrożność i o to, by
nie przekazywać żadnych
pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za
członków rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy
osobie pośredniczącej!

Statystyki
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody 

– 43
– 34
–2
– 13

Straż miejska w ubiegłym roku przyjęła 17 tys. zgłoszeń...

Foto: Straż Miejska

Strażnicy miejscy kontrolują opuszczone budynki, ogródki działkowe, piwnice i strychy.

Foto: Straż Miejska

dzie Miasta oraz z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego, ale nie
można powiedzieć, że na tym zarabiamy – tłumaczy Krzysztof Piekarz, komendant Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
– Prowadzimy szereg różnych
działań. Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
ze szkołami i przedszkolami. Prowadzimy działania edukacyjno-profilaktyczne. W zeszłym roku samych
zgłoszeń, które odnotował nasz dyżurny, było 17 tys. To są różne zgłoszenia, od drobnych spraw po wykroczenia czy nawet przestępstwa –
wylicza komendant.
Te liczby nie przekonują jednak
przedstawicieli Ruchu Palikota.
Uważają, że utrzymanie straży sporo kosztuje, a efektów ich działań
nie widać.
– Jednym z głównych problemów
jest niska efektywność straży miejskiej w stosunku do liczby zatrudnionych tam strażników. W rudzkiej
straży miejskiej zatrudnionych jest

80 osób. W naszym mieście przypada około 1700 mieszkańców na jednego strażnika, podczas gdy
w ościennych miastach przypada
2400-2800 osób na strażnika – argumentuje Mariusz Przybyła. – Brak
obecności strażników miejskich
w miejscach, które powinny być patrolowane jest kolejnym problemem.
Dla przykładu można podać dzielnice miasta, szczególnie po zmierzchu,
albo Park Strzelnica, w którym od
wiosny do jesieni, w godzinach wieczornych, odbywają się młodzieżowe libacje przy alkoholu. Dochodzi
tam do aktów wandalizmu, które
niejednokrotnie zgłaszałem straży
miejskiej, polegające między innymi
na dewastowaniu muszli koncertowej, wywracaniu śmietników, rozbijaniu pustych butelek i śmiecenie –
dodaje.
Pieniądze zaoszczędzone dzięki
likwidacji straży miejskiej Ruch
Palikota chciałby przeznaczyć na
policję i budowę miejsc parkingowych.

Zdaniem mieszkańców
Co sądzisz o funkcjonowaniu straży miejskiej?
Eugeniusz Minkowski: – Strażnicy w pewnym
stopniu są potrzebni, chociaż mam wrażenie, że ingerują w sprawy, które nie powinny ich interesować.
Na pewno powinno być ich mniej, bo strażników tak
naprawdę jest dużo, a i tak nie widać ich na ulicach.
Jestem z Bielszowic – tam na pewno by się przydali.

Helena Gojowa: – Nie mam na ten temat żadnego zdania. Nie miałam i nie mam kontaktu ze strażą
miejską, nie była mi potrzebna ich interwencja.
Rzadko wychodzę z domu, czuję się w miarę bezpiecznie, dlatego nie mam przemyśleń na temat tego, czy strażnicy są potrzebni.

Helena Pośpiech: – Straż miejska jak najbardziej
powinna istnieć. Młodzież w dzisiejszych czasach już
nie taka jak kiedyś – wymaga większej uwagi. Często
są niszczone nowe rzeczy, budynki są popisane – wystarczy, że straż raz złapałaby na gorącym uczynku.
Może wtedy młodzi bardziej by się bali.

Witold Misiura: – W Rudzie jest 150 strażników,
którzy nie wypełniają odpowiednio swojej roli i nie
są tam gdzie być powinni. Zdarzyło się, że niesprawiedliwie dostałem mandat, albo moje zgłoszenie do
straży nie zostało przyjęte. Pieniądze z naszych podatków, które idą na straż, powinny być przeznaczone na policję, a straż miejska, tak jak w wielu miastach, powinna być zlikwidowana.
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ZBLIŻENIA
Ponad 2,5 mln złotych trafiło do klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta. Większość z tych środków zostanie przeznaczona na szkolenie dzieci i młodzieży. O ich otrzymanie rudzkie kluby i stowarzyszenia starały się w otwartym konkursie
ofert, który został ogłoszony jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Zasady podziału środków w ramach konkursu ofert zaopiniowała Rada
Sportu. Nieoczekiwanie wyniki otwartego konkursu ofert wywołały niezadowolenie wśród niektórych radnych z Komisji Sportu.

Kto, ile i za co, czyli środki na sport podzielone

Najwięcej środków miasto przekazało na szkolenie dzieci i młodzieży. 

Z funkcji wiceprzewodniczącej
Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
zrezygnowała w ubiegłym tygodniu
Barbara Wystyrk-Benigier wypowiadając się publicznie, że „nie chce
być figurantem”. Inni radni twierdzili, że podziału środków dokonano
bez ich wiedzy, wobec czego poczuli
się zmarginalizowani. Jeszcze inni
twierdzą, że obecny sposób podziału
środków jest po raz pierwszy od lat
przejrzysty i transparentny.
– Członkowie Komisji Sportu powinni znać zasady, na podstawie których dzielone są pieniądze przegłosowane przez nich wcześniej w ramach projektu budżetu. Nie powinni
natomiast wpływać na to, kto personalnie je otrzyma. To musi wynikać
z jasnych i czytelnych zasad, które są
równe i sprawiedliwe dla wszystkich.
Czym innym jest dyskusja na temat
określonych zasad, według których
przyznawane są pieniądze, a czym
innym jest podejmowanie decyzji kto
dostanie więcej, a kto mniej – mówi
radny Dariusz Potyrała, członek Komisji Sportu. – Z tego, co pamiętam,
to w poprzednich latach radni także
byli wyłącznie informowani o wynikach konkursu i wielkości przyznanych środków. Pieniędzy było wówczas więcej, dlatego też mniejsze były napięcia – wspomina Dariusz Potyrała.
– Na spotkaniu Komisji Sportu była przedstawiona kwota do podziału
i założenia konkursu, ale sam podział środków to jest już kwestia
kompetencji i odpowiedzialności
prezydenta miasta. Zgodnie z ustawą o sporcie prezydent miasta może
powołać Radę Sportu, będącą ciałem doradczym, wydającym opinie –
tłumaczy Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej.
Złożone oferty pod kątem formalnym i merytorycznym oceniane były
przez komisję konkursową, na podstawie kryteriów oceny zaopiniowanych wcześniej przez Radę Sportu.

Foto: arch

Zwracano uwagę na kwalifikacje kadry realizującej zadanie, bazę
i sprzęt, którym dysponuje oferent
oraz ile dzieci i młodzieży szkoli
klub i jakie odnosi sukcesy. – Wprowadzone kryteria miały na celu zapewnić jak najbardziej sprawiedliwy
podział środków. Zdajemy sobie
sprawę, że nie wszystkie kluby są
w pełni zadowolone z tego, co otrzymały, ale „krawiec tak kraje, jak
mu materii staje”. Dysponując nawet znacznie większą pulą pieniędzy
nie bylibyśmy w stanie zaspokoić
oczekiwań wszystkich - mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Teraz słyszę, że Urania dostała więcej niż
powinna, ale nikt nie dodaje, że klub
dzierżawi od miasta halę i sam musi
dbać o jej utrzymanie. Przez dwa lata Urania nie dostawała na to żadnych pieniędzy. Ten sam obiekt
chciałam udostępnić Stowarzyszeniu
Rekreacyjno-Sportowemu Gwiazda,
ale prezes Arkadiusz Grzywaczewski
odmówił, nie chciał skorzystać z tej
propozycji – dodaje Grażyna Dziedzic.
Stowarzyszenia i kluby mogły starać się o pieniądze na sportowe
szkolenie grup seniorskich, szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, które w istotny sposób przyczyniłyby się do promocji miasta.
W sumie 34 kluby i stowarzyszenia
otrzymały ponad dwa i pół miliona
złotych.
Warto dodać, że konkurs został
szybko ogłoszony i rozstrzygnięty,
aby kluby nie czekały na pieniądze
do lutego czy marca. Pula jaka trafiła
z budżetu na ten cel jest wyższa niż
w innych miastach. Chorzów na
sport przeznaczył ponad 960 tysięcy,
Zabrze 1700 tys., Bytom 362 tys.,
Rybnik 1,5 miliona a sąsiednie Świętochłowice jedynie 210 tysięcy.
– Jeśli chodzi o nasz klub, to my
jesteśmy zadowoleni z kwoty, która
została nam przyznana. Każdego ro-

ku zaliczamy pewien progres, dostajemy tych pieniędzy więcej, co jest
spowodowane tym, że osiągamy dobre wyniki. Cieszy to, że doceniono
nasz wysiłek organizacyjny i sportowy – mówi Wojciech Kołodziej
z Igloo Rugby Club Ruda Śląska.
– Bardzo dobrze, że środki trafiają
do takich klubów, które posiadają
udokumentowane wyniki, jak ZKS
„SLAVIA” Ruda Śląska czy TL Pogoń. Te kluby na pieniądze zasługują, gdyż zapracowały na nie wysiłkiem zawodników, trenerów i działaczy – dodaje.
Mimo jasnych kryteriów są jednak kluby, które głośno wyrażają
swoje niezadowolenie z pieniędzy
jakie zostały im przyznane. - W tym
roku otrzymaliśmy 40 000 złotych
z Urzędu Miasta na utrzymanie drużyny seniorów i zespołu kobiet występujących w II lidze. W zeszłym
roku ta kwota wynosiła 120 000 zł.
Nie potrafimy sobie racjonalnie wytłumaczyć tego, dlaczego te środku
uległy zmniejszeniu o dwie trzecie.
Tym bardziej, że zespół utrzymał się

w ekstraklasie, a mecze cieszą się
dużym zainteresowaniem wśród kibiców. W związku z tym ja racjonalnych przesłanek takiej decyzji nie
widzę. To, że stowarzyszenie nie ma
przedstawiciela w Radzie Sportu
świadczy o tym, że jesteśmy traktowani gorzej niż ci, którzy takowych
przedstawicieli mają – tłumaczy Arkadiusz Grzywaczewski, prezes Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Gwiazda. – Jeśli chodzi o pieniądze przeznaczone na szkolenie
dzieci i młodzieży to z tego podziału
jesteśmy zadowoleni – dodał.
– Obecnie w 9-osobowym składzie
Rady Sportu jest dwóch przedstawicieli klubów mających sekcje piłki
nożnej, zatem nie można mówić, że ta
dyscyplina sportu jest traktowana gorzej niż inne. Piłka nożna halowa jest
odmianą piłki nożnej, chociaż niewątpliwie jej zasięg jest znacznie mniejszy
niż piłki nożnej rozgrywanej na boiskach, w drużynach jedenastoosobowych – wyjaśnia Grażyna Dziedzic.
– Wydaje mi się, że sytuacja jaka
pojawiła się w tej chwili w środo-

wisku sportowym, jest specjalnie
podgrzewana przez osoby, które
niestety patrzą bardzo wąsko na
problem sportu w Rudzie Śląskiej.
Potrzeba zmian i wyznaczenia kierunków jest niezbędna. Z bazy, którą posiadamy i którą planuje się
rozbudować powinni korzystać
wszyscy mieszkańcy - komentuje
Krzysztof Rodzoch, przewodniczący Komisji Sportu i Kultury Fizycznej.
Przypomnijmy, że w minionych
latach Rada Sportu liczyła 36 osób,
tworzyli ją przedstawiciele prawie
wszystkich klubów i stowarzyszeń
sportowych działających w mieście. Czy to przyczyniło się do wypracowania koncepcji rozwoju
sportu w mieście, wyznaczenia
dyscyplin wiodących, czy określenia przemyślanych zasad pomocy
finansowej dla klubów? Czy powstała wtedy strategia rozwoju
sportu? Na wszystkie pytania odpowiedź jest ta sama – nie. Strategia
rozwoju sportu dopiero powstaje.

Sandra Hajduk

Zestawienie środków dotacyjnych na 2012 rok z zakresu
ogłoszonego konkursu ofert
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Noworocznie z Hulokami
W sobotni wieczór w DK w Bielszowicach odbył się wieczór kolędowy w wykonaniu „Zespołu Akordeonistów im. E. Huloka” oraz Zespołu Regionalnego „Istebna”.
– To był niezwykle udany koncert
– mówi Grażyna Skuczeń, specjalista ds. organizacji imprez w DK
w Bielszowicach, która dodaje:
– Akordeoniści zaprezentowali
się nowocześnie, był to jednocześnie koncert podsumowujący ich
całoroczną pracę. 66-letnie Huloki
zderzyły się z tradycją 112-letniego
zespołu Istebna. Na scenie spotkali
się po raz pierwszy i natychmiast
porwali publiczność. Cała sala
śpiewała z nimi.
Przy szczelnie wypełnionej sali
50-minutowy koncert spotkał się
z głośnymi owacjami. Noworoczny

Wieczór kolędowy

Uczestnicy śpiewają m.in. Dzisioj w Betlyjce.

Zespół Huloki na scenie w DK w Bielszowicach. 

koncert w wykonaniu akordeonistów to już tradycja. Istnieją od 1947
roku, występowali w krajach całej
Europy, kultywują tradycje śląskie-

Foto: MHS

go muzykowania. Sekcja muzyczna
zespołu to akordeony, perkusja, ksylofon i gitara basowa.
Monika Herman-Sopniewska

Foto: MHS

W sobotni wieczór w Muzeum Miejskim
odbył się wieczór kolędowy Związku Górnośląskiego koła Ruda. Na spotkanie przybyło prawie 100 osób – członków i sympatyków Związku.
– Wieczorne kolędowanie to tradycja,
podczas której m.in. śpiewamy kolędy po
śląsku i co roku nie brakuje chętnych do naszych wspólnych spotkań. Nie inaczej jest
tym razem – mówi Andrzej Nowak, prezes
Związku Górnośląskiego, oddział Ruda.

Co roku też spotkanie jest okazją do wręczenia najmłodszym, szczególnie uzdolnionym uczniom z Rudy Śląskiej, tytułu i nagrody Talent Goduli. W tym roku statuetkę i nagrodę Związku otrzymał Mateusz Korytkowski, uczeń V klasy SP nr 30. Mateusz został
doceniony za wysokie wyniki w konkursach
matematycznych i logicznych. Jest on również studentem Uniwersytetu Śląskiego dla
dzieci, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. 
Monika Herman-Sopniewska

nicy
dawnych
wydarzeń.
Podczas tych spotkań przybliżone zostały sylwetki sportowców, urzędników, nauczycieli,
ludzi nauki i kultury z terenu
obecnej Rudy Śląskiej. Te opowieści są bezcenne – mówi
Krzysztof Gołąb, kierownik
Działu Naukowo-Oświatowego
Muzeum.
SH

Seniorzy w Muzeum wspólnie kolędowali.

Foto: SH

Wspomnienia rudzkich seniorów
– To jest nasze piąte spotkanie. Spotykamy się, bo potrzebujemy towarzystwa. Na początku chodziło o to, aby się po
prostu spotkać i porozmawiać
na tematy związane z przeszłością. Dzisiaj, ze względu na
okres poświąteczny, spotykamy
się żeby wspólnie kolędować –
opowiada Tadeusz Bartoszek,
współorganizator spotkań.

Środowe kolędowanie uświetniły swoim występem Dorota
Lisowiec, solistka zespołu „Pieśni i Tańca Śląsk” nadal współpracująca z Operą Śląską oraz
Róża Świtała – sopranistka, która niegdyś występowała za granicą, dziś można ją usłyszeć
w rudzkich kościołach, współpracuje z licznymi zespołami
muzycznymi. W roli pianisty-

akompaniatora
zaprezentował
się Jerzy Matula, dyrygent Opery Śląskiej w Bytomiu i Teatru
Muzycznego
w
Gliwicach.
Oprócz kolęd nie zabrakło licznych opowieści dotyczących tego, jak kiedyś obchodzono okres
świąteczny.
– Te spotkania mają dla nas
ogromną wartość historyczną.
Seniorzy to świadkowie i uczest-

Jasełka dla babć i dziadków

Kącik adopcyjny
Szanti to mały 1,5-roczny psiak o niezwykłej urodzie. Mieszkał
w bloku, został oddany z powodu wyjazdu właściciela. Szanti jest
żywiołowy, uwielbia wyczerpujące spacery i zabawę. Nie ze wszystkimi psami się zgadza, dlatego najlepszy byłby dom bez innych zwierząt. To wspaniały psiak do pokochania od zaraz!
Kontakt w sprawie adopcji: tel 510-268-586.
REKLAMA

Jasełka w żłobku „Misiakowo” miały bardzo rodzinny charakter.

– Dzisiaj po raz pierwszy chcemy
uczcić Dzień Babci i Dziadka. Jest to
dla nas niezwykłe wydarzenie, bo
przedstawienie, które przygotowane zostało przez rodziców i dzieci jest prezentem z okazji tego święta – mówi
Anna Bujas, dyrektor Żłobka Miejskiego „Misiakowo”. – Chcemy, aby świętowanie tego uroczystego dnia stało się
tradycją „Misiakowa”.
Przedstawienie nosiło tytuł ,,Chrystus się rodzi” i zostało przygotowane
przez Annę Cebulę oraz Monikę Czoik.
– Są to imprezy, które integrują
rodziców i zbliżają dzieci do świata
teatru. To świetna okazja dla opiekunów, by wrócić do czasów dzieciństwa i też trochę się pobawić –
tłumaczy Adam Kowalski – rodzic,

Foto: RP

który w wraz ze swoimi podopiecznymi Wiktorem i Martą odegrał rolę aniołów. – Rodzice pokazują się
przed swoim rodzicami, wnukowie
przed dziadkami, więc robi się z tego taka fajna, wielopokoleniowa
impreza. Wszyscy mają okazję się
spotkać – dodaje.
W piątek babcie i dziadkowie
otrzymali także od swoich wnucząt
mały upominek.
– Czuję dumę, ciekawość i mam nadzieję że będę uczestniczyć w kolejnych
takich przedsięwzięciach. Tego typu
spotkania są wspaniałe i oby ich było
jak najwięcej – mówi Aleksandra Scheithauer, mama małej Honoraty, która
grała w jasełkach.
Robert Połzoń

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 30.01.2013 

5

WOKÓŁ NAS

Muszkieterowie w Nereuszu
„Konwój Muszkieterów” to akcja wspierająca potrzebujące ośrodki pomocy społecznej oraz placówki
opiekuńczo-wychowawcze
z miast, w których działają supermarkety Intermarché i Bricomarché. W tym roku konwój zawitał
także do Rudy Śląskiej.
– Współpracowaliśmy między
innymi przy organizacji Dnia
Dziecka ze Stowarzyszeniem Świętego Filipa Nereusza. Gdy tylko
nastał grudzień, zastanawialiśmy
się nad tym, gdzie możemy przekazać czek i od razu pomyśleliśmy
o tym stowarzyszeniu. A że ono pomaga potrzebującym dzieciom
i młodzieży, do których skierowana
jest akcja, to wszystko się złożyło
w jedną całość – opowiada
Agnieszka Pająk, właścicielka supermarketu Intermarché w Rudzie

Aktorzy Teatru Variété angażowali dzieci do wspólnej zabawy.

Śląskiej. – Staramy się brać udział
w akcjach charytatywnych. Chcemy być blisko lokalnych społeczności, więc angażujemy się w budowę

Foto: SH

placów zabaw i w „Konwój Muszkieterów” – dodała.
Fundacja Muszkieterów oraz
właściciele Intermarché przygoto-

wali dla podopiecznych stowarzyszenia dodatkową niespodziankę.
23 stycznia dzieci wzięły udział
w świątecznym przedstawieniu interakcyjnym „Zimowa Układanka”,
które wystawił dla nich Teatr Variété. Nie zabrakło także konkursów
z nagrodami i słodyczy.
– Możliwość zorganizowania
profesjonalnego przedstawienia dla
dzieciaków z dzielnicy i zaprzyjaźnionych placówek daje szansę na
to, aby ciekawie i miło spędziły one
czas. W dodatku jest to czas spędzony z kulturą. Te dzieci nie zawsze
mają możliwość, by iść na przedstawienie do teatru. Dzisiaj teatr
przyjechał do nich i sprawił im tym
ogromną radość – mówiła Alina
Szulirz, przewodnicząca Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza.
Sandra Hajduk

Dla babci i dziadka z wnukami

W rytmie zumby

Wiele dzieciaków podczas nieobecności rodziców przedpołudnia
spędza pod opieką swoich babć
i dziadków. Domowe zabawy po
jakimś czasie się nudzą, a pogoda
nie sprzyja podwórkowym harcom.
Problem ten rozwiązuje Centrum
Inicjatyw Społecznych na Bykowinie, które uruchamia nową ofertę.
W każdą środę od 9.30 do 11.30 organizowane są spotkania dla babć
i dziadków z wnuczętami.
– Zorganizowaliśmy w CIS-ie
miejsce, w którym czas mogą spędzać osoby w wieku emerytalnym.
Jest tu gimnastyka zdrowotna, dietetyka, zajęcia komputerowe, językowe, artystyczne – a ponieważ
wiele babć i dziadków przedpołudniami zajmuje się swoimi wnukami, nie mogło zabraknąć zajęć i dla
nich – mówi Anna Nawrot, inicjatorka powstania Centrum Pomocy
i Aktywności Osób Starszych.
– Tu poprzez wspólną zabawę
można podejrzeć i sprawdzić, co

Ponad 70 kobiet stawiło się w sobotni poranek w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich, by zacząć dzień
od sporej dawki ruchu. Odbywający się tam maraton zumby przyciągnął zarówno te młodsze jak i starsze panie.
– Odzew jest ogromny. Przyszło
naprawdę bardzo dużo pań. Przez
trzy godziny wspólnie poszalejemy
ćwicząc przy rytmach tanecznej
muzyki – mówi Anna Wyrwich, instruktorka tańca. – Układy są bardzo łatwe. Specjalnie pod maraton
przygotowaliśmy takie sekwencje,
które nie sprawią problemów osobom niećwiczącym zumby na co
dzień. Dodatkowo zaplanowaliśmy
szereg atrakcji. Będzie można wygrać między innymi wartościowe
nagrody. Z pewnością każdy wyjdzie zadowolony – dodała.
– O maratonie dowiedziałam się
od koleżanki prowadzącej zajęcia
zumby. Gdy tylko mam wolną chwi-

Spotkania cieszą się sporym zainteresowaniem.
Foto: SH

daje największą frajdę wnukom
i przenieść to na grunt domowy –
mówi Halina Kuśka, jedna z uczestniczek zajęć.
Zajęcia są nieodpłatne. Organizatorzy proszą zainteresowanych
udziałem w zajęciach o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne – tel.
707-43-03 wew.105.
Magdalena Szewczyk

STARE!!!!

W skrócie

Pomysł na ośrodek
Studenci Śląskiej Wyższej Szkoły Technicznej
mają pomysł na zagospodarowanie ośrodka sportowego w Orzegowie. Prace mają rozpocząć się w tym roku,
a w budżecie miasta zarezerwowano na ten cel ok.2
mln zł. Przedstawiona koncepcja zakłada zadaszenie
istniejącego
lodowiska.
Znajdująca się obok skarpa
wykorzystana zostanie do
budowy toru dla rolkarzy
i rowerzystów. Znalazłby
się tam także skatepark, stoły do gry w szachy, siłownia
na wolnym powietrzu oraz
plac zabaw.

Bądź na bieżąco!
Chcesz wiedzieć, co się
dzieje w Rudzie Śląskiej?
Potrzebujesz
informacji
o najbliższych wydarzeniach kulturalnych, a nie
masz czasu sam ich szukać?
Wystarczy wejść na stronę
www.rudaslaska.pl i podać
adres e-mail w polu zapisów do newslettera. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta UM
w Rudzie Śląskiej będzie Ci
wysyłał na bieżąco informacje dotyczące miasta.

Zaproszenie do współpracy

Zumba to fitness połączony z tańcem latino.
Foto: SH

lę, biorę w tego typu zajęciach
udział. To fajna metoda na aktywne
spędzenie czasu i oderwanie się od
nauki. Polecam takie zajęcia każdemu – zachęcała Ewelina Wroczyńska, uczestniczka maratonu.
Sandra Hajduk

Partnerstwo publicznoprywatne to jeden z pomysłów władz Rudy Śląskiej
na realizację kolejnych
miejskich inwestycji. Miasto we współpracy z partnerami prywatnymi chce m.in.
przeprowadzić termomodernizację placówek oświatowych oraz wymienić
oświetlenie. W tej sprawie
prezydent Grażyna Dziedzic spotkała się z przedstawicielami rudzkiego biznesu.
REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Rudzianka, poetka i scenarzystka – Monika Czoik to autorka dwóch tomików dziecięcej poezji: „Wierszyków na każdą porę roku” i „W czarodziejskiej szufladzie” oraz wielu scenariuszy.
Rozmawiamy o tym, jak powstają utwory dla najmłodszych i dlaczego są tak ważne.

Co Monika ma w szufladzie?
Imię i nazwisko:
Wiek:
Zainteresowania:
Wykształcenie:
Ulubieni poeci:

Monika Czoik
32 l.
pływanie, kręgle, pieczenie
ciast – szczególnie rogalików
wyższe
?
Jan Brzechwa,
Julian Tuwim

– Jak zaczęła się Twoja przygoda
z twórczością? Pamiętasz początki?
– Oczywiście, że pamiętam. Gdy
byłam w Liceum Medycznym Opiekunek Dziecięcych, w ramach praktyk,
które opierały się na pracy z dziećmi,
wpadłam na pomysł, żeby czytając, nie
tylko powielać czyjeś utwory, ale stworzyć własne. Mój pierwszy scenariusz
napisałam w pierwszej klasie liceum,
mogę zdradzić, że było to na matematyce – serdecznie pozdrawiam pana
od matematyki (śmiech). Koleżanki
z klasy chciały później wystawiać
przedstawienia na ich podstawie i tak
się to zaczęło. Wtedy też zaczęłam pisać wiersze, które potem znalazły się

w tomiku „Wierszyki na każdą porę
roku”.
– Gdybyś mogła w jednym zdaniu
opisać swoje dzieła…
– Jest to twórczość bajkowa, skierowana do dzieci i nie tylko, ale także
prosta, by trafiała również do najmłodszych.
– Skąd zatem czerpiesz inspiracje?
– Głównie z moich podróży, z trasy
czytelniczej. Pytam również dzieci
o czym lubią słuchać, co je interesuje –
często opowiadają mi o różnych bajkowych postaciach, później mogę czerpać
z ich wyobraźni. Żyjemy w czasach,
w których króluje Internet i telewizja,

ale na szczęście są tacy rodzice i nauczyciele, którzy nadal pielęgnują pamięć o starych, klasycznych bajkach
i wierszykach, dlatego dzieci chcą słuchać także mojej twórczości. Mój syn
jest również skarbnicą ciekawych pomysłów. To dzieci często dostrzegają
to, czego nie potrafiliby dostrzec dorośli.
– Czyli masz prywatnego, najważniejszego krytyka?
– Tak, Filip jest zawsze pierwszym
słuchaczem. Ale o opinię pytam także
dzieci, którym czytam. Zawsze przyjmuję krytykę, ale na szczęście moje
utwory zwykły się podobać.
– Jesteś osobą aktywną. Jak znajdujesz czas na pisanie i jak wygląda
cały proces tworzenia?
– Pisanie wierszy jest bardzo trudne,
ale kiedy nagle pojawi się pomysł,
szybko przelewam go na papier. Trudniejsza jest praca nad tekstem, nad sensem, nad opowiedzeniem historii.
Utwór musi być atrakcyjny dla dziecka, musi pobudzać wyobraźnię i rozwijać mowę.

– Wierzysz w to, że czytanie w dużym stopniu kształtuje osobowość
małego człowieka?
– Ja w to nie wierzę – ja to wiem. To
przemycanie najważniejszych wartości
w dziecięcych utworach. W dobie Internetu i telewizji ma to jeszcze większe znaczenie.
– Oprócz kształtowania dziecięcych charakterów, co uznałabyś jeszcze za swój zawodowy sukces?
– Wydanie książek, dzięki Forum
Inicjatyw Kulturalnych, trasę czytelniczą, która cały czas trwa. Cieszę się
także, że wystawiane są przedstawienia
na podstawie moich scenariuszy. W zeszłym roku dzieci z Przedszkola nr 47

na Bykowinie wystawiły „Opowieść
wigilijną”, a ostatnio „Jasia i Małgosię
– trochę inną historię”, a grupa teatralna „Tulipanki” z Dziennego Domu Pomocy Społecznej przedstawienie
„O Franku w Krainie Baśni”. Oglądanie spektakli niesamowicie cieszy.
– Jakie masz najbliższe plany?
– Już za niedługo odbędzie się premiera bajki „O wielkim czynie małego Diablika – czyli jak uratowano Krainę Wiosny”, którą napisałam z panią Anią Morajko. Będzie to słuchowisko dla dzieci,
które w końcu ujrzy światło dzienne.
– Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
MS
REKLAMA
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INTERWENCJA
Zimą śnieg staje się zmorą nie tylko drogowców i kierowców, ale także ludzi przemieszczających się pieszo. Obfite opady
śniegu powodują w miastach paraliż i chociaż pierwszeństwo w odśnieżaniu mają drogi najważniejsze w mieście, nie oznacza
to, że osiedlowych dróg nie trzeba odśnieżać wcale.

Problem z odśnieżaniem
Z problemem braku odśnieżania
ulic i parkingów znajdujących się
między blokami RSM przy ulicy
Oświęcimskiej zgłosił się do redakcji
,,WR” pan Marcin Szymała – mieszkaniec Kochłowic.
– Interweniowałem kilka razy. Mimo tego odśnieżanie nie było wykonywane. Spółdzielnia co miesiąc płaci
kwotę ryczałtową za usługę, która nie
jest wykonywana. Pomimo próśb i nalegań nic się w tej sprawie nie zmieniło – opowiada pan Mariusz. Twierdzi
również, że w poprzednim sezonie sytuacja była podobna i zaczęła zagrażać zdrowiu mieszkańców.

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228

monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

– Pomagałem osobie starszej, która wywróciła się i uderzyła głową
w lód. To już jest niebezpieczna sytuacja, a zaradzić jej można było wykonując tylko jeden telefon do firmy
zajmującej się odśnieżaniem. Niedawno spotkałem inną starszą panią
w sklepie, która wywróciła się na tej
drodze osiedlowej i złamała rękę. Takie rzeczy dzieją się notorycznie,
a nie spotyka się to z żadną reakcją –
mówił.
– Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy uwag co do pracy dozorców, którzy dokładają wszelkich starań aby teren będący w utrzymaniu
RSM był odśnieżony i czysty. Może
zdarzyć się, że w trakcie intensywnych opadów prace związane z odśnieżaniem trwają dłużej, ale są wykonywane na bieżąco i kontrolowane
nie tylko przez RSM, ale także prze
straż miejską, która nie przekazała
Administracji nr 4 żadnych zgłoszeń
od lokatorów dotyczących tego rejonu – poinformowała Krystyna Janiak, kierownik Administracji nr 4.

Lód znajdujący się między blokami na ulicy Oświęcimskiej znacznie utrudnia wejście do
klatki schodowej.
Foto: SH

– Potwierdzamy, iż w dniu 15.01.2013
w trakcie rozmowy z pracownikiem
administracji pan przekazał informację o tym, iż żona przewróciła się
i stłukła sobie rękę, a także, że miał
problemy z samochodem bo parking
jest śliski i źle uprzątnięty. Jednak
jest to zdarzenie incydentalne i nie
może świadczyć o złej pracy dozorców przez cały sezon zimowy – dodała.

Niemniej jednak w czwartek, tydzień po tym jak pan Marcin złożył
u nas i w spółdzielni pismo w tej
sprawie, droga wewnętrzna została
odśnieżona. Zauważyli to także inni
mieszkańcy bloku. – Rzeczywiście
wcześniej przejście tędy z wózkiem na
zakupy było niemal niemożliwe. Teraz jest znacznie lepiej – mówiła starsza pani, którą spotkaliśmy przed
klatką. 
Sandra Hajduk

7

Z redakcyjnej
skrzynki

– Jestem mieszkańcem Bykowiny i zauważyłem, że nikt nie przyjeżdża odśnieżać ulicy Siekiela.
Dlaczego? Mieszkańcy się niecierpliwią, bo zima w pełni, a nieodśnieżona ulica stanowi duży
problem – z taką uwagą zadzwonił do nas nasz Czytelnik.
– Do Centrum Zarządzania
Kryzysowego (CZK) w Wydziale
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ruda Śląska (działającego całodobowo) w czasie trwania akcji zimowej nie wpłynęło
ani jedno zgłoszenie od mieszkańców miasta dotyczące nieodśnieżenia ul. Siekiela. 22.01.2013 r.
na polecenie dyżurnego CZK –
patrol straży miejskiej udał się na
miejsce o godz. 16.45 stwierdził,
że jezdnia jest przejezdna i odśnieżona – mówi Roman Dymek,
naczelnik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego.
Wszelkie
nieprawidłowości
w funkcjonowaniu infrastruktury
miejskiej, w tym również dotyczące prowadzonej Akcji Zima,
należy zgłaszać do CZK:
800-158-800 (bezpłatna infolinia), tel./fax 32 248-63-58, 603880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS
o pomoc; e-mail: wzk@rudaslaska.pl

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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Zapłać wcześniej w kasie
lub przelewem, unikniesz kolejek
60 tysięcy decyzji podatkowych trafi w najbliższym czasie do rudzian. Urząd Miasta rozpoczął
„akcję wymiarową” w zakresie naliczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla
osób fizycznych.
Ustawowe terminy płatności
poszczególnych rat to 15. dzień
marca, maja, września i listopada. Lepiej jednak nie czekać
z wpłatą do samego końca. –
Prosimy mieszkańców, którzy regulują podatek w kasie urzędu,
o dokonywanie wpłat we wcześniejszych terminach. Unikną
wtedy uciążliwego stania w kolejkach – mówi Wioletta Rak,
naczelnik Wydziału Budżetu
Miasta. – Przypominamy również
o możliwości uiszczenia należności przelewem na indywidualny
numer rachunku bankowego podany w decyzji – dodaje.
Aby ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw związanych z podatkami lokalnymi, przeniesiono
odpowiednie biura na parter budynku głównego przy placu Jana
Pawła II (w okolicach kas), gdzie
znajduje się zarówno wymiar podatków (pokoje 16, 18-21), księgowość podatkowa (pokój 17),
kasa (pokój 13-14) i egzekucja
(pokoje 15, 22-23). – Wcześniej

mieszkańcy musieli przemieszczać się niemal po całym urzędzie, teraz wszystkie sprawy załatwią w jednym miejscu – podkreśla Anna Jastrzębska, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
Lokalnych.
Natomiast kasa w budynku B
przy ul. Niedurnego czynna jest
tylko w terminach płatności
opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż alkoholu (tzw. koncesji alkoholowych), tj. w ostatni tydzień stycznia, maja i września. Mieszkańcy załatwiający
sprawy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego nie muszą jednak przechodzić do budynku głównego,
aby uiścić opłatę skarbową. –
Pracownicy tych wydziałów pobierają gotówkę, więc mieszkańcy nie muszą stać w kolejce do
kasy – tłumaczy Wioletta Rak.
W okresie od 1 do 31 marca
2012 roku w kasie rudzkiego
Urzędu Miasta zostały przyjęte
19.372 wpłaty, co daje średnio

922 wpłaty na jeden dzień roboczy. W ustawowym terminie
płatności podatku od nieruchomości, tj. 15 marca 2012 r., zostały przyjęte 1343 wpłaty, zaś
29 i 30 marca 2012 r., czyli
w terminie płatności opłaty za
wieczyste użytkowanie gruntu,
przyjęto 1810 wpłat. – Chociaż
uruchomiono dodatkowo dwie
kasy, to trudno było uniknąć kolejek w godzinach szczytu, czyli
od 8.00 do 13.00. Dlatego serdecznie zachęcamy do płacenia
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta – mówi Ewa
Guziel, skarbnik miasta.
Kasy w budynku głównym
otwarte są w godzinach pracy
Urzędu Miasta: w poniedziałki, wtorki i środy od 8.00 do
16.00, w czwartki od 8.00 do
18.00, w piątki od 8.00 do
14.00. – Co ważne, kolejną
zmianą w tym roku jest to, że
kasy pracują bez przerw – zaznacza Ewa Guziel.
UM

Przybliżamy Rudzkie Organizacje Pozarządowe
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym
Adres: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 79
tel. 32 772-40-33
Nr KRS: 0000241090
Rachunek Bankowy: PKO BP S.A.
16 1020 2401 0000 0402 0184 1428
Rodzina to wartość, która pielęgnowana jest z pokolenia na pokolenie. W naszym mieście jest taka
wspólnota, która swoimi tradycjami oraz wspólnymi wartościami łączy tysiące rudzian. Huta Pokój jest
jednym z symboli Rudy Śląskiej,
a od ośmiu lat także pomocną dłonią dla potrzebujących rodzin hutniczych.
Głównym celem Stowarzyszenia
Pomocy Rodzinom Hutniczym jest
wsparcie rodzin w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin
związanych z przemysłem hutniczym.
– W ubiegłym roku finansowaliśmy m.in. leczenie ciężko chorych
dzieci naszych pracowników, operacje i zabiegi członków ich rodzin,
opiekę pielęgniarską i rehabilitację
osób starszych i niepełnosprawnych, obozy dla niepełnosprawnej
młodzieży i turnusy rehabilitacyjne.
Kupiliśmy wózek inwalidzki, aparat
słuchowy, leki, środki opatrunkowe,
nawet opał – wylicza Jerzy Trzciński, prezes Stowarzyszenia Pomocy
Rodzinom Hutniczym.

Tak duża pomoc wiąże się także
z potrzebą pozyskania środków.
– Głównym darczyńcą jest Huta
Pokój, która jest wzorowym przykładem firmy odpowiedzialnej społecznie. Naprawdę nie znam drugiego takiego przedsiębiorstwa,
które w tych brutalnych kapitalistycznych czasach miałoby tak
„proludzkie” priorytety. Pozyskujemy również środki dzięki przekazywaniu 1% podatku dochodowego
na SPRH, które jest organizacją
pożytku publicznego. Z roku na rok
darzy nas zaufaniem coraz więcej
podatników – wyjaśnia prezes stowarzyszenia.
Stowarzyszenie bardzo mocno
podkreśla rodzinny aspekt pomocy.
– Działamy bardzo lokalnie. Pomagamy tym, którzy są blisko,
mieszkają obok mnie, obok Pana,
być może w tym samym bloku, co
Czytelniczka ,,WR” lub na tej samej
ulicy, co Czytelnik tego tygodnika.
To w wielu przypadkach Państwa
współpracownicy, sąsiedzi, ich dzieci czy wnuki, krewni znajomych –
dodaje Jerzy Trzciński.
Robert Połzoń

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

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

Jan Suchy
syn Elżbiety i Krzysztofa
ur. 15.01. (3700 g, 55 cm)

Oliwia Szewczyk
córka Mileny i Rafała
ur. 17.01. (2750 g, 52 cm)

Lena Majewska
córka Izy i Tomasza
ur. 18.01. (4400 g, 61 cm)

Alicja Mateja
córka Hanny i Marcina
ur. 19.01. (3060 g, 58 cm)

Marcel Daszkiewicz
syn Kariny i Grzegorza
ur. 21.01 (3200 g, 54 cm)

Wiktor Szudrowicz
syn Barbary i Pawła
ur. 20.01. (4100 g, 58 cm)

Emilia Jóźwiak
córka Dominiki i Michała
ur. 20.01. (2300 g, 52 cm)

Nadia Zagurba
córka Małgorzaty i Roberta
ur. 18.01. (2950 g, 52 cm)

Natalia Ziob
córka Małgorzaty i Rafała
ur. 21.01. (3300 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.vitgold5+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 4.02.2013 r. do godz. 14.00.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Z KULTURĄ NA TY
Utworów nawiązujących swoim charakterem do minionych Świąt Bożego Narodzenia oraz słynnych noworocznych koncertów wiedeńskich w wykonaniu zespołu kameralnego Trio Appassionata mogli wysłuchać w środowy wieczór melomani zebrani w sali MCK-u.

CO, GDZIE,
KIEDY

Skok w Nowy Rok z Trio Appassionata

Góralska muzyka na ostro!

– Tytuł koncertu „Skok w Nowy
Rok ze Straussem i nie tylko” nawiązuje do noworocznego koncertu
filharmoników wiedeńskich. Strauss
– syn króluje na koncertach w Wiedniu, tak było także na naszym dzisiejszym koncercie. Nie zabrakło
jednak najsłynniejszego utworu jego ojca, czyli Marsza Radeckiego,
który razem z nami na koniec wykonała publiczność – opowiada Mirosław Krause, członek zespołu kameralnego Trio Appassionata. – Repertuar koncertu był zróżnicowany,
ale tak się dzieje na całym świecie.
Nawet na koncertach wiedeńskich
słyszymy nie tylko walce i polki
Straussów. Grana jest tam również
muzyka Czajkowskiego i wielu innych kompozytorów. Na naszym
koncercie pojawiła się także lżejsza
muzyka musicalowa i jazzowa. A że
w jazzie często mamy do czynienia
z piosenką, stąd pomysł na to, by
promować młodych ludzi. Dlatego

Koncert na walentynki

Publiczność świetnie się bawiła przy wspólnym wykonaniu Marsza Radeckiego.

też wystąpiła z nami młoda rudzka
wokalistka Joanna Reczyńska, która zaśpiewała kilka jazzowych
utworów – dodał.
Publiczności taka formuła koncertu noworocznego najwyraźniej

przypadła do gustu.
– Niedawno usłyszałam o tym zespole kameralnym i postanowiłam
posłuchać na żywo ich wykonań.
Występ bardzo mi się podobał. Repertuar był trafiony w dziesiątkę.

Foto: SH

Jestem bardzo zadowolona i gorąco polecam taką formę spędzania
czasu – mówiła po koncercie Barbara Macioszek.
Sandra Hajduk

W filii nr 18 MBP w Rudzie Śląskiej otwarto wystawę „Poszli nasi w bój”, czyli barwa i broń w powstaniu styczniowym
1863 r.

Poszli nasi w bój
Na wystawie można zobaczyć rysunki Marka Wacława
Judyckiego obrazujące powstańców i ich uzbrojenie. W
czasie spotkania autor wygłosił
również odczyt zatytułowany
„Literatura, piosenka, historia,
fakty i inne opowieści czyli w
150 lat po powstaniu styczniowym”.
– Spotkanie cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem.
Na prelekcji padło m.in. pytanie
czy w powstaniu styczniowym
brali udział Ślązacy. Odpowiedziałem, że tak. Jednym z po-

wstańców był Konstanty Latka,
który został pochowany na
cmentarzu parafialnym w Orzegowie – mówi Marek Wacław
Judycki.
Podczas spotkania powstańcze piosenki śpiewał gliwicki
bard – Grzegorz Brożek. Na
prelekcji obecni byli stali czytelnicy biblioteki, radny Jan
Wyżgoł oraz Adam Podgórski.
Kolejne spotkanie planowane
jest na wrzesień i będzie dotyczyć 330. rocznicy odsieczy
wiedeńskiej, która przeszła
przez Śląsk.

Prelekcja trwała prawie dwie godziny.

– Historia to coś co pasjonuje
również uczniów. Są już plany kolejnych prelekcji historycznych,

Foto: MHS

które wygłoszę w rudzkich szkołach
– dodaje Marek Wacław Judycki.
Monika Herman-Sopniewska

Gawędziarka z powołania
mi wyszła, a Kidawa od razu zaprosił
mnie do „Nocy Świętojańskiej” – dodaje pani Irena. Pani Irena Majzel urodziła się w Miechowicach, dopiero po
ślubie zamieszkała w Rudzie Śląskiej
– mąż był górnikiem. – Jestem śląskie
dziecko, nasza ziemia mnie tu wychowała, tego nauczył mnie mój ojciec,
gdy miałam siedem lat – mówiła ze
wzruszeniem pani Irena, podkreślając
swoje pochodzenie. Irena Majzel jest
pełna humoru, zapału i miłości do regionu – jeszcze w wieku 80 lat śpiewała, występowała ze śląskimi monologami, brała udział w audycjach radio-

Tuż po walentynkach – 15 lutego
na deskach MCK-u zaśpiewa Teresa Werner i goście. To kolejny koncert z cyklu „Śląskie Granie” organizowany przez Telewizję Sfera.
Gościnnie na scenie pojawią się:
Andrzej Potępa, Eugeniusz Stoll,
Inga Papkała oraz zespół tańca nowoczesnego Tess – półfinaliści
ostatniej edycji Mam Talent. Dla
Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia. Wystarczy wysłać
SMS-a o treści wiad.werner +
imię i nazwisko pod numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
Na SMS-y czekamy do 13 lutego
do godziny 12.00.

Skecze męczące w 3D?

Ślązacy mają swoje perełki kinematografii. Wielu z nas zna „Grzeszny żywot Franciszka Buły”, „Noc Świętojańską” i „Paciorki
jednego różańca”, które są kwintesencją tutejszego życia. Rudzianie natomiast mają własną perełkę, będącą częścią wszystkich
trzech filmów – to u nas mieszka 98-letnia Irena Majzel

Irena Majzel – aktorka, gawędziarka, założycielka zespołu folklorystycznego. Podczas jednego z występów
została wypatrzona przez reżysera Janusza Kidawę. – W latach 80. występowałam w stroju śląskim, a Kidawa siedział na widowni i się przyglądał. Po
występie podszedł do mnie i zapytał,
czy nie chciałabym wystąpić w jego filmie. Odpowiedziałam, że jeszcze nigdy
nie grałam, a on na to: „Pani aktorstwo ma wyryte na twarzy”. Tak znalazłam się w obsadzie i byłach ciotka
Gustla – podczas prywatnej rozmowy
opowiadała pani Irena Majzel. – Rola

Góralskie piosenki w nowoczesnych aranżacjach? Tylko
w MCK-u! 8 lutego odbędzie
się koncert zespołu „Turnioki”,
który łączy regionalną muzykę
z różnymi stylami, takimi jak
rock, jazz-rock, rap i reggae,
przeplatając występy ludową
polką i ciekawie zaaranżowanymi tańcami góralskimi. Bilety można zakupić w kasach
MCK-u w cenie 25 i 20 zł.
Start: godz. 18.00.

Kabaret Skeczów Męczących
w Rudzie! Czterech przystojnych
panów i dużo śmiechu – to oferta
MCK-u. Zapraszamy 10 lutego na
godzinę 18.00 na program „Z życia
wyższych sfer – spektakl w 3D”.
Kabaret zapowiada żartem: – Przed
spektaklem każdy widz otrzyma specjalne okulary, dzięki którym będzie
mógł zobaczyć kabaret w 3D. Najnowsza technologia sprawi, że widzowie będą mogli głębiej doświadczać otaczającej rzeczywistości, a poprzez błyskotliwe żarty dwuwymiarowy śmiech stanie się śmiechem
trójwymiarowym. Bilety w cenie 35
zł do zakupu w kasach MCK-u.

Mirek Breguła – film
Powstał film dokumentalny o liderze i współzałożycielu zespołu Universe, Mirosławie Bregule. Obraz
nosi tytuł „Mirek Breguła – choroba uczuć”. 9 lutego w kinie „Patria”
będzie można zobaczyć dzieło reżyserki Doroty Pryndy oraz porozmawiać z nią po prelekcji. Film
wyświetlony zostanie o godzinie
17.00.

Casting

Na pierwszym planie Irena Majzel w stroju śląskim.

wych z własnymi gawędami, a także
prowadziła klub seniorów. Do dziś pamięta wiele pieśni i utworów, które
prezentowała podczas mojej wizyty,

Foto: arch prywatne Ireny Majzel.

wywołując i u mnie wielkie wzruszenie. Warto by rudzianie docenili taki
skarb.
Magdalena Szewczyk

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza
przy współpracy z MDK w Chorzowie zaprasza 3 lutego na spektakl
„Casting” przygotowany przez rodziców dzieci uczęszczających do
jednej ze świetlic prowadzonych
przez stowarzyszenie oraz przyjaciół. Rozpoczęcie o godzinie 17.30
w Domu Katechetycznym Sanktuarium św. Józefa w Rudzie. Wstęp
wolny.
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Maciej Makula
– radca prawny,
przewodniczący zarządu
Rudzkiego
Stowarzyszenia
Pomocy
Ofiarom Przestępstw
(www.rspop.org.pl).

PORADY dietetyka

Za kilka lat ma zostać zniesiony obowiązek meldunkowy.
Chciałabym się dowiedzieć jakie znaczenie ma meldunek?
Agata O. z Orzegowa

Kilka mitów meldunkowych
Zameldowanie – to słowo od lat kojarzy się wszystkim z wpisem do dowodu
osobistego, bez którego w zasadzie niczego nie da się „w urzędzie” załatwić.
Wpisowi meldunkowemu nadaje się
wielkie znaczenie, włącznie z ustaleniem
na tej podstawie prawa do mieszkania.
Czy od 2016 roku (zniesienie obowiązku
meldunkowego) zostaniemy bezdomni?
Zameldowanie to pojęcie prawa administracyjnego, które oznacza urzędowe poświadczenie miejsca stałego pobytu – czyli
w uproszczeniu – naszego miejsca zamieszkania. To właśnie tym ostatnim pojęciem posługują się pozostałe gałęzie prawa – w szczególności prawo cywilne i karne. Warto zapamiętać, że z punktu widzenia stosunków cywilnych (w tym procedury) miejsce zameldowania nie ma prawie żadnego znaczenia.

Przede wszystkim meldunek nie przesądza o prawie do lokalu mieszkalnego.
Tymczasem wiele osób korzystających
z usług RSPOP właśnie z takim pytaniem
zwraca się do nas, nie rozumiejąc relacji
obu tych pojęć. Można mieć więc kilka
mieszkań, ale zameldowanym być tylko
w jednym (tam, gdzie się mieszka). Taka
sytuacja nie pozbawia właściciela jego
praw do pozostałych lokali.
Miejsce zamieszkania to miejscowość,
w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu (zameldowanie dotyczy
konkretnego adresu). W nauce przyjmuje
się definiować to miejsce jako centrum
interesów życiowych. Jakkolwiek zamieszkanie powinno być potwierdzone
meldunkiem, to brak dopełnienia tego
warunku nie będzie miał wpływu na

określenie miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania może się zmienić dowolną ilość razy, nie jest wymagane jego
trwanie przez minimalny okres czasu.
Teoretycznie przeprowadzać się można
każdego dnia (szczególnie, gdy mieszkamy w wozie kampingowym). Co więcej,
zmieniając adresy w obrębie miejscowości w rzeczywistości nie zmieniamy
miejsca zamieszkania, podczas gdy dochodzi do zmian w meldunku.
Warto wiedzieć, że od 1 stycznia
2013 r. zniesiono wykroczenie polegające na niedopełnieniu obowiązku meldunkowego. Nadal jednak trzeba pamiętać o wymianie dowodu osobistego,
jeżeli zmienią się zawarte w nim dane.
Takie zaniechanie może skutkować karą grzywny.

PORADY KONSUMENTA

Odpowiada
Miejski Rzecznik
Konsumentów
Wioletta
Stec-Grześkowiak

Zlecając usługę, bądź zamawiając towar,
często wpłacamy na rzecz przedsiębiorcy
pewną kwotę pieniędzy. Warto jednak wiedzieć, że suma jaką wpłacamy może być
albo zadatkiem albo zaliczką. Dla ewentualnych, przyszłych roszczeń nie jest obojętne,
czy dajemy zadatek czy zaliczkę. Chociaż
potocznie traktujemy te dwie formy przedpłaty jako równoznaczne, nie są to pojęcia
tożsame. Wręczenie zadatku nie jest obowiązkowe i jest uzależnione od ustaleń
stron. Wręczona przy zawarciu umowy
kwota pieniędzy stanowi zadatek tylko wtedy, gdy wyraźnie zastrzeżono to w umowie.
Skutki wręczenia zadatku są uzależnione od
dalszego wykonania umowy. W przypadku
prawidłowego wykonania umowy, zadatek
zaliczany jest na poczet ceny sprzedaży to-

Zaliczka i zadatek
Jaka jest różnica między zaliczką a zadatkiem?
Grzegorz S. z Goduli
waru lub wykonanej usługi. Jeżeli umowy
nie wykonuje konsument (z przyczyn leżących po jego stronie), zadatek przepada na
rzecz sprzedawcy lub rzemieślnika. W przypadku gdy do wykonania umowy nie dochodzi z przyczyn leżących po stronie
przedsiębiorcy, konsument może od umowy
odstąpić i żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (art. 394 § 1 kodeksu cywilnego). Jeżeli obie strony zgodnie oświadczają, że rozwiązują umowę, zadatek powinien być zwrócony bez obowiązku zapłacenia kwoty dwukrotnie wyższej. Jeżeli niewykonanie umowy nastąpiło z powodu
okoliczności, za które żadna ze stron nie jest
odpowiedzialna, zadatek powinien być
zwrócony w takiej wysokości w jakiej został wpłacony.

Zaliczka nie została uregulowana
w kodeksie cywilnym, jej przedmiotem mogą być pieniądze, wpłacone na
poczet ceny późniejszych transakcji
(np. wykonanie prac remontowych,
kupna towaru). Zasady wpłacenia zaliczki i zwrotu zaliczki powinny być
ustalone w umowie, gdyż zależą od woli stron. W razie rozwiązania umowy
z winy przedsiębiorcy, przedsiębiorca
musi zwrócić zaliczkę, z winy konsumenta, bądź za zgodą obu stron – zaliczka podlega zwrotowi na rzecz konsumenta, ale przedsiębiorca może od
niej odliczyć poniesione koszty. Zatem
wpłacając jakąkolwiek kwotę pieniędzy na rzecz przedsiębiorcy, zawsze
bardzo dokładnie czytajmy umowę.

Odpowiada
Monika Macioszek
dietetyk, Centrum Poradnictwa
i Edukacji Zdrowotnej Medietic

Zauważyłam, że w ciągu ostatniego roku niechciany tłuszcz
zaczął gromadzić mi się w okolicach pasa. Jak to możliwe, że
z wiecznej gruszki moja figura zmieniła się w jabłko?
Barbara 46 l. Halemba

Zmiana figury
W okresie przed menopauzą
i tuż po niej u wielu kobiet pojawia się problem z utrzymaniem
zgrabnej sylwetki. Panie, już po
czterdziestym roku życia mogą
zaobserwować u siebie, że rozkład tłuszczu w ich organizmie
zmienia się. Niechciany tłuszcz
z bioder, ud i pośladków przenosi się wtedy w okolice talii, nadając figurze kształt jabłka.
Dzieje się tak za sprawą hormonów. W okresie przekwitania,
zmniejsza się ilość wydzielanych estrogenów, nadających
sylwetce typowy dla kobiet
kształt gruszki. Wraz z ich spadkiem figura zmienia się w szczególnie niekorzystną dla zdrowia
otyłość brzuszną. Nadmiar tkanki tłuszczowej w obrębie brzu-

cha zwiększa ryzyko powstania
wielu chorób, w tym kardiologicznych i cukrzycy typu II.
Jeśli więc nie miałaś szczęścia,
by odziedziczyć szczupłą sylwetkę, to po czterdziestce kontroluj
swoją wagę i obwody ciała. Jeżeli Twój obwód pasa wynosi powyżej 80 centymetrów, powinien
to być dla Ciebie znak, że najwyższy czas zacząć się zdrowo
odżywiać i zadbać o zwiększenie
aktywności fizycznej.
Odpowiednio
zbilansowana
dieta i umiarkowany ruch wpłyną
korzystnie nie tylko na Twoją
sylwetkę ale pozwolą Ci również
zmniejszyć niepożądane objawy
klimakterium, takie jak zaburzenia nastroju, uderzenia gorąca,
bóle głowy, bezsenność.

„Cafe RZ” dla rodzin
zastępczych
Od 2002 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej prowadził działalność mającą na celu wsparcie
rodzin zastępczych w trudnych
chwilach przystosowywania się
do nowej roli. W tym roku MOPS
reaktywuje działalność w tym
zakresie. 31 stycznia odbędzie
się pierwsze spotkanie „Cafe
RZ” przeznaczone dla rodziców
zastępczych z Rudy Śląskiej. To
rodzaj grupy wsparcia, która ma
na celu dzielenie się doświad-

czeniem rodziców, otrzymanie
wielu wskazówek dotyczących
wychowania oraz wzajemne
wspieranie się w łatwych i tych
trudniejszych momentach na
drodze rodzicielstwa. Spotkania
będą cykliczne – odbywać się
będą raz w miesiącu – w ostatni
czwartek, w Dziale Pieczy Zastępczej MOPS przy ulicy Bujoczka 12, od godziny 16.00 do
18.00. Organizatorzy serdecznie
zapraszają!
MS
REKLAMA

CleanMaster

tel. 500-612-622

CZYSZCZENIE
DYWANÓW
I TAPICEREK

10%

RABATU NA USŁUGI

www.czyszczenie-dywanow.w.zabrze.pl

Porady PRAWNIKA
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Kolędowali dla Hospicjum

Damski wieczór

– Koncert jest organizowany od
kilku lat. W tym roku po raz pierwszy
pomyśleliśmy o tym, żeby wesprzeć
Hospicjum w Rudzie Śląskiej, z którym staramy się współpracować –
tłumaczy Dariusz Kowalski ze Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza.
Grupa ponad dwudziestu młodych
ludzi profesjonalnie wykonała kolędy
i pastorałki w oryginalnych aranżacjach. Wśród repertuaru znalazły się
pieśni folkowe, rozrywkowe, piosenki bożonarodzeniowe oraz dawne
utwory śpiewane po łacinie.
– Uczęszczam na zajęcia do Klubu.
Spodobała mi się inicjatywa koncertu, dlatego postanowiłam się zaangażować, tym bardziej, że mogę przez to
pomagać potrzebującym – mówi Sylwia Orszulik, jedna z wykonawczyń.
– W tamtym roku, zachwyciły nas

Po raz kolejny w MCK-u odbyło się spotkanie z cyklu „Między nami kobietami”. –
Udało mi się wygospodarować trochę wolnego czasu, więc przyszłam. Jestem tutaj po raz
pierwszy i ciekawi mnie ten projekt - mówi
pani Bożena, jedna z uczestniczek spotkania.
Podczas tej edycji panie mogły posłuchać
wykładu Jacka Szychowskiego na temat pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów. Ponadto odbył się pokaz mody wieczorowej
oraz prezentacja kosmetyków. W trakcie spotkania można było zobaczyć kameralną galerię oraz porozmawiać przy kawie. Wieczorne
spotkanie otworzył koncert kolęd w oryginalnym wykonaniu.
– Na spotkanie przyszłam kolejny raz ponieważ podoba mi się ta inicjatywa. Dzisiejszy program jest urozmaicony i na pewno
sprawi mi wiele przyjemności – wyznaje pani
Anna.

Koncert odbył się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Bykowinie.

piękne kolędy, dlatego wróciłyśmy tu
dzisiaj – opowiadają pani Beata i pani
Magda uczestniczki koncertu. – Stowarzyszenie jest z nami związane,
pomaga nam, dlatego chcemy się odwdzięczyć i okazać wsparcie. Dodat-

Foto: AP

kowo pragniemy wspomóc Hospicjum, gdyż wiemy, że istnieje taka
potrzeba – dodają.
Podczas koncertu udało się zebrać
545,50 zł.
Agnieszka Pach

W trakcie spotkania panie miały okazję
skorzystać z wielu specjalistycznych porad.
Foto: AP

– Zawsze staramy się spełnić oczekiwania
uczestniczek. Jest to wieczór przygotowany
specjalnie dla nich, aby mogły miło spędzić
czas i oderwać się od codzienności – tłumaczy Anna Roszczyk z Miejskiego Centrum
Kultury.
Na koniec spotkania tradycyjnie odbyło
się losowanie nagród ufundowanych przez
uczestniczące w tej edycji firmy.
Agnieszka Pach

Z życzeniami dla Babci i Dziadka
– Swoim dziadkom życzę by żyli jak
najdłużej, bo na wszystko mi pozwalają – zdradził nam 6-letni Mateusz.
– A babcia piecze najpyszniejsze ciasta na świecie – dodał z uśmiechem.
– Dzień seniora to kolejna z uroczystości środowiskowych, które są
organizowane w naszej szkole. Ta
impreza cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Przychodzą oni
tutaj ze swoimi wnukami. Program

prezentuje zawsze klasa druga.
W tym roku dzieci przygotowały
wierszyki, piosenki i krótkie przedstawienie – opowiada Iwona Bubała, nauczycielka w ZSP nr 2, która
wraz z Małgorzatą Szegą sprawowała opiekę artystyczną nad występami dzieci.
– Zaproszenie na dzisiejszą uroczystość dostałam od wnuczki. Bardzo się ucieszyłam – mówiła Satur-

na Nowak, która podobnie jak inne
babcie oraz dziadkowie, przyszła
w środowe popołudnie do ZSP nr 2
na przedstawienie z okazji Dnia
Babci i Dziadka – Takie spędzanie
tego szczególnego dnia z wnukami
jest bardzo miłe. Z okazji Dnia
Babci dostałam od wnuczki piękną
laurkę i prezent. Sprawiło mi to
ogromną radość – dodała.
Sandra Hajduk

W czwartek nastąpiło uroczyste
podsumowanie wyników 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy w kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne dla nagrodzonych i wyróżnionych zespołów z zakładów pracy i instytucji naszego regionu.
Nagrodę III Stopnia w wysokości
5000 złotych za opracowanie pt.
„Bielszowicki system ładowania
otworów strzałowych o długości
powyżej 70 m” otrzymali autorzy
prac: Andrzej Szymusiak, Zbi-

gniew Bator, Tomasz Kosz i Mirosław Michalik z Kompanii Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Wyróżnienia otrzymały również cztery inne prace zakładów
pracy z KWK Halemba-Wirek.
– Poziom prac był niezwykle wysoki i został bardzo dobrze oceniony przez jury, sporo wyróżnień trafiło do zakładów pracy z Rudy Śląskiej – mówi Antoni Nimpsch,
przewodniczący
Wojewódzkiej
Komisji Konkursu. Uroczystość

Foto: SH

„Rudzkie” echa powstania styczniowego

Wyróżnione kopalnie

Zdobywcy Nagrody III Stopnia z KWK Bielszowice. 

Dzieci uczciły Dzień Babci i Dziadka śpiewając dla nich piosenki i recytując wierszyki. 

Foto: WŚ

konkursowa już od kilku lat odbywa się w zakładach pracy, które
zdobyły najwyższe nagrody spośród laureatów konkursu – tym razem w Instytucie Techniki Górniczej Komag w Gliwicach, zdobywcy Nagrody I Stopnia. Rozwiązania
zgłaszane na konkurs są zastosowane w praktyce, a ich efektem jest
ograniczenie lub likwidacja zagrożeń występujących w zakładach
pracy oraz zagrażających środowisku.
Monika Herman-Sopniewska

Zainaugurowane przez prezydenta RP obchody 150. rocznicy powstania styczniowego,
zapewne długo jeszcze stanowić będą inspiracje do badań, przemyśleń, wyciągania wniosków.
W powstaniu uczestniczyli ochotniczo żołnierze wielu narodowości. Najliczniej na pomoc powstańcom pospieszyli Rosjanie, po nich
Francuzi, Niemcy (Prusacy). Byli Litwini, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Włosi, Anglicy, Szkoci,
Szwajcarzy – nawet nie kusimy się o wymienienie wszystkich nacji.
Powstanie odbiło się z szerokim echem na
Śląsku. Znany pamiętnikarz niemiecki A. O.
Klaußmann poświęcił mu osobny rozdział
wspomnień: Oberschlesien von 55 Jahren. Pisał: Wszędzie na Górnym Śląsku były wywieszane w mieszkaniach portrety dzielnego wodza
Polaka (gen. Mariana Langiewicza – BAP) i jego adiutanta – kobiety (Henryki Pustowójtówny – BAP) oraz barwne, choć brzydkie obrazki
sławiące czyny kosynierów.
W powstaniu styczniowym walczyli Ślązacy z Rudy i okolic: Orzegowa, Lipin, Chropaczowa. W partii Oxińskiego był cały oddział
ochotników i dezerterów ze Śląska.
Jednym z nich był Franciszek Zawierucha
z Rudy, górnik, który wałczył jako kosynier
i „mniejszy dowódca” w Kaliskiem i Częstochowskiem. Urodził się 12 marca 1840 r. Potem
służył w wojnach Prus z Danią, Austrią i Francją. W 1922 roku witał w Rudzie wkraczające

wojsko polskie. Zmarł 9 października 1932 roku dożywając sędziwego wieku 93 lat.
Drugą znaną postacią był Konstanty Latka,
urodzony 4 kwietnia 1848 roku w Orzegowie.
W lutym 1863, jako nieletni uciekł do powstania. Wałczył na szlaku od Dąbrowy Górniczej,
poprzez Będzin, o zdobycie Sosnowca. Pod komendą Apolinarego Kurowskiego zdobyto wtedy kasę kolejową i przegnano Moskali na obszar pruski. Po odbiciu Sosnowca, Rosjanie
wydali Latkę Prusakom. Pracował w kopalni.
Zmarł 19 października 1918 roku. Na jego mogile na starym cmentarzu w Orzegowie jest nagrobek zaprojektowany przez rudzkiego rzeźbiarza Piotr Latoskę.
W powstaniu zginął ojciec żony znanego
pisarza ludowego z Rudy, Antoniego Sieronia,
wraz z trzema synami. Nie byli Ślązakami, ale
pochodzili z Kongresówki. W bitwie pod Józefowem zginął felczer Marcin Jan Krukowski
z Turobina, dziadek późniejszego nowobytomskiego lekarza Jana Marszałka.
Mańka w swojej Historii Kochłowic i okolic
powiada: Kochłowice „mają wielką ilość
mieszkańców, którzy byli w powstaniu, w roku
1863, w obronie naszej ojczyzny. Lecz gdy wielka przemoc Moskali rozbiła powstańców, każdy
gdzie mógł, się ukrył”. Śląscy powstańcy styczniowi mieli powody, aby się obawiać prześladowań ze strony władz pruskich. Padli w 1885
roku ofiarami rugów pruskich.
Barbara i Adam Podgórscy
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Rudzki Informator Samorządowy
Wizyta w fabryce cukierków, spotkanie z postaciami z bajek w Studio Filmów Rysunkowych, zwiedzanie podziemi kopalni soli, seanse filmowe,
przedstawienia teatralne, baseny kąpielowe, Aquadrom, lodowiska i zajęcia artystyczne – to tylko niektóre propozycje na tegoroczne ferie zimowe.
Na małych rudzian czeka szereg atrakcji. Ci, którzy spędzą zimową przerwę w nauce w mieście, na pewno nie będą narzekać na nudę. W przygotowanie najmłodszych do ferii włączyła się również rudzka straż miejska, która prowadzi prelekcje dla dzieci poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi.

Ferie w mieście? Czemu nie!
– Jak co roku placówki oświatowe i kulturalne oraz organizacje
pozarządowe stanęły na wysokości
zadania i przygotowały bogatą
ofertę atrakcji na ferie zimowe –
podkreśla wiceprezydent miasta,
Anna Krzysteczko. – Na dofinansowanie wypoczynku w mieście przeznaczyliśmy w tym roku 80 tys. zł, to
o 30 tys. więcej niż w roku ubiegłym
– dodaje. Domy kultury i Miejskie
Centrum Kultury przygotowały
miejsca dla 310 uczestników.
Z oferty szkół skorzysta w tym roku
prawie 1100 uczniów. Propozycje
placówek oświatowych to wyjścia
do kina, na baseny, lodowiska oraz
zajęcia ruchowe i artystyczne.

Miejskie Centrum Kultury zaprasza na dwa turnusy półkolonii.

Ferie w mieście nie muszą być nudne.

Dla dzieci przygotowano seans filmowy w kinie „Patria”, spektakl
teatralny „Królowa śniegu”, zajęcia
plastyczne i zabawy na świeżym
powietrzu. Uczestnicy półkolonii
poznają tajniki sceny teatralnej
i wystawią miniaturę teatralną. Wezmą udział w zajęciach o tematyce
filmowej i quizie filmowym z nagrodami. Zmierzą się z planem filmowym i redagowaniem newsów
telewizyjnych. Dla małych gwiazd
odbędą się konkurs karaoke i prezentacje artystyczne zakończone
występami przed publicznością
i wspólną fotografią. W programie
zaplanowano dwie wycieczki wyjazdowe do Bielska-Białej i Krakowa.
Miejskie Centrum Kultury im. H.
Bisty, ul. Niedurnego 69, 41-709
Ruda Śląska, tel.32 248-62-40 w.24,
www.mckrudasl.pl

Dom Kultury w Bielszowicach
zaprasza dzieci w pierwszym tygodniu ferii m.in. na wycieczkę do
fabryki cukierków w Krakowie, wizytę w kopalni soli w Bochni oraz
wyjazd do Teatru Ateneum w Katowicach, gdzie zaplanowano warsztaty i spektakl.
Dom Kultury w Rudzie ŚląskiejBielszowicach, ul. E. Kokota 170,
41-711 Ruda Śląska, tel. 32 240-2125/26, www.domkulturyrsl.pl
Młodzieżowy Dom
Kultury w dzielnicy
Ruda proponuje dzieciom podczas dwutygodniowego zimowiska spotkania
z tradycją, sport i zabawę, spotkania ze sztuką teatralną, dni śląskie
oraz spotkania z magikiem. W programie zajęć również dni greckie,
czeskie i hiszpańskie. Nie zabraknie wyjazdu na basen, spektaklu
teatralnego i seansu filmowego.
Dzieci spotkają się ze strażakiem
i wezmą udział w warsztatach
w Wiejskiej Chacie w Gliwicach
i w Muzeum Śląskim.
Młodzieżowy Dom Kultury, ul.
Wincentego Janasa 28, 41-700
Ruda Śląska, tel. 32 248-13-46.

Dom Kultury In-nY w dzielnicy
Kochłowice Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych ,,InnI” zaprasza na dwa turnusy zimowego wypoczynku.
W każdym tygodniu zaplanowano
wiele atrakcji, m.in. wyjście do Aquadromu, zwiedzanie podziemi rynku
i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, seanse
filmowe. Każdy z turnusów kończy

się wyjazdem na biwak zimowy do
Istebnej Zaolzia.
Dom Kultury In-nY, ul. Oświęcimska 87, 41-707 Ruda Śląska, tel. 32
707-33-31

Sporo atrakcji dla dzieci wypoczywających w domu przygotowało również Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej.
W drugim tygodniu ferii zaprasza
dzieci m.in. do zabaw zimowych według dawnych tradycji ludowych, na
wycieczkę śladami Donnersmarcków
oraz spotkanie z Bolkiem i Lolkiem
w Studio Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej.
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej,
ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 248-44-57, www.muzeum.rsl.pl

W organizację ferii zimowych
włączyła się również Biblioteka
Miejska w Rudzie Śląskiej. Filie
w dzielnicy Bykowina, Halemba,
Ruda i Wirek zapraszają dzieci na
zajęcia świetlicowe z konkursami,
malowankami, grami i zgadywankami. Filia w Halembie pod hasłem
„Zdrowe i bezpieczne ferie w bibliotece” organizuje spotkanie
z policjantem i lekarzem oraz
warsztaty teatralne.
Biblioteka Centralna Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej , ul. Dąbrowskiego 18, 41-710
Ruda Śląska, tel. 32 242-05-86,
http://biblioteka.r-sl.pl

Zimowisko z „Nereuszem” w ubiegłym roku.

Specjalną ofertę na czas ferii
przygotowały działające w mieście
trzy kryte pływalnie w dzielnicach
Kochłowice, Nowy Bytom i Ruda.
Koszt wejścia dziecka na basen do
godziny 15.00 to 3,50 zł za godzinę, dla grup zorganizowanych 2,50
zł. Rudzcy uczniowie będą mogli
również korzystać z lodowisk
w dzielnicy Orzegów przy ul. Bytomskiej i w dzielnicy Nowy Bytom przy ul. Ratowników. Podczas
ferii za godzinę jeżdżenia na łyżwach trzeba będzie zapłacić 4 zł,
grupy zorganizowane będą płacić
mniej, bo 1 zł.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Hallera 14 a, 41-709 Ruda
Śląska, tel. 32 342-33-50, http://
mosir.rsl.pl.

Tylko złotówkę od osoby zapłacą za korzystanie z lodowisk w Orzegowie i Nowym Bytomiu grupy zorganizowane.

Ferie 2012 w Muzeum Miejskim.

Podczas ferii koszt wejścia dziecka na basen do godz. 15.00 to 3,50 zł za godzinę.

Kontrole autokarów przed
i podczas ferii zimowych
W województwie śląskim zimowe ferie rozpoczną się za dwa tygodnie. Policjanci, jak co roku przed wyjazdami dzieci na zimowy wypoczynek, będą sprawdzać stan techniczny autokarów, uprawnienia oraz
trzeźwość ich kierowców. Rodzice i opiekunowie chęć przeprowadzenia
takiej kontroli powinni zgłosić mundurowym kilka dni przed podróżą.
W Rudzie Śląskiej kontrole autokarów dokonywane są na parkingu
u zbiegu ulic Objazdowej i Generała Hallera. Kontrole można uzgadniać
telefonicznie pod całodobowym numerem telefonu (32) 244-92-55 oraz
(32) 244-92-00. Prośby o kontrole autokarów można kierować również
do Inspekcji Transportu Drogowego na nr tel (32) 428-81-53.

Rudzki Informator Samorządowy

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

Dla ponad 650 dzieci ofertę na spędzenie ferii zimowych przygotował
Ośrodek św. Elżbiety Caritas Archidiecezji Katowickiej, parafia pw. św.
Michała Archanioła, Świetlica św.
Elżbiety, Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”, Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży „Przystanek oraz
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza.
Nie mniej uczniów skorzysta z zajęć
przygotowanych przez rudzkie kluby
sportowe, kluby osiedlowe i ZHP.
W ubiegłym roku Miasto na zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży przeznaczyło łącznie 50 000
zł. 35 000 zł otrzymały organizacje
pozarządowe, które wygrały w konkursie ofert na organizację zimowego wypoczynku. Resztę, czyli
15 000 zł, przeznaczono na dofinansowanie ferii organizowanych
w rudzkich szkołach.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Na Piaski z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy Na Piaski, oznaczona numerem geodezyjnym 4855/270 o powierzchni 1173 m2, obręb Bielszowice, k.m. 3, KW nr GL1S/00028006/2
oraz udział wynoszący ½ część działki nr 4854/270 o powierzchni 408 m2 – z przeznaczeniem pod drogę
dojazdową, zapisanej w KW nr GL1S/00028006/2, obręb Bielszowice, k.m. 3. Działy III i IV ww. księgi wolne
są od wpisów. Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód
prawnych do rozporządzania nimi. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1
i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19.04.2012 r. Przetargi
przeprowadzone w dniach 28.06.2012 r. i 30.10.2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww.
działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła (symbol planu MNU1). Zbywane działki położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ogródków
działkowych, posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren jest płaski, zatrawiony oraz częściowo
porośnięty drzewami i krzewami.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 4855/270 łącznie z udziałem wynoszącym 1/2
część działki nr 4854/270 (droga wewnętrzna) wynosi 88.000,00 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 6.03.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 28.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium, przelewem
na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. Cena
nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu, pozostałym
uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. (32)
244-90-56.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Do sprzedaży w trybie przetargowym pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczona jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 3665/100 o powierzchni
2937 m2, zapisana na karcie mapy 1 obręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod Nr KW GL1S/00016090/0 (działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów).
Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska jest wolna od długów 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 24.01.2013 r.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość opisana powyżej figuruje jako teren
zabudowy usługowej komercyjnej (symbol planu UK1). Najbliższe otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa, obiekty usługowe, tereny zielone. Nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren porośnięty jest trawą, krzewami i drzewami. Działka jest ogrodzona; znajdują się na
niej pozostałości po altance, które nabywca winien rozebrać we własnym zakresie i na własny koszt. Zbywana
nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Oświęcimskiej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 396.000,00 zł. Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie
stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 6.03.2013 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 pozostałe) i w terminie do dnia 28.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 19.800,00
zł przelewem na konto tut. Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do 30 dni od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców – w terminie do 60 dni od dnia przetargu). Wygrywający przetarg ponosi 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. nr 32 244-90-56.

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Młodzieżowej 26, oznaczonej
numerem geodezyjnym 1949/154 o powierzchni 2098 m2, zapisanej na
karcie mapy 6 obręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod Nr KW GL1S/00018177/8
(działy III i IV są wolne od wpisów), zabudowanej budynkiem byłej
szkoły o powierzchni użytkowej 980 m2 i kubaturze 5146 m3 oraz budynkiem socjalnym o powierzchni zabudowy 46 m2 i kubaturze 115 m3,
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym na prowadzenie
działalności zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Pionierów z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Pionierów, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1305/1193 o powierzchni 652 m2, obręb Bielszowice, zapisana
na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1305/1193
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu
MN2) oraz teren lasów i zadrzewień (symbol planu ZL1).
Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej
ul. Pionierów.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 91.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2013 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 4.03.2013 r. dokonają
wpłaty wadium w kwocie 4.550,00 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. Pionierów” oraz
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane
dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od daty
przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani
są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na
nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie
podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium
zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do
odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32 244-90-56.
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Ogłoszenia

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska

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

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy
ulicy Stanisława Moniuszki z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1302/1193 o powierzchni 980 m2,
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są
od wpisów. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod
drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb
Bielszowice, k.m. 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego
Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1302/1193
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka
1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min.
6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej,
w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomość pod
zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul.
Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 156.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 7.03.2013 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 28.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium
w kwocie 7.800,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Ludwika
Mierosławskiego” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy
czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do
spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz
do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone
niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel.
32 244-90-56.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II 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-Bykowinie przy ulicy Stanisława
Moniuszki, oznaczona numerem geodezyjnym 1900/1584 o powierzchni 983 m², obręb
Bykowina, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/000029413/5 (działy III i IV wolne są od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz
z nieuciążliwą funkcją usługową (symbol planu MNU1) oraz fragmentarycznie teren ulic
dojazdowych (symbol planu KD1/2).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
dla terenów oznaczonych symbolami MNU1 i KD1/2.
Zbywana nieruchomość położona jest pomiędzy ul. St. Moniuszki, a byłym nasypem kolejowym, w jej otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz ogródki
działkowe, posiada kształt nieregularny zbliżony do trapezu. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta zielenią nieurządzoną. Posiada bezpośredni dostęp do
drogi publicznej ul. St. Moniuszki.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 70.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 8.03.2013 r.
dokonają wpłaty wadium w wysokości podanej w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na
konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia 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 dnia zakończenia
przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę
ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega zapłacie
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone
wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie
nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym
uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo
do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
222), tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie
przy ulicy Stanisława Moniuszki z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II 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 - Bykowinie przy ulicy Stanisława Moniuszki, oznaczona numerem geodezyjnym 1835/1588
o powierzchni 901 m², obręb Bykowina, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/000042171/3 (działy III i IV wolne są od
wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieuciążliwą funkcją usługową (symbol planu MNU1).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych
symbolami MNU1.
Zbywana nieruchomość położona jest pomiędzy ul. St. Moniuszki, a byłym nasypem kolejowym,
w jej otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, posiada kształt nieregularny zbliżony do trapezu. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta zielenią nieurządzoną.
Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. St. Moniuszki.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 65.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2013 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 w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 8.03.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości podanej w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed
przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia 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 dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia
umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych
na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega 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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TELEFONY
ALARMOWE
• Pogotowie ratunkowe
999, 32 248-79-04
Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
( Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Twoja dobra passa
trwa nadal. Jeśli jesteś samotny,
właśnie teraz może zabić mocniej
Twe serce. Jeśli jesteś w związku,
czekają Cię miłe chwile we dwoje.
Byk – Bądź teraz wyjątkowo
ostrożny i nie podejmuj pochopnych decyzji, tym bardziej, że
ktoś może Cię zmuszać do szybkiego działania. Twoje plany nagle mogą się zmienić.
Bliźnięta – Uważaj drogi Bliźniaku, bo przez Twą ambicję
i upartość może nagle runąć coś
ważnego dla Ciebie. Uważaj również na nieuczciwe propozycje.
Rak – Możesz teraz być w gorszym nastroju i odczuwać zmęczenie codziennym życiem. Te
chwile zwątpienia jednak szybko
miną i szybko odzyskasz formę.
Lew – Drogi Lwie, nie zamartwiaj się na zapas i nie pisz czarnych scenariuszy. Ten gorszy czas
szybko minie, zauważ, że masz
wokół kochających Cię ludzi.
Panna – Planety Ci sprzyjają.
Pojawią się teraz przed Tobą nowe możliwości, z którymi zwiążesz swe plany na przyszłość.
Dobry czas na różnego typu kursy i szkolenia, egzaminy.
Waga – Droga Wago, w Twoim
domu rodzinnym wszystko się
ułoży, nie martw się o swych bliskich i nie próbuj pomagać im na
siłę. Ich kłopoty skończą się
szybciej niż myślisz.
Skorpion – Nic nie stoi Ci teraz na przeszkodzie, dlatego nie
bój się podjąć działań. Twoje plany i pomysły są dobre, dzięki nim
możesz osiągnąć swój cel, zacznij
działać zamiast wątpić.
Strzelec – Czeka Cię bardzo
pozytywny czas. Wszystkie Twoje sprawy nabiorą teraz szybkiego
tempa, a przy tym pojawią się
również nowe możliwości, dzięki
którym osiągniesz satysfakcję zawodową.
Koziorożec – Uważaj teraz na
swe zdrowie i nie bierz zbyt wielu obowiązków na swe barki. Zamiast skupiać się na pracy odpocznij i zregeneruj siły.
Wodnik – Możesz mieć ochotę
odejść od swych planów i dążeń
zawodowych. Nie rezygnuj z niczego pochopnie. Dobra passa
już niedługo do Ciebie powróci.
Ryby – Mogą Cię teraz szarpać
dylematy związane z życiem
uczuciowym. Nie bój się podjąć
zmian w tej dziedzinie życia, sytuacja ulegnie polepszeniu.

• 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
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

R Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań,
itp. Tel. 501-718-240.
R Centralne ogrzewanie, wod.-kan., gaz. –
sprzedaż, usługi. Tel. 501-727-479, 32 24875-41 po 18.00.

R Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
R
DOM-MAT Profesjonalne remonty
mieszkań. Tel. 507-055-024

NIERUCHOMOŚCI

R Dwupokojowe Niedurnego 48m2, 89 tys.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Poszukuję umeblowanej kawalerki do wynajęcia. Tel. 669-571-193, 721-764-438.

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

R Wirek– sprzedam trzypokojowe 55 m2,
139 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Wirek – sprzedam kawalerkę 29 m2, 70
tys. GABRIEL tel. 607-706-692.

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

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

R Garaże, magazyny do wynajęcia – centrum Kochłowic. Tel. 797-753-774.

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

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

R 10 000 rata 179 zł, tel. 32 271-06-05.

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

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

R Gotówka dla odrzuconych przez Banki!
Dojazd. Tel. 512-996-794,728-874-276.

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

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

R Ale okazja! Pewna pożyczka do 7.000
zł, bez BIK-u! Dojazd. Tel. 507-385-478,
728-874-276.

R Nowy Bytom, dwupokojowe, 44 m2, 78
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 240-8320, 32 240-83-21.
R Dachy solidnie. Tel. 32 771-24-59, 606433-031.
R Pranie dywanów, tapicerek (i odbiór). Tel.
517-260-780.
R Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
R KREDYTY Sprawdź nas! Wystarczy dowód osobisty. Tel. 731-353-535.
R Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
instalacje c.o., remonty. Tel. 32 244-40-90,
784-699-569.
R REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

R Szybka gotówka, dobrze trafiłeś. Tel.
508-964-968.
R Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
R Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32252-97-79.
R Remonty solidnie. Tel. 792-928-990.
R Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
R Remonty łazienek, mieszkań – kamień
dekoracyjny. Tel. 505-661-647.
R REMONTY łazienek mieszkań kompleksowo. Tel. 514-805-783.
R Hydraulika, kafelkowanie, gładzie, malowanie. Tel. 514-917-165.

R Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 115 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Bykowina, dwupokojowe, 49 m2, 125
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Ruda, dwupokojowe, 48 m , 98 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

CV oraz list motywacyjny
proszę wysłać na adres e-mail:
biuro@wiadomoscirudzkie.pl
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi
zmianami)”.

R Trzypokojowe, Wirek 56 m , 120 tys.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Sprzedam dom, Halemba, 100 m2 350
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Sprzedam lokal, 140 m2, Ruda Śląska,
Nowy Bytom, tel. 669-237-241.
R Wynajmę 138 m2, M-5, Ruda Śląska,
Nowy Bytom, stan bardzo dobry. Tel. 669237-241.
R Jednopokojowe, Skowronków, 37 m2, 74
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Wynajmę lokal, 140 m2, Ruda Śląska,
Nowy Bytom, stan bardzo dobry, tel. 669237-241.

R Trzypokojowe, Szarotek, 55 m2, 146 tys.
Norwida, 55 m2, 144 tys. LOKATOR, tel.
793-396-040.

R 2-pok., Wirek, 51 m2, 2 p/3, 81 tys. POSESJA, tel. 607-282-900.

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

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

R Sprzedam M-3, 42 m2, Ruda 1, cena 68
tys. Tel. 600-445-053.

R
Atrakcyjne oferty mieszkań na
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

R Sprzedam M-3, 38 m2, Halemba. Tel.
600-445-053.

R Odstąpię dobrze prosperujący bar w Halembie obok Aquadromu. Tel. 501-262-596.

R Orzesze Zawada, przy lesie sprzedam
działkę 3000 m2. Tel. 506-137-347.

R 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, 605-731250.

R Kupię mieszkanie w R.Śl. Tel. 515-356832.
R Poszukujemy mieszkań, domów, parcel
dla zdecydowanych klientów Nieruchomości
GABRIEL, tel. 32 242-06-09, 691-523-055.

Panu
Andrzejowi Piotrowskiemu,
Naczelnikowi Kancelarii Rady Miasta
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

TEŚCIA

składają
pracownicy Kancelarii Rady Miasta

Panu Andrzejowi Piotrowskiemu,
Naczelnikowi Kancelarii Rady Miasta
Urzędu Miasta Ruda Śląska
serdeczne wyrazy żalu i współczucia po śmierci

TEŚCIA

składa
Jarosław Wieszołek
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Obowiązki:
• pozyskiwanie i obsługa Klientów w zakresie reklamy w wydaniu drukowanym
tygodnika „Wiadomości Rudzkie” oraz
na portalu internetowym www.wiadomoscirudzkie.pl

Krótko:
• Jeśli lubisz wyzwania, interesują Cię wysokie zarobki, masz doświadczenie i
otwarty umysł, które potrafisz przekładać na wymierne efekty – ta praca jest
dla Ciebie.

R Jednopokojowe, Ruda 40 m2 68 tys.,
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R 34 m2, Godula, parter, 57,5 tys. POSESJA, tel. tel.607-282-900.

R Trzypokojowe, Kombajnistów 60 m2,
139 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

specjalista/ka
ds. sprzedaży
powierzchni
reklamowych
(specjalista/ka ds.
sprzedaży i marketingu)

Oferujemy:
• wynagrodzenie podstawowe + wynagrodzenie prowizyjne – uzależnione od
efektów sprzedaży,
• pracę w rozwijającym się wydawnictwie,
• dużą samodzielność pracy,
• wsparcie merytoryczne,
• udział w ambitnym i rozwijającym się
projekcie.

R Jednopokojowe, Kochłowice 38 m2 60
tys., LOKATOR, tel. 793-396-040.
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Śląskie Media Sp. z o.o.
– wydawca jedynego
w Rudzie Śląskiej
tygodnika społeczno-kulturalnego
„Wiadomości Rudzkie” i portalu
www.wiadomoscirudzkie.pl,
ogłasza nabór
do pracy na stanowisko:

Kwalifikacje:
• doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku,
• dobra znajomość rynku reklamowego,
• znajomość lokalnego rynku reklamowego będzie dodatkowym atutem,
• skuteczność i samodzielność działania,
• nastawienie na osiąganie wymiernych
rezultatów,
• wysoka kultura osobista, miła aparycja,
• komunikatywność i otwartość w relacjach interpersonalnych,
• wykształcenie średnie lub wyższe,
• prawo jazdy kat. B.

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

Złóż

życzenia walentynkowe
ukochanej osobie na łamach
,,Wiadomości Rudzkich”!

13 lutego, na łamach naszej gazety będzie
można złożyć życzenia walentynkowe
ukochanej osobie. Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy dwa rodzaje
ogłoszeń w rewelacyjnie
niskich cenach:

10 zł za moduł 95x40 mm
bez zdjęcia
oraz
15 zł za moduł 95x40 mm ze zdjęciem.

Na propozycje życzeń czekamy
do poniedziałku (11 lutego) do godz. 12.00.
Życzenia można przesyłać mailowo
ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl
lub przynieść osobiście do redakcji
N. Bytom, ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00–15.00.

Ogłoszenia
R Katowice, ok. AWF, trzypokojowe wynajmę na dłużej. Tel. 506-137-347.
R 3-pok., Bykowina, 60 m2, blok, 3 p/4,
134 tys. POSESJA, tel. 607-282-900.
R Kochłowice – sprzedam, 76 m2, 164 tys.,
po remoncie. GABRIEL, tel. 607-706-692.
R
Wyremontowane, 119 tys., sprzedam
Ruda 1. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Trzypokojowe sprzedam Bykowina, Kochłowice. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Bielszowice, Wirek, sprzedam kawalerkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Kochłowice, Paniowy, sprzedam działkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Lokal w Kochłowicach wynajmę. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R
Wynajmę dom Halemba 2500zł/m-c.
DOMLUX, tel. 664-656-994.
R Poszukujemy nieruchomości z terenu
Rudy i okolic. Asia, tel. 660-251-346, DOMLUX.

NAUKA
R Chemia, matematyka, fizyka. Tel. 503996-523.
R NIEMIECKI u mgr. Tel. 666-253-511.

MOTORYZACJA
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę
i inne – stan obojętny. Tel. 503-345-968.
R Kupię skorodowane auta, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 503-345-968.
R Skup samochodów za gotówkę. Tel.
505-049-833.
R Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.
R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.

PRACA
R Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę paznokci
z doświadczeniem. Tel. 504-170-918.
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R Magazyniera zatrudnię. Części do motorowerów, motocykli. Tel. (32) 237-90-43, email: biuro@morettiparts.pl.
ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.comaledom@aledom.pl

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

!!!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
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom
29 m2
 40 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
M-3 Ruda Śl. – Wirek
39 m2 
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
43 m2 
75 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl. – Bykowina
48 m 
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. – Bykowina
73 m2 
149 tys. zł
2
M-5 Ruda Śl. – Ruda
95 m 
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów
113 m2 
88 tys. zł
MIESZKANIA * WYNAJEM
2
M-3 Ruda Śl. – Orzegów
31 m 
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

R Osobę do współpracy, operatora systemu
– CV rekrutacja@fincerto.pl.
R Fryzjerkę zatrudnię. Ruda Śląska, tel.
509-737-781.
R Przyjmę do biura rachunkowego na pełny
etat kadrową ze znajomością kodeksu pracy
oraz programu Płatnik. Wymagane doświadczenie. Mile widziana znajomość księgowości. Tel. 515-191-397, 515-191-379.
R Przyjmę księgową na pełny etat do biura
rachunkowego. Mile widziana znajomość
ksiąg rachunkowych. Tel. 515-191-397, 515191-379.

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.

NIERUCHOMOŚCI
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 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
R Targowisko Zabrze-Helenka, odstąpię dobrze funkcjonującą firmę. Tel. 601-885-255.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912-559.
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.
R Podnajmę miejsce w salonie fryzjerskim
w Rudzie Śląskiej stylistce paznokci. Atrakcyjne warunki. Tel. 608-611-372.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
R Kupię SATURATOR, może być niekompletny lub części. Tel. 663-101-270.

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

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu części
nieruchomości gruntowej
położonej przy ul. 1 Maja
230 w Rudzie Śląskiej
-Wirku, która przydzielona zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy dzierżawy
zawartej na czas oznaczony na okres 3 lat na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie ul. Konstantego Ciołkowskiego, która
zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek
rekreacyjny, ul. Przedszkolnej 6, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod reklamę i ul. Miodowej, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod garaże murowane.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Orzegowskiej.

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Powstańców Śląskich.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest stanowiąca
własność Gminy Miasta Ruda Śląska niezabudowana nieruchomość, położona w Rudzie
Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Orzegowskiej, obejmująca działkę nr 3017/325 o powierzchni
291 m2, obręb Orzegów, k.m.1, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1S/00021422/5.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Nieruchomość jw. wolna jest od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód
prawnych do rozporządzania nimi. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione
w art.34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
upłynął w dniu 20.08.2012 r.
I przetarg przeprowadzony w dniu 28.11.2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
W ustaleniach planu ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– symbol planu MN1. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym strefą „B” pośredniej
ochrony konserwatorskiej.
Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta, w części stanowi drogę dojazdową
z ulicy Orzegowskiej na posesje budynków nr 54 i nr 58. Nabywca będzie zobowiązany do
ustanowienia nieodpłatnych służebności gruntowych w celu zapewnienia dojazdu z drogi
publicznej do nieruchomości graniczących ze zbywaną działką.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 20 000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualna
stawka wynosi 23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 4.03.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne
i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) oraz w terminie do dnia 26.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium, przelewem na konto
i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie
opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu, pozostałym uczestnikom zwraca
się wadium niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
222), tel. (32) 244-90-56.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego są stanowiące
własność Gminy Miasta Ruda Śląska niezabudowane nieruchomości, położone w Rudzie Śląskiej
- Bielszowicach przy ulicy Powstańców Śląskich, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4625/547 o powierzchni 1747 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, KW nr GL1S/00023848/1
z przezna- czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz udział wynoszący 1/3 część
działki nr 4592/551 o powierzchni 631 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, KW nr GL1S/00032679/1
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Działy III i IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla
ww. nieruchomości są wolne od wpisów.
Nieruchomości jw. wolne są od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód
prawnych do rozporządzania nimi. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione
w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął
w dniu 08.08.2012 r. I przetarg przeprowadzony w dniu 30.10.2012 r. zakończył się wynikiem
negatywnym.
W ustaleniach planu ww. działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych
parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu działki nr 4625/547 wraz z udziałem wynoszącym
1/3 część działki nr 4592/551 wynosi – 170.000,00 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 5.03.2013 r. r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,
które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie
do dnia 27.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium, przelewem na konto i przedłożą Komisji
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. Cena nieruchomości
wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane ze
spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet ceny zakupu, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
222), tel. (32) 244-90-56.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro) wykazu zabudowanej (w całości częścią budynku gospodarczego) nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Zofii Nałkowskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1380/65 o powierzchni 2 m2, zapisanej na karcie mapy 7 obręb Ruda oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod Nr KW GL1S/00020189/2, przeznaczonej
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 320/65 stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
Powierzchnia Powierzchnia
użytkowa
przynależnej
lokalu (m2)
piwnicy (m2)

Udział
w nieruch.
wspólnej (%)

Cena
Dzielnica
Wywoławcza opis
(zł)

1. ul. 1 Maja 318/53
42,64
1,88

		
1,68
98.000,00

wysokość
wadium
(zł)

Wirek
5.000,00 zł
X piętro, 2 pok. + kuch., łaz., c.o.
działki 1589/69, 1591/68, 2138/68,
2143/69 o łącz. pow. 940 m2,
KW nr L1S/00005672/4, GL1S/00016917/4

2. ul. Międzyblokowa 20a/31 			
37,85
4,65
0,93
95.000,00

Halemba
4.900,00 zł
II piętro, 2 pok. + kuch., łaz., c.o.
działka nr 1231/3 o pow. 4805 m2,
KW nr GL1S/0006747/8

3. ul. Olszynowa 3a/11
37,50
6,00

Halemba
4.800,00 zł
III piętro, 2 pok. + kuch., łaz., c.o.
działka nr 1335/15 o pow. 2967 m2,
KW nr GL1S/00013018/1

		
2,28
95.000,00

				
4. ul. Kędzierzyńska 18/5
37,60
12,50

		
9,91
88.000,00

				
5. ul. Czarnoleśna 13/12 			
38,09
5,07
7,83
53.000,00

Ruda
4.400,00 zł
I piętro, 1 pok. + kuch., łaz., piec
działka nr 1321/43 o pow. 775 m2,
KW nr GL1S/00012951/6
Nowy Bytom
2.700,00 zł
II piętro, 1 pok. + kuch., piec,
działki nr 3396/103 i 3397/103 o łącznej
pow. 823 m2, KW nr GL1S/00007857/9

W działach III ww. ksiąg wpisane jest prawo nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony na rzecz
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – użytkownik złożył
wniosek o wykreślenie prawa. W dziale III KW nr GL1S/00007857/9 wpisane jest również prawo drogi na
rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Czarny Las wykaz 98, 100, 101, 102, 103. Działy IV ww. ksiąg
wieczystych są wolne od wpisów.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 13.12.2012 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 1.03.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu
w podanych wyżej wysokościach w terminie do dnia 25.02.2013 r. przelewem na konto nr
71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska,
z dopiskiem „wadium – lokal ul.................”. W przypadku przystąpienia do przetargu na zakup więcej niż jednego lokalu należy wpłacić oddzielne wadium na każdy z lokali.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu,
zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie ŚląskiejWirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15,tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych
nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok.217),
wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po
przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
Wylicytowana cena nieruchomości (w przypadku poz. 1,2,5 cena lokalu i I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego z VAT) jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 222, tel. (32) 244-9056.
Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 18.02.2013 r. – lokalu poz. 1
– w dniu 19.02.2013 r. – lokali poz.2, 3
– w dniu 20.02.2013 r. – lokalu poz. 4
– w dniu 21.02.2013 r. – lokalu poz. 5

Ogłoszenia

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217) wykazu wolnego lokalu użytkowego nr 010 usytuowanego
w budynku przy ul. Grodzkiej 5 w dzielnicy Halemba o powierzchni
użytkowej 68,70 m2, cena wywoławcza 25.200,00 zł, wyznaczonego
do sprzedaży w drodze przetargu.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic
Ludwika Mierosławskiego i Fińskiej z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
u zbiegu ulic Ludwika Mierosławskiego i Fińskiej, stanowiąca działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 1301/1193 o powierzchni 1140 m2,
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r.,
działka nr 1301/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz fragmentarycznie teren ulic dojazdowych, o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol
planu KD1/2).
Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość o regularnym
kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego i ul. Fińskiej.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 166.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 8.03.2013 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 1.03.2013 r. dokonają wpłaty
wadium w kwocie 8.300,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd
Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Ludwika Mierosławskiego – ul. Fińskiej” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu
notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –
w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy
cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do
spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie
stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie
dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie
przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do
dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po
przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32 244-90-56.
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Sport szkolny – koszykówka

Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich mistrzem Rudy Śląskiej
23 stycznia 2013 roku w hali
sportowej MOSiR-u przy ul. Hallera, w tej samej gdzie swoje umiejętności podnoszą koszykarze Pogoni
Ruda Śląska, odbyły się Mistrzostwa Rudy Śląskiej Szkół Gimnazjalnych w koszykówce chłopców.
Po zakończeniu wcześniejszych
rozgrywek grupowych gdzie zgłosiło się 12 szkół, do ścisłego finału
dotarli reprezentanci Gimnazjum nr
5 im. Powstańców Śląskich, Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich,
Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II,
Gimnazjum nr 12 im. Gustawa Mor-

cinka. W pierwszym meczu spotkały się Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum
nr 7. Ostatecznie lepsi okazali się
uczniowie Gimnazjum nr 7 wygrywając 58:36, zagwarantowali sobie
miejsce w meczu finałowym. W drugim pojedynku zwyciężyło Gimnazjum nr 12 i to reprezentanci tej
szkoły także wzięli udział w meczu
o I miejsce. Przegrani dwóch pojedynków zagrali o trzecie miejsce –
w tym spotkaniu wygrali uczniowie
Gimnazjum nr 5 – 59:49.
W meczu finałowym zwyciężyli
uczniowie Gimnazjum nr 7 – 50:29

i tym samym zdobyli Mistrzostwo
Rudy Śląskiej Szkół Gimnazjalnych
w koszykówce chłopców. Jest to
przepustka do reprezentowania miasta w zawodach rejonowych. Warto
nadmienić, iż w każdej ze szkół grali
chłopcy, którzy na co dzień są również zawodnikami klubów sportowych m.in. Pogoni Ruda Śląska, czy
MKS-u Zabrze.
Skład drużyny zwycięskiej Gimnazjum nr 7: Bubik, Ucherek, Komandzik, Pustelnik, Matukin, Kinder, Jarząbek, Szymczak, Łokietek
Trener: Sławomir Węgiel

Na zdjęciu zwycięska drużyna z Gimnazjum nr 7.

Foto: Arch.

Futsal – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

XX Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera

Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu, które w ten weekend odbyły się
w Nowej Rudzie, zespół Gwiazdy Ruda Śląska został wicemistrzem Polski w kategorii
wiekowej U 14.

Przypominamy o głosowaniu

Gwiazda wicemistrzem Polski
W sobotę rudzki zespół walczył
w fazie grupowej. Najpierw zmierzył
się z drużyną z Tarnowa. W tym spotkaniu Gwiazda raziła nieskutecznością, mimo tego udało jej się wygrać
3:2. W drugim spotkaniu rozgrywanym w fazie grupowej Gwiazda
zmierzyła się z zespołem z Gdańska.
To spotkanie w pełni ułożyło się po
myśli rudzkiej ekipy, co odzwierciedla wynik – wygrana 11:1 nie pozostawia złudzeń, kto był w tym spotkaniu lepszy. Dzięki takiej postawie
Gwiazda pewnie awansowała do
ćwierćfinału, zajmując pierwsze
miejsce w swojej grupie.
W ćwierćfinale rudzka ekipa
pokonała Górala Tryńczę skrom-

nym wynikiem1:0 i tym samym
zagwarantowała sobie miejsce
w półfinale.
Mecz półfinałowy z zespołem
GSF-u Jasna Gliwice przebiegał
jednak pod dyktando rudzian, którzy gładko wygrali 4-0. Bramki
zdobywali wychowankowie klubu:
Dominik Szol, Dawid Piekarski,
Denis Grzybek i Jakub Naleśnik.
W finale Gwieździe przyszło
zmierzyć się ze świetnie spisującym się w trakcie całego turnieju
GKS-em Wikielec. Spotkanie rozpoczęło się idealnie dla Gwiazdy –
po strzale Dawida Piekarskiego
rudzka ekipa prowadziła 1-0. Z jednobramkową zaliczką Gwiazda ze-

szła na przerwę. W drugiej połowie
rywale udowodnili, że nie przez
przypadek znaleźli się w finale.
Zdołali oni nie tylko doprowadzić
do remisu, ale także zdobyć drugą
bramkę – zapewniając sobie zwycięstwo.
Tym samym Gwiazda Ruda Śląska pozostała najbardziej utytułowanym zespołem w kategorii wiekowej U 14. Oprócz zdobytego
w weekend wicemistrzostwa rudzka ekipa ma na swoim koncie dwa
tytuły mistrza Polski.
Tymczasem zespół seniorów odpadł z rozgrywek o Puchar Polski.
Rudzianie przegrali w Gorzyczkach
z miejscowym Strzelcem 5-9.

X EDYCJA TURNIEJU IM. TOMKA SZEI

Turniej im. Tomka Szei
W trakcie Turnieju im. Tomka Szei, który odbędzie się w sobotę, 2 lutego w hali MOSiR-u w Rudzie Śląskiej-Halembie,
przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy, przeznaczona
na leczenie Laury Obarzanowskiej, podopiecznej Fundacji
,,Iskierka” chorującej na guza pnia mózgu.
Laura Obarzanowska to niespełna ośmiolatka, która wraz z rodzicami oraz starszym bratem mieszka
w Rudzie Śląskiej. Dziewczynka
jest uczennicą pierwszej klasy. Zainteresowania Laury są rozległe,
można powiedzieć, że interesuje się
niemal wszystkim.
Problemy zdrowotne zaczęły się
w grudniu 2012 roku, kiedy to
dziewczynka skarżyła się na częste
bóle głowy oraz brzucha. Po szczegółowych badaniach zdiagnozowano u niej guza pnia mózgu. Od tej
pory dziewczynka leczy się w In-

stytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, gdzie
jest poddawana chemio- i radioterapii. Czeka ją dalsze długotrwałe
leczenie, które miejmy nadzieję,
zakończy się sukcesem i Laura będzie mogła wrócić do swojego życia sprzed choroby.
Koszty leczenia osób chorych
onkologiczne są bardzo wysokie, dlatego Państwa pomoc jest
nieodzowna. Przyczyńmy się
zatem do tego, aby udało im się
wytrwać w tej trudnej życiowej
próbie.

,,Wiadomości Rudzkie” po
raz XX organizują plebiscyt na
Najlepszego Trenera i Sportowca Roku. W poprzedniej gazecie
opublikowaliśmy zakwalifikowane przez Komisję Plebiscytową kandydatury we wszystkich
kategoriach. Przypominamy, że
w dalszym ciągu można oddawać głosy na swoich faworytów.
Głosować można za pomocą
SMS-ów, a także na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie. Swoich faworytów
można także wskazać za pośrednictwem portalu wiadomoscirudzkie.pl. Tam w każdej kategorii jest określony termin głosowania. Poniżej zamieszczamy
pełen harmonogram głosowania
za pośrednictwem portalu:

1.Najpopularniejszy Sportowiec – głosujemy od 28.01.2013
od godziny 9.00 do 1.02.2013
do godziny 16.00.
2. Wyróżniający się Nauczyciel Wychowania Fizycznego –
od 4.02.2013 od godziny 9.00
do 8.02.2013 do godziny 16.00.
3. Wyróżniający się Sportowiec Amator – od 11.02.2013 od
godziny 9.00 do 15.02.2013 do
godziny 16.00.
4. Wyróżniający się Sportowiec Skrzat – od 18.02.2013 od
godziny 9.00 do 22.02.2013 do
godziny 16.00.
Zapraszamy do wspólnej zabawy – pokażmy ludziom kochającym sport, że doceniamy
ich osiągnięcia i wkład w promocję Rudy Śląskiej!

Kalendarzyk
kibica
Koszykówka – III liga:
2 lutego, sobota, godz. 17.00, KS
Pogoń – AZS Częstochowa
Futsal – ekstraklasa:
4 lutego, poniedziałek, godz. 18.00
Gwiazda Ruda Śląska – AZS Uniwersytet Gdański
Piłka ręczna – II liga mężczyzn
2 lutego, sobota, KS Vive II Kielce
– SPR Grunwald
Pozostałe wyniki:
Piłka nożna – mecze sparingowe:
Wawel Wirek 8-1 (2-1) MK Katowice, bramki: Lokaj 5, Lux 2, Majnusz D.
Slavia Ruda Śląska 4-0 (0-0) Pogoń
Ruda Śląska, bramki: Witor, 3x zawodnicy testowani
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Sport szkolny – minikoszykówka

Mistrzynie z Jedynki
24 stycznia 2013 roku w hali
sportowej MOSiR-u w Nowym Bytomiu odbył się finał Mistrzostw
Rudy Śląskiej Minikoszykówki
Dziewcząt. Organizatorem była Natalia Szabatowska, nauczycielka
wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej nr 1. Do rozgrywek
zgłosiło się osiem szkół. Z fazy grupowej do finału awansowały: SP nr
1, SP nr 6, SP nr 8 i SP nr 30. W pierwszym meczu rywalizowały SP nr 6
i SP nr 8, gdzie po zaciętym spotkaniu zwycięska okazała się Szkoła
Podstawowa nr 6 wygrywając
21:18. W drugim meczu spotkała
się SP nr 1 i SP nr 30. „Jedynka”
wygrała 24:10 i zapewniła sobie
miejsce w finale. W meczu o trzecie
miejsce wygrała SP nr 8 pokonując

SP nr 30 20:16. W finale spotkały
się szkoły SP nr 1 i SP nr 6, gdzie
lepsze okazały się dziewczyny
z „Jedynki” i tym samym zdobyły
Mistrzostwo Rudy Śląskiej, broniąc
tytuł z zeszłego roku. Kolejnym etapem dla mistrzyń jest reprezentowanie miasta i szkoły w zawodach
rejonowych w Zabrzu.
„Królem strzelców” została Nikola Wróbel z SP nr 8.
Skład drużyny zwycięskiej: Alina Pyplok, Nikola Rożek, Aneta
Bonk, Natalia Pawlik, Aleksandra
Markiewicz, Wiktoria Kaczmarek, Wiktoria Kamińska, Klaudia
Szafarczyk, Karolina Wojtala,
Justyna Walenciak, Wiktoria Stefańska, Małgorzata Merta.
Trener: Natalia Szabatowska.

Zawodniczki z SP nr 1 zostały mistrzyniami Rudy Śląskiej w minikoszykówce.

Foto: Arch.

Zapasy

Slavia na piątkę

Slavia należy do najściślejszej czołówki krajowej.

Okazją do inauguracji sezonu
2013 na matach zapaśniczych był
Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym, który rozegrany został w dniach 2526.01.2013 w Międzyzdrojach. Inauguracja ta wypadła dla „rudzkich
wolniaków” bardzo udanie. Zawodnicy ZKS-u „SLAVIA” Ruda
Śląska wywalczyli podczas zma-

Foto: Arch.

gań o Puchar Polski pięć medali.
Ten z najcenniejszego kruszcu,
czyli złoty, zawisł na piersi rywalizującego w kategorii do 55 kg Adriana Hajduka, brązowe medale
wywalczyli Grzegorz Łabus (55
kg), Łukasz Lubowicz (66 kg), Andrzej Sokalski (74 kg) i Kamil
Wojciechowski (96 kg). W klasyfikacji klubowej Slavia zajęła miej-

sce drugie ustępując jedynie Grunwaldowi Poznań.
Poziom zmagań na matach był
bardzo wysoki, po pierwsze ze
względu na rangę zawodów, a po
drugie na znaczenie startu w Pucharze Polski w kontekście wyłonienia kandydatów do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy
Seniorów, które rozegrane zostaną

Łucznictwo

w połowie marca w stolicy Gruzji
Tbilisi. Po starcie w Międzyzdrojach miejsce w reprezentacji zapewnił sobie Adrian Hajduk,
w bezpośrednich przygotowaniach
do Mistrzostw Europy wezmą
również udział Andrzej Sokalski
i Kamil Wojciechowski, którzy są
rezerwowymi w swoich kategoriach.
Start rudzkich zapaśników w Pucharze Polski potwierdził opinię, że
na chwilę obecną Slavia należy do
najściślejszej czołówki krajowej,
a biorąc pod uwagę niezbyt zaawansowany wiek naszych zawodników, to perspektywy na przyszłość są bardzo optymistyczne.
Podczas Pucharu Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym
miała miejsce bardzo miła dla sympatyków ZKS-u „SLAVIA” Ruda
Śląska uroczystość, a dotyczyła ona
posumowanie rankingu Polskiego
Związku Zapaśniczego na najlepszy klub, najlepszego zawodnika
i najlepszego trenera w kraju

w 2012 roku. Jak już wcześniej
wspominaliśmy, rok 2012 dla Slavii był niesłychanie udany, dlatego
też nie dziwi fakt, że to właśnie
przedstawiciele rudzkiego klubu
zajęli najwyższe lokaty w rankingu
i podczas uroczystości otwarcia Pucharu Polski Seniorów w Międzyzdrojach odebrali trofea upamiętniające ten historyczny sukces.
Przypomnijmy, że w klasyfikacji
na najlepszy klub ZKS „SLAVIA”
zajął zdecydowanie pierwsze miejsce wyprzedzając o 227 punktów
AKS Białogard i o 532 punkty
Grunwald Poznań.
Najlepszym zapaśnikiem stylu
wolnego rywalizującym na matach
polskich w 2012 roku został zawodnik Slavii Kamil Wojciechowski, wyprzedzając nieznacznie
swego kolegę klubowego Adriana
Hajduka i Krzysztofa Bieńkowskiego z AKS-u Białogard.
Najlepszym trenerem w kraju
został również przedstawiciel Slavii, trener Tomasz Garczyński.

Lekkoatletyka

Sukces młodych zawodników UKS „Grot” Ruda Śląska Udany występ lekkoatletów
W dniach 25-26.01 w hali sportowej klubu łuczniczego „Stella”
w Kielcach rozegrano XXII Halowy Memoriał o Puchar Trenerów
Stelli w łucznictwie. W szranki do
zawodów stanęło kilkadziesiąt zawodniczek i zawodników reprezentujących łucznicze kluby sportowe:
„Olimpia” Suchedniów, „Karima”
Prząsław, „Stella” Kielce, „Agros”
Zamość, Mąchocice Scholasteria,
ULKS Włoszczowice oraz UKS
„Grot” Ruda Śląska. Zawody składały się z czterech rund rozegranych na odległości 30 m., czyli
dość nietypowej dla rywalizacji ha-

lowej. UKS ,,Grot” reprezentowali:
Justyna Wyciślik, Marcel Pilarek
oraz Szymon i Mateusz Porębscy.
Dzięki równemu poziomowi prezentowanemu w każdej z kolejno
rozegranych rund, zawodnicy
w sposób zdecydowany wygrali
klasyfikację zespołową zawodów,
odbierając główną nagrodę, czyli
tytułowy „Puchar Trenerów Stelli”.
W końcowej klasyfikacji indywidualnej Szymon Porębski dzięki zdobyciu 1235 pkt. zajął drugie miejsce, jego brat Mateusz osiągając
o pięć punktów mniej zadowolił się
miejscem na najniższym stopniu

podium, natomiast Justyna Wyciślik zaliczając 1016 punktów ukończyła zawody na bardzo dobrym
czwartym miejscu (tracąc do zawodniczki sklasyfikowanej o jedno
oczko wyżej jedynie dziewięć
punktów). Bardzo dzielnie i przyzwoicie zaprezentował się Marcel
Pilarek, który uplasował się na 13
pozycji, przy czym w tym miejscu
należy podkreślić, iż start w Memoriale był jego debiutem w zawodach
rozgrywanych na odległości 30 m.,
oraz wspomnieć to, że w gronie
wszystkich startujących był najmłodszym zawodnikiem.

Siedmioosobowa ekipa zawodników TL Pogoń zaprezentowała się
podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów rozegranych w Spale.
Swoją wysoką i stabilną formę potwierdził podopieczny Krzysztofa
Kotulskiego – Krzysztof Dudek,
który z wynikiem 7,00 m zdobył
srebrny medal w skoku w dal. Zuzanna Putoń zajęła VII miejsce
w biegu na 800 m z wynikiem
2:25,09. W biegu na 1500 m VIII
miejsce zajęła Monika Piegza z wynikiem 5:11,77. X miejsce w biegu
na 400 m zajęła Angelika Siwczyk
z wynikiem 60,75.

Wśród juniorów młodszych
w biegu na 300 m X miejsce zajął
Bartłomiej Myszor z wynikiem
37,30 a w biegu na 2000 m Damian Połeć zajął XIV miejsce
z wynikiem 6:06,77.
Należy nadmienić, że wszyscy
zawodnicy uzyskali rekordy życiowe. Kamil Gałecki nie ukończył siedmioboju ze względu na
chorobę.
W niedzielnym mityngu seniorów Monika Mochnia ustanowiła
bardzo dobry rekord życiowy w biegu na 400 m – 58,68. Marta Węgler
uzyskała czas 59,64.
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Piłka ręczna – II liga
Nie udało się wygrać SPR-owi Grunwald z zajmującym pierwsze miejsce w tabeli SPR-em Zagłębie Sosnowiec. Sosnowiczanie pokonali rudzian różnicą sześciu
bramek – 29:35 (10:17).

Mecz na szczycie
Wynik spotkania w drugiej minucie otworzyli goście. Na kolejną
bramkę kibice musieli czekać trzy
minuty, bowiem wcześniej rzut Łukasza Wodarskiego zdołał wybronić
bramkarz sosnowiczan, zaś po rzucie
zawodnika z drużyny gości piłka
przeleciała nad bramką zielonych.
W piątej minucie drugie trafienie do
bramki rywali zaliczyli goście. Grunwald szybko zdołał odrobić dwubramkową stratę i dalej walka toczyła się bramka za bramkę. W 16 minucie przyjezdni osiągnęli dwubramkową przewagę, którą od tego momentu
powoli powiększali. Podczas gdy rudzianie zdobyli cztery bramki, goście
umieścili piłkę w bramce gospodarzy
dziewięciokrotnie. Przyczyniły się
do tego niedokładne podania zielo-

nych i dobrze spisująca się obrona
gości, która skutecznie uniemożliwiała zdobywanie punktów Grunwaldowi. Odbiło się to na wyniku –
SPR Zagłębie Sosnowiec schodził na
przerwę z siedmiobramkową przewagą (10:17).
Dobrze zaczęli szczypiorniści
Grunwaldu drugą połowę meczu.
Powoli odrabiali oni straty z pierwszej połowy – w 38 minucie SPR Zagłębie Sosnowiec miał cztery bramki
przewagi nad SPR-em Grunwald
(15:19). Wtedy jednak znów pojawił
się problem z odnalezieniem właściwej pozycji do oddania rzutu. Mściły
się także niedokładne podania i niewykorzystane sytuacje sam na sam
z bramkarzem sosnowiczan. Poskutkowało to tym, że w 49 minucie go-

ście odskoczyli gospodarzom na
dziewięć bramek (18:27). SPR Grunwald zdołał po części zniwelować tę
różnicę. Do końca spotkania goście
mieli na koncie od czterech do sześciu trafień więcej niż gospodarze.
Ostatecznie mecz zakończył się wygraną lidera tabeli – SPR-u Zagłębie
Sosnowiec – 29:35.
– Nie potrafiliśmy dzisiaj wygrać. Myślę, że drużyna z Sosnowca ma w swoim składzie bardziej
doświadczonych zawodników. Na
boisku było także widać lepsze
przygotowanie siłowe z ich strony.
My niestety tego rodzaju zajęć nie
mamy – mówił po spotkaniu trener
Marcin Księżyk. – Sprawdziliśmy
się z tym najlepszym zespołem
w naszej lidze, który myślę, że bez-

apelacyjnie zajmie pierwsze miejsce w tabeli. Mogliśmy powalczyć,
ale zawsze gdy odrobiliśmy część
strat, to w naszej grze pojawiał się
przestój – dodał.
SPR Grunwald – SPR Zagłębie
Sosnowiec 29:35 (10:17)

SPR Grunwald: Błaś – G. Lisowski 1, Chyłek, Księżyk 2, Ciepliński, A. Wodarski 1, Płonka 8, P.
Lisowski 1, Marchliński, Lange,
Kowal 2, Ł. Wodarski 11, Gasiniec
3, Wolniaczyk, Borowiec
Trener: Marcin Księżyk.

W grze rudzian pojawiło się wiele przestojów.

Siatkówka – młodziczki
Dwie porażki odniosły w sobotę młodziczki GKS-u Wawel Wirek w V etapie Mistrzostw Śląska Młodziczek. Chociaż dziewczyny grały chwilami dobrze, to często w ich grę wkradał się chaos, sprawiając, że przegrały one spotkanie, w którym miały znaczną przewagę. Jednak – jak podkreślał trener zawodniczek – nie
o wyniki, a o zbieranie doświadczenia w tych rozgrywkach chodzi.

Raz lepiej, raz gorzej…
W pierwszym spotkaniu tego
dnia rudzianki zmierzyły się
z UKS-em „Stars volley” Częstochowa. Od początku zawodniczki GKS-u Wawel Wirek budowały swoją przewagę. Jednak
przy stanie 12:5 coś przestało
działać w dobrze dotychczas
pracującej maszynie. Przeciwniczki zdołały wyrównać, a po
zaciętej końcówce, także wygrać tego seta – 25:27. Podobnie
było w drugim secie – mimo
przewagi wynoszącej nawet
14:2, rywalki ponownie zdołały
odrobić straty oraz wygrać tego
seta 23:25.

W drugim spotkaniu UKS
„Stars volley” Częstochowa podejmował MUKS Sari Żory.
Pierwszy set należał do siatkarek
z Żor – wygrały 13:25. W drugim secie lepsze okazały się być
częstochowianki
wygrywając
25:15. O wszystkim zdecydował
tie-break, a ten wygrał MUKS
Sari Żory (14:16) zwyciężając
tym samym w spotkaniu.
W ostatnim spotkaniu rozgrywanym tego dnia MUKS Sari
Żory zmierzył się z GKS-em
Wawel Wirek. W pierwszym secie lepsze okazały się być przyjezdne, które wygrały 25:17. Po-

czątek drugiego seta także należał do przyjezdnych, które chwilami miały siedem punktów
przewagi, co w dużej mierze
spowodowane było problemami
rudzianek w przyjęciu. W końcówce po świetnej serii zagrywek Weroniki Prus rudzianki
odrobiły część strat, jednak nie
udało im się wygrać tego seta.
Ponownie wygrały siatkarki Żor
– 25:22.
GKS Wawel Wirek: Jankowska, Bednarek, Chmurczyk, Pierzgalska, Prus K.,
Prus W., Nowrotek, Guzy.
Trener: A. Zaczek

W grę siatkarek Wawelu Wirek wkradał się chaos.
REKLAMA
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LIDER NA RYNKU
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

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

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

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

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

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

Zdaniem Klienta

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

