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Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał wreszcie długo oczekiwane pozwolenie na użytkowanie trasy N-S.
W czwartek przed południem na trasę wjechały pierwsze samochody.
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N-S-ka otwarta!

W czwartek na trasę wjechały pierwsze samochody.

Na tę chwilę kierowcy czekali od
pięciu miesięcy. Procedury to jedno, a wygoda kierowców to drugie.
Na forach internetowych wrzało:
– Miało być szybko i sprawnie,
ale biurokracja jak zwykle zwyciężyła. Tyle czekania, ale dobrze, że
wreszcie jest – pisał pan Tomasz,
mieszkaniec Rudy Śląskiej.
Oddanie pierwszego odcinka trasy przeciągało się z powodów proceduralnych.
– Na uruchomienie drogi nie
zgadzał się Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Stwierdzone przez niego odstępstwa
nie miały wpływu na bezpieczeń-
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stwo kierowców. Tak naprawdę
miały charakter formalny, możliwy
do usunięcia bez ingerowania w już
wykonaną inwestycję. Wyprostowanie tego wszystkiego wymagało jednak czasu – tłumaczy Jacek Morek,
wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Jest dobrze, a ma być jeszcze lepiej. Na razie kierowcy mogą korzystać z pierwszego odcinka trasy
N-S, który prowadzi od ul. 1 Maja,
czyli drogi wojewódzkiej nr 925,
do Drogowej Trasy Średnicowej,
wraz z węzłem dwupoziomowym
z ul. 1 Maja. Inwestycja kosztowała
43,5 mln zł, na jej realizację miasto
otrzymało dofinansowanie ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
w kwocie prawie 37 mln złotych.
Docelowo trasa N-S ma połączyć
dwie ważne drogi przebiegające
przez Rudę Śląską – Drogową Trasę Średnicową oraz autostradę A-4.
Została zaprojektowana jako droga
klasy o prędkości projektowej 70
km/godz.
Rudzcy radni domagają się wpisania budowy trasy N-S w Rudzie
Śląskiej na listę projektów strategicznych, rekomendowanych jako
projekty kluczowe w ramach
Wstępnego Projektu Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020. W specjalnej rezolucji, przygotowanej przez radnych Annę Łukaszczyk i Józefa Skudlika, Rada
poparła działania Prezydent Miasta
w tej sprawie.
„Inwestycja ta będzie bardzo
ważnym szlakiem komunikacyjnym
dla mieszkańców miasta Ruda Śląska, bowiem odciąży drogę wojewódzką nr 925, ale przede wszystkim dla całego regionu, ponieważ
jako jedyna bezkolizyjnie połączy
Drogową Trasę Średnicową z autostradą A-4” – można przeczytać w rezolucji
W tym roku przewidywane jest
rozpoczęcie procedury przetargowej, która ma wyłonić wykonawcę
robót budowlanych dla drugiego
etapu budowy trasy N-S. Według
kosztorysu inwestorskiego inwestycja warta będzie prawie 74,8 mln
zł. Projekt nie został niestety uznany przez Urząd Marszałkowski za
kluczowy dla regionu i jego realizację sfinansuje miasto. W ramach
tego etapu wybudowany zostanie
odcinek trasy N-S od ul. 1 Maja do
ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym z tą ulicą. Zakończenie prac zaplanowano w 2015 roku.
Monika Herman-Sopniewska
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Pożar na Bykowinie
1 lutego straż pożarna ewakuowała mieszkańców budynku przy
ulicy Siekiela na Bykowinie. Ogień
pojawił się w piwnicy budynku.
Jedna osoba trafiła do szpitala.

Szybka reakcja
Środowej nocy na Wirku doszło do
rozboju. Ofiarą trzech napastników
padł młody mężczyzna. Pokrzywdzonemu zabrano telefon, dokumenty oraz pieniądze. Efektem szybkiej
reakcji funkcjonariuszy było zatrzymanie wszystkich sprawców i odzyskanie skradzionych przedmiotów.

Chrapka na telefon
Podczas jednej z nocnych zabaw
w halembskim lokalu doszło do kradzieży drogiego telefonu. Właściciel pozostawił go bez nadzoru,
w konsekwencji czego przedmiot
zniknął. Podejrzana o kradzież młoda dziewczyna przyznała się do popełnienia przestępstwa. Policjanci
starają się odzyskać skradziony telefon.

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, rozwój sportu seniorskiego w oparciu o dyscypliny wiodące, modernizacja istniejącej
bazy oraz inwestycje sportowe – to główne cele strategii rozwoju sportu w Rudzie Śląskiej w latach 2013-2020. 29 stycznia nad
projektem dokumentu debatowali radni oraz Rada Sportu.

Strategiczny sport
Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

– Aby działać skutecznie, musimy
dysponować odpowiednimi analizami
oraz kompleksowym planem, pozwalającym rozsądnie wykorzystywać nasze możliwości – mówiła o konieczności powstania takiego dokumentu
prezydent Grażyna Dziedzic.
Zanim podjęto się stworzenia strategii przeprowadzono specjalną analizę, której celem była ocena aktualne-

go stanu rozwoju sportu w mieście.
– Analiza pokazuje, że Ruda Śląska
charakteryzuje się dużą liczbą i różnorodnością zarówno klubów sportowych, jak i urządzeń sportowo-rekreacyjnych – mówi Andrzej Trzciński,
naczelnik Wydziału Kultury i Kultury
Fizycznej. – Jednak ani miasto, ani
kluby nie posiadają nowoczesnych,
spełniających obecne standardy

Pożar w piwnicy
W poniedziałek ok. godz. 13.00
w jednym z domków przy ul. Leszczynowej w Rudzie Śląskiej-Goduli – ogień zajął piwnicę. Szybka
akcja rudzkich strażaków uchroniła
dom przed doszczętnym spłonięciem. W wyniku pożaru jedna osoba zasłabła i została odwieziona do
szpitala.

Nad projektem strategii debatowali radni i Rada Sportu.

Statystyki
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody 

– 44
– 40
–5
–6

cyplin wyznaczono tak zwane dyscypliny wiodące. Do tej grupy należą: zapasy, piłka nożna mężczyzn,
piłka ręczna mężczyzn i kobiet, lekkoatletyka oraz futsal. Tym dyscyplinom łatwiej będzie starać się
o dotacje dla tych grup seniorskich,
zaś kwota, o którą będę mogły się
ubiegać będzie większa niż w przypadku pozostałych dyscyplin. W planach pojawiła się budowa i modernizacja istniejącej bazy sportowej,
w tym powstanie nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali sportowej. W zakresie sportu dla wszystkich podkreślona została rola Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jako głównego
organizatora i koordynatora rekreacji w mieście.
Strategia została zaopiniowana
przez Radę Sportu i Komisję Sportu.
Będzie ona konsultowana z radnymi
oraz prezesami rudzkich klubów
i stowarzyszeń sportowych.
– Podkreślam, że jest to dopiero projekt, teraz jest czas, aby nad nim dyskutować – powiedziała Grażyna Dziedzic.
Sandra Hajduk

Zdaniem mieszkańców

Co sądzisz o sporcie w Rudzie Śląskiej?

Uważaj gdzie parkujesz
478 złotych – z takim wydatkiem za
odholowanie auta będą musieli liczyć się kierowcy, którzy nieprawidłowo zaparkują samochód osobowy na terenie Rudy Śląskiej. Rada
Miasta jednomyślnie ustaliła stawki
za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie na parkingach
strzeżonych. Dla samochodów osobowych dobowy koszt tego ostatniego będzie wynosił 37 złotych.
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obiektów, a stan techniczny obecnej
bazy jest zazwyczaj zły – dodaje naczelnik.
Powstała strategia stawia przede
wszystkim na szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży. Środki przeznaczone na ten cel będą co roku zwiększane, a dostęp do nich ma być równy dla wszystkich dyscyplin. Inaczej
ma wyglądać dofinansowanie sportu
seniorskiego. Celem strategicznym
w przypadku piłki nożnej jest zbudowanie drużyny mogącej z powodzeniem i stale występować w rozgrywkach trzeciej lub nawet drugiej ligi.
Dofinansowanie od 2014 roku będzie
miało miejsce jedynie dla klubu, którego drużyna będzie występowała
w najwyższej klasie rozgrywek, ale
nie niżej niż w IV lidze. Strategicznym obiektem piłkarskim stanie się
obiekt GKS-u Grunwald Ruda Śląska, który wymaga jedynie modernizacji. Koszt będzie wynosił maksymalnie 3 mln zł, podczas gdy budowa nowego stadionu piłkarskiego
to kwota kilkudziesięciu mln złotych. W przypadku pozostałych dys-

Rafał Adamik: – Sport w Rudzie Śląskiej słabo
się rozwija. Znane mi drużyny sportowe nie mają
wielkich osiągnięć. Wydaje mi się, że na sport przeznacza się za mało pieniędzy z budżetu. Jedynie powstały ostatnio Aquadrom w Rudzie-Halembie zalicza się do tych miejsc, gdzie można ciekawie i aktywnie spędzić czas.

Sylwia Lazarewicz: – Na pewno jest wiele miejsc
w Rudzie, gdzie można uprawiać sport. W pobliżu
jest „Pogoń”, wiele orlików, na wf-ie często chodzimy na obiekty MOSiR-u. Trenuję koszykówkę i uważam, że nie jest trudno uprawiać jakiś sport w tym
mieście.

Aurora Izdebska: – Pieniądze na sport są ważne.
Im jest ich więcej, tym więcej powstaje nowych
obiektów. Można by było także organizować ciekawe
zawody sportowe w Rudzie. Ważne są również stypendia przyznawane osobom, które odnoszą sukcesy.
To motywuje.

Adrian Duszyński: – Uważam, że w Rudzie Śląskiej jest trochę obiektów, na których można uprawiać sport, chociaż myślę, że mogłoby być więcej.
Jeśli chodzi o sportowców to potrzebne są pieniądze,
zaplecze oraz dobrzy trenerzy. Myślę, że w dużym
stopniu wpływ na naszych sportowców mają nauczyciele wf-u, którzy rozwijają umiejętności sportowe.

– Prezydenci jak najbardziej chcą być członkami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – mówiła Prezydent Grażyna Dziedzic podczas poniedziałkowej konferencji GZM.
– Zdarzył się nam po prostu wypadek przy pracy. Wciąż uważamy, że jesteśmy w Metropolii Silesia – w ten sposób prezydent Mysłowic Edward Lasok tłumaczył przyjęcie przez
Radę Miasta uchwały w sprawie zamian w statucie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego zwykłą, a nie bezwzględną większością głosów. Podobnie postąpili radni Piekar
Śląskich i Rudy Śląskiej. Zgodnie ze statutem GZM, trzy gminy z początkiem roku przestały być członkami związku. Ale jest szansa, że wrócą do niego z końcem marca br.

Szansa na powrót do GZM
Ruda Śląska ma możliwość ponownie zostać członkiem Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego. Wszystko
to dzięki uproszczonej ścieżce przystąpienia, uznanej przez Wojewodę Śląskiego. Wykluczenie miasta nie było indywidualną decyzją prezydent, lecz nastąpiło w związku z niewłaściwym przegłosowaniem nowego statusu związku.
– W Rudzie Śląskiej nie uzyskano
większości wymaganej. Oddano tylko
12 głosów, z tym że jeden radny wstrzy-

mał się od głosu i złożył oświadczenie,
że się pomylił i w planach miał głosować za – mówi Grażyna Dziedzic.
– Dla mnie najbardziej kuriozalne jest
to, że jeden z członków który zakładał
GZM i był pierwszym przewodniczącym,
głosował przeciw. Mówię o radnym panu
Andrzeju Stani – dodaje.
Prezydent miasta planuje spotkanie
z radnymi, którzy mają się opowiedzieć, przed podjęciem uchwały, czy są
za GZM czy też przeciw.

– Z tego co wiem, większość radnych
planuje przy tej uchwale głosować na
tak – tłumaczy Grażyna Dziedzic, dodając: – Myślę, że uchwała która będzie
przyjmowana w lutym, będzie pozytywna, a większość głosów będzie za ponownym przystąpieniem.
Jest to ostatnia szansa dla miasta.
Jeśli radni nie podejmą pozytywnej
decyzji, Ruda Śląska wystąpi całkowicie z GZM.
Agnieszka Pach

Przewodniczący GZM wraz z członkami zarządu.
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ZBLIŻENIA
– ,,Zanim weszliśmy na salę sesyjną wszystko było już ustalone. Nie liczą się argumenty tylko interes partyjny. Koledzy z PO i PiS chcą pokazać, kto tu rządzi nie licząc się z mieszkańcami” – takie komentarze można było usłyszeć po
ostatniej sesji Rady Miasta. Z funkcji przewodniczących komisji odwołano Krzysztofa Rodzocha i Annę Łukaszczyk.

Rudzki PO-PiS
– Co panowie z PiS powiecie posłowi Tobiszowskiemu, że wchodzicie
w układ z Platformą, co powie pan
Jarosław Kaczyński na to? Robicie to
na złość panu posłowi, żeby popsuć
mu opinię? – pytał retorycznie, jak
się potem okazało, radny Henryk
Piórkowski.
Wszystko po tym jak radni odwołali z funkcji przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Krzysztofa Rodzocha oraz Annę Łukaszczyk przewodniczącą Komisji
Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa. W pierwszym przypadku poszło o strategię sportu. – ,,Jest to wyrażenie wotum nieufności w związku
z nieakceptowaniem przez większość
Rady Miasta strategii dotyczącej
sportu w Rudzie Śląskiej” – czytamy
w uzasadnieniu. Uchwałę złożył klub
radnych PO.
– W związku z tym, że składa pan
wniosek za brak zaakceptowania
strategii sportu, której de facto nie
ma, to to jest śmiech na sali – mówił
do Jarosława Kani Teodor Wawoczny, członek Rady Sportu opiniującej
dokument.

– To jest działanie polityczne.
W głosowaniu liczy się matematyka,
nie zasadność, nie konkret, tylko matematyka. To jest niegodne – mówił
po odwołaniu Krzysztof Rodzoch.
Na tym stanowisku zastąpi go Barbara Wystyrk-Benigier, która zrezygnowała wcześniej z udziału w komisji
i funkcji wiceprzewodniczącej wypowiadając się publicznie, że nie chce
być figurantem. – Dzisiaj kiedy jest
wszystko gotowe, wyrażam zgodę
i przychodzę na gotowe, dlatego pytam panią, dlaczego pani zrezygnowała? – pytał Henryk Piórkowski.
Z funkcją przewodniczącej komisji
pożegnała się także Anna Łukaszczyk. Platforma Obywatelska uznała,
że zmiana na tym stanowisku jest konieczna w celu poprawy efektywności Komisji Prawa, Samorządności
i Bezpieczeństwa.
– Tę nieefektywność zarzuca pan
radny Jarosław Kania, który komisji
ani razu nie zaszczycił swoją obecnością – tłumaczyła Beata DrzymałaKubioniok należąca do komisji.
– To nie jest atak na osoby, ja prosiłem, żeby to wziąć pod uwagę w dzi-

siejszym głosowaniu. To nie jest ocena waszej pracy, bo nie na tym to polega. Przewodniczącym klubu, przewodniczącym komisji, przewodniczącym rady miasta nie zostaje się za
uczestnictwo w komisjach, bo pani
Ania nie uczestniczyła w ani jednej
komisji w momencie kiedy obejmowała tę funkcję, ale to jest pewna decyzja polityczna – argumentował Jarosław Kania.
– Droga pani Aniu, ja byłam pewna, że tak będzie. Stalo się tak, bo jestem niezależna, bo nie dzielę stanowisk i rad nadzorczych. Płaci pani za
to i dlatego bardzo za to panią przepraszam – mówiła po odwołaniu ze
stanowiska Anny Łukaszczyk prezydent Grażyna Dziedzic.
Nowym przewodniczącym tej komisji został Jarosław Kania.
– To chyba nie o to chodzi żeby przez
dwa lata nie chodzić na komisje, zgłosić wniosek o nieefektywność, a potem
zgłosić chęć objęcia tego stanowiska.
Nie mogę się powstrzymać, muszę to
powiedzieć, ta polityka schodzi na psy
– mówiła Anna Łukaszczyk.
Sandra Hajduk

RADNI KOMENTUJĄ
Marek Wesoły: – Wiele zostało powiedziane w trakcie
wystąpień zarówno uchwałodawców jak i tych, których te uchwały dotyczyły.
Moim zdaniem głosowania
nie są odzwierciedleniem
osobowych animozji. Nie odwzorowują one partyjnych sporów. Są natomiast odzwierciedleniem sytuacji, jaka panuje w mieście i jedynie tego, że
chcemy innego sposobu rządzenia miastem.
Dariusz Potyrała: – Te
zmiany, jak zapewne słyszeli mieszkańcy miasta, nie
wynikają z poprawy a raczej z klucza matematycznego. Jeżeli Anna Łukaszczyk mówi, że dwóch jej kolegów z komisji kilkakrotnie się na niej nie pojawiało, a następnie jeden
z nich obejmuje w tej komisji przewodnictwo, to nie
można tego nazwać inaczej niż kabaretem. Jeśli
chodzi o Komisję Sportu i Kultury Fizycznej, to
broniłem Krzysztofa Rodzocha, gdyż jako członek
tej komisji doskonale wiem jaki trud w jej pracę
trzeba włożyć.
Andrzej Stania: – Powinniśmy traktować się
podmiotowo, po partnersku. Dotyczy to władzy wykonawczej i uchwałodawczej. Wydaje mi się, że
w trakcie ostatnich dwóch lat można było dostrzec
symptomy braku traktowania podmiotowego Rady
Miasta, dlatego tego rodzaju działania zostały

podjęte. Przewodniczący Platformy wielokrotnie
podkreślał, że decyzje te nie miały nic wspólnego
z sympatią do konkretnych osób czy z partyjną grą.
Ja to zdanie podtrzymuję.
Józef Skudlik: – Nie
jestem za pokazem siły, a taki miał miejsce na tym posiedzeniu Rady Miasta. To
są decyzje tylko i wyłącznie
personalne. Nie mają one
żadnej podstawy merytorycznej. Radni kierują się
chęcią objęcia kolejnych stanowisk tylko dlatego,
że mają oni przewagę w Radzie Miasta. Takie są
realne powody tej decyzji.
Witold Hanke: – Odwołanie przewodniczących
było przede wszystkim uderzeniem w ludzi. Pokazaniem politycznej przewagi,
pokazaniem że zaczęło
obowiązywać lwie prawo, prawo silniejszego. Sojusz PO, PiS, RAŚ i Porozumienia dla Rudy Śląskiej postanowił – moim zdaniem – ukarać tych,
którzy wbrew obowiązującej modzie nie odwrócili
się od pani prezydent. Do występujących z lakonicznie uzasadnionym wnioskiem o odwołanie
przewodniczących nie trafiały wysuwane argumenty ukazujące absurd sytuacji. Najbardziej w tym
wszystkim jest mi jednak żal tych radnych, którzy
w związku z obowiązującą w partiach dyscypliną,
łamią sobie w takich sytuacjach sumienia, obawiając się być może wykluczenia z listy podczas następnych wyborów. To, czego byliśmy świadkami
w ostatni czwartek, to czyste politykierstwo.
REKLAMA
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WOKÓŁ NAS

Sześć lat na fali

Z czterech stron świata

„Śląskie Radio” to rozgłośnia, która
uzyskała status największego radia internetowego, promującego śląską kulturę i muzykę na całym świecie. Stacja, która powstała w 2007 roku, 3 lutego obchodziła swoje szóste urodziny.
– Myślę, że sama nazwa „Śląskie
Radio” to pomysł, który był strzałem
w dziesiątkę. Większość osób, gdy szuka radia ze Śląska, wpisuje w wyszukiwarce hasło śląskie radio, a wtedy
wyskakuje im nasze, jako pierwsze.
Bardzo dużo zrobiła też pierwsza ekipa, która włożyła wiele pracy w to, by
wypromować radio – mówi Michał
Otrzonsek, założyciel rozgłośni pochodzący z Rudy Śląskiej.
Od lat Michał Otrzonsek mieszka
w Hildesheim (Niemcy), gdzie dziś
znajduje się główne studio radia.

prawie cztery miliony osób – dodaje założyciel „Śląskiego Radia”.
„Śląskiego Radia” posłuchać można w Internecie pod adresem www.
slaskieradio.com
Robert Połzoń

Z Hiszpanii, Turcji, Bułgarii i Anglii
– uczniowie i nauczyciele z wizytą w Rudzie Śląskiej. Odwiedzili m.in rudzki
magistrat. Spotkali się w ramach programu Comenius „Akcja uczenie się
przez całe życie”. Towarzyszyli im
uczniowie z rudzkiego ZSO nr 4. Projekt realizowany jest pod hasłem „Sport
i kultura jednoczą uczniów”. Jego
uczestnicy dowiadują się m.in. jak zorganizować imprezy sportowe.
– Do tej pory spotkaliśmy się
w Sivas w Turcji (miasto głównego
koordynatora projektu), w Andujar
w Hiszpanii i w Londynie. Dzięki
uczestnictwu w projekcie mamy
niepowtarzalną okazję do poznania
wielu sportowców, także wymiany
uwag z władzami lokalnymi – mówi
Izabela Waliczek, wicedyrektor
ZSO nr 4 i koordynator projektu.

W Rudzie Śląskiej goście przebywają od 26 stycznia. Odwiedzili
m.in. Wisłę, gdzie mieli okazję pojeździć na nartach, spotkali się
z władzami samorządowymi, obejrzeli pokazowy trening ZKS-u
„Slavia” i hokeistów RTH „Zryw”
na orzegowskim lodowisku.
Monika Herman-Sopniewska

– Miasto bardzo sobie ceni takie inicjatywy. Cieszę się, że panowie mają taką aktywność fizyczną i sami się organizują.
Bardzo to doceniamy – podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Najlepszymi w swojej kategorii okazali się Piotr Bąk, Józef
Waldon i Eugeniusz Gałan.
Agnieszka Pach

Tegoroczni zwycięzcy otrzymali puchary.

Foto: AP

Główne studio „Śląskiego Radia” w Hildesheim.

– Słuchają nas na całym świecie:
w Polsce, Niemczech, Czechach, na
Ukrainie, we Włoszech. Nawet w Chinach nas słuchają. Mógłbym naprawdę
długo wymieniać te wszystkie miejsca.
W ciągu sześciu lat stację odwiedziło

Foto: Arch.

Spotkanie uczniów z władzami miasta
w rudzkim magistracie.

Foto: MHS

Seniorskie nagrody
Rozegrali w sumie 586 meczów, w czterech kategoriach
takich jak golf, rzuty kulą do
tarczy, skat czy rzutki. Wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna
Krzysteczko w miniony piątek wręczyła puchary zwycięzcom poszczególnych kategorii wieloboju z Grupy Rekreacyjno-Sportowej Seniorów.

– Potrzebny nam ruch dlatego gramy. Cieszymy się, że
dwa razy w tygodniu możemy
się spotkać i pograć w swoim
towarzystwie. Na początku
było nas dwunastu, teraz liczba osób się zmniejszyła. Zapraszamy bo przyjść może
każdy, a udział jest bezpłatny
– mówi Piotr Bąk, organizator.

Seniorzy i… bajka

Kącik adopcyjny
Pirat to 2-letni, średniej wielkości psiak, który kompletnie nie radzi sobie w schronisku – boi się, zamyka się w sobie, staje się nieufny. Poza
schroniskiem to zupełnie inny pies – jest żywiołowy, wesoły, przyjacielski
i bardzo wrażliwy. Pirat akceptuje inne psy, mimo to jest przez nich atakowany i gryziony.
Kontakt w sprawie adopcji: tel 510-268-586.
REKLAMA

Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie ze śląską gwarą.

Podróżowali już w odległe zakątki świata, teraz przyszedł czas na
humorystyczną dawkę kultury.
W piątek emeryci i renciści NSZZ
„Solidarność” z Huty „Pokój” na
swoim kolejnym spotkaniu zobaczyli śląską bajkę.
– Kontynuujemy cykl naszych comiesięcznych zebrań. Mam nadzieję, że spotkanie będzie miało duży
ładunek sympatycznych reakcji.
A to zagwarantują nam wykonawcy
bajki „Jaś i Małgosia” w wersji
śląskiej oraz dzieci niepełnosprawne z Przedszkola nr 47, które też
tutaj wystąpią – mówi Józef Skudlik, przewodniczący międzyzakła-

Foto: RP

dowej organizacji związkowej Huty „Pokój” S.A NSZZ „Solidarność”.
Seniorzy tradycyjnie już zebrali
się w salce katechetycznej w Nowym Bytomiu.
– Przyjechaliśmy na spotkanie
z przedstawieniem „Handzik i Margot”, które zostało napisane przez Monikę Czoik, znaną poetkę w naszym
mieście – opowiada Katarzyna Skutnik,
nauczyciel w Miejskim Przedszkolu nr
47 w Rudzie Śląskiej. – Pierwsze przedstawienie było w języku polskim, natomiast po nowym roku dzieci uczyły się
roli w języku śląskim – dodaje.
Robert Połzoń
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WOKÓŁ NAS
STARE!!!!

Chorują na grypę
Grypa atakuje. W tym roku odnotowano szczególny wzrost liczby
zachorowań – również w Rudzie
Śląskiej.
– W mieście nie ma epidemii grypy. Mamy wzrost zachorowań, ale z
pewnością nie jest to epidemia –
uspokaja Teresa Golda, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej. – W
styczniu na grypę zachorowało ponad dwa tysiące osób i w porównaniu do roku ubiegłego tych zachorowań jest na pewno więcej – dodaje.
Grypa jest ostrą chorobą wirusową, okres jej wylęgania wynosi
średnio dwa dni, natomiast największa zakaźność występuje jeden dzień
przed i trzy do pięciu dni po wystąpieniu objawów. Choroba przenosi
się drogą kropelkową, przez kontakt
bezpośredni z zakażoną osobą lub

przez kontakt ze skażonymi powierzchniami i przedmiotami. Najczęściej zachorowania mają przebieg lekki lub umiarkowany, jednak
w najcięższych przypadkach choroba może skończyć się poważnymi
powikłaniami lub nawet śmiercią.
– Najpewniejszym sposobem profilaktyki w przypadku grypy jest
szczepienie, które należy przeprowadzić przed sezonem grypowym i
wtedy jest ono najbardziej skuteczne. Należy pamiętać o tym, żeby je
powtarzać, bo szczepionka przygotowana na dany sezon grypowy zawiera antygeny wirusów, które
w tym sezonie krążą. Zasady higieny
są również ważne – mycie rąk, odpowiedni ubiór i żywienie – tak, aby
nasz organizm nie był osłabiony –
przestrzega Teresa Golda.
Monika Herman-Sopniewska

Warsztaty medyczne

Warsztaty zostały zorganizowane dla lekarzy kardiologów, internistów oraz lekarzy rodzinnych.

Foto: AP

Pacjent kardiologiczny w świetle
najnowszych trendów – to temat przewodni, który towarzyszył czwartkowym II Rudzkim Warsztatom Medycznym. Warsztaty odbyły się w Przychodni Specjalistycznej w Nowym Bytomiu
– pod honorowym patronatem prezydent Rudy Śląskiej.
– Spotkanie dotyczy głównie niewydolności serca, gdyż jest to obecnie
bardzo popularna choroba – mówi Alicja Gałuszka-Bilińska, organizatorka
spotkania.

– Chcemy dzielić się problemami
dotyczącymi naszych pacjentów. Ponieważ dana osoba jest leczona zarówno przez lekarza rodzinnego, jak
i lekarza specjalistę, często musimy
ze sobą współpracować. Problemy,
które nas łączą, chcemy rozwiązywać
wspólnie – dodaje.
W ramach warsztatów odbył się
wykład teoretyczny oraz warsztaty
interaktywne, podczas których wspólnie leczono wirtualnego pacjenta.
Agnieszka Pach

W skrócie

Dbamy o zabytki
300 tys. zł dotacji Ruda Śląska
przekaże na prace konserwatorskie
w dwóch rudzkich parafiach – kościele pw. św. Michała Archanioła
w Orzegowie, kościele pw. św.
Wawrzyńca i Antoniego w Wirku
oraz na renowację elewacji budynku przy ul. Wieniawskiego 1, należącego do MGSM „Perspektywa”.
Uchwały w tej sprawie podjęli podczas czwartkowej sesji rudzcy radni. W sumie na renowację zabytków
Ruda Śląska zamierza w tym roku
przeznaczyć ponad pół miliona zł.

Zakochani w eko

Higiena rąk i odpowiednia dieta może ustrzec przed grypą.

Foto: MHS

Odpady komunalne
W sali konferencyjnej Śląskiego
Parku Przemysłowo-Technologicznego odbyła się konferencja na temat nowoczesnych technologii recyklingu odpadów.
Odpady komunalne – problem
czy interes? Co zrobić z odpadami
komunalnymi? – takie pytania postawili sobie uczestnicy środowej
konferencji. Wzięli w niej udział
przedstawiciele Chorzowa, Świętochłowic, Częstochowy i Rudy Śląskiej.
– Głównym celem spotkania było
zapoznanie przedstawicieli samorządu terytorialnego okolicznych
gmin z korzyściami płynącymi z zastosowania innowacyjnej technologii rekultywacji odpadów komunalnych. Przedstawione informacje
spotkały się z szerokim zainteresowaniem, gdyż zaprezentowana
technologia pozwala w istotny sposób obniżyć koszty gospodarki odpadowej – tłumaczy Tomasz Krawczyk, prezes Śląskiego Parku Prze-

Stowarzyszenie „In-nI” oraz
Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół
Drzew zapraszają 14 lutego do kina
„Patria” na Eko-walentynki. Świętu
towarzyszyć będzie akcja ekologiczna pod nazwą „Kocham recykling”. Każda osoba lub zakochana
para, która przyniesie w tym dniu
do „Patrii” zużyte baterie (minimum siedem) otrzyma kolorowego,
walentynkowego lizaka w kształcie
serca. Zbiórka potrwa od 16.00 do
24.00.

Infokiosk w komendzie

Spotkanie zorganizował Śląski Park
Przemysłowo-Technologiczny oraz firma
IZOLING-AKAM.
Foto: MHS

mysłowo-Technologicznego w Rudzie Śląskiej.
Konferencję prowadził znany
biolog Piotr Kardasz i Piotr Mężyk
– autor patentów związanych
z technologią izomixu i izolingu,
która pozwala na recykling niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Monika Herman-Sopniewska

Od kilku dni odwiedzającym
rudzką komendę służy infokiosk.
Jest jednym z trzydziestu trzech
urządzeń, które zostały zainstalowane w ramach projektu dofinansowanego przez EFRR na terenie całego województwa. Osoby oczekujące na przyjęcie mogą bezpiecznie
skorzystać z Internetu w poczekalni
jednostki. Infokioski mają służyć
popularyzacji Internetu jako szybkiego źródła aktualnych informacji
i usług.

Dla wędkarzy
Miłośnicy wędkarstwa mają okazję do wzięcia udziału w Targach
Karpiowych u Okonia. Targi odbędą się 9 lutego w C.H. DOMINO od
godziny 9.00 do 16.00. Organizatorem spotkania jest Salon Wędkarski
OKOŃ. Wstęp na Targi jest bezpłatny.
REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Miła i troskliwa – takimi słowami można opisać Urszulę Wróblewską, opiekunkę dzieci na
drodze, potocznie zwaną „Panią Stopką”. Niezależnie od pogody i pory roku już od pięciu lat
dba o bezpieczeństwo najmłodszych przechodniów przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej.

Dziecięcy „Anioł Stróż”
Imię i nazwisko:
Wiek:
Zainteresowania:
Miejsce pracy:
Stan cywilny:

Urszula Wróblewska
44 l.
florystyka, fotografia
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Rudzie Śląskiej
?
mężatka

– Pani praca jest bardzo odpowiedzialna, czy jest też trudna?
– Praca nie należy do łatwych,
szczególnie w warunkach zimowych. Muszę być wtedy wyjątkowo
skupiona na dzieciach i pasach,
gdyż przez aurę droga jest śliska.
Zajęcie to wymaga koncentracji
i odpowiedzialności, ponieważ najmłodsi różnie zachowują się na ulicy. Dodatkowo bardzo często sami
wchodzą na jezdnię, nie patrząc na
to co się dzieje, przez co stwarzają
niebezpieczeństwo.
– Opiekun dzieci na drodze to
bardzo oryginalna profesja, jak
reagują na Panią kierowcy?

– Po tych kilku latach pracy ludzie
są już życzliwi, chociaż na początku
było różnie. Nauczyłam się nie
przejmować nieprzychylnymi spojrzeniami i komentarzami. Teraz kierowcy są przyzwyczajeni, wiedzą,
że w każdej chwili mogę wejść na
pasy i ich zatrzymać, aby dzieci mogły bezpiecznie przejść na drugą
stronę jezdni. Chociaż zdarzało się,
że wychodziłam ze znakiem STOP
na ulicę, sygnalizując, że dzieci zaczynają wchodzić na ulicę, a samochód nie hamował. W takim momencie robi się niebezpiecznie. Muszę
myśleć o bezpieczeństwie najmłodszych, ale również i swoim. Gdy

zdarza się taka sytuacja, wtedy szybko cofam je z pasów i sama staram
się uciec z drogi. Odnoszę wrażenie,
że tacy kierowcy przejeżdżają przez
przejście dla pieszych zupełnie nie
myśląc o tym, że mogą się tu pojawić uczniowie pobliskiej szkoły.
– Czy ma Pani poczucie, że to co
Pani robi jest potrzebne?
– Tak, czuję się tu potrzebna i to
mnie motywuje. Kiedy sama chcę
przejść przez pasy, to mam problem,
więc wiem jak ciężko musi być
dzieciom. Praca nie jest spełnieniem
moich marzeń, ale staram się być
pozytywnie nastawiona do tego co
robię. Nie chciałabym, żeby kiedykolwiek coś stało się któremuś
dziecku lub nawet dorosłemu w momencie, kiedy tu stoję.
– Ale lubi Pani to, co robi?
– Praca z dziećmi sprawia mi
przyjemność. Gdyby nie to, że są
dla mnie miłe i uprzejme, nie robiłabym tego tak chętnie. To, że zawsze
życzą miłego dnia oraz mówią żebym uważała na siebie, aby nic mi

się nie stało, jest bardzo sympatyczne.
– Co sprawia Pani radość?
– Możliwość przebywania między ludźmi i pozytywny odbiór mojej osoby. Bardzo przyjemne jest dla
mnie to, kiedy przechodnie rozpoznają mnie, uśmiechają się i mówią
dzień dobry. Bardzo miłe są podziękowania od rodziców czy dziadków.
Cieszą się, że jest ktoś kto pilnuje
ich dzieci i są wdzięczni, że wyko-

nuję dobrą pracę. Również ze strony
najmłodszych przechodniów padają
życzliwe słowa, które są pokrzepiające.
– „Pani Stopka” po godzinach?
– Wiele przyjemności sprawia mi
układanie kwiatów i masaż. Interesuje mnie również fotografia, dlatego w wolnych chwilach chętnie sięgam po aparat i robię zdjęcia.
– Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Pach
REKLAMA
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INTERWENCJA
Zdjęcia kobiet w ciąży z napisaną na brzuchu datą urodzin dziecka to ostatnio często prezentowany obraz. Są to kobiety, które
czują się pokrzywdzone przyszłą zmianą ustawy, dotyczącą urlopów macierzyńskich. Buntujące się matki będą miały dziewięć
miesięcy mniej na spokojne spędzanie chwil z nowo narodzonymi pociechami.

„Matki I kwartału”
Mieszkanka Rudy Śląskiej, pani
Gosia, napisała do redakcji maila
z prośbą o wsparcie akcji, dotyczącej petycji w sprawie zmiany ustawy Kodeksu pracy oraz ustawy
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która ma
wejść w życie we wrześniu. Dotyczy ona wprowadzenia dłuższego
urlopu macierzyńskiego. – Rozwiązanie jest bardzo fajne, bo pozwala
przyszłym rodzicom pozostać ze
swoimi pociechami w domu nawet
do roku i zapewnić im lepszy rozwój
emocjonalny i intelektualny oraz

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

troskliwą opiekę – przedstawia sytuację pani Gosia. – Niestety jest jeden
problem. Otóż zmianami tymi zostaną objęte tylko dzieci urodzone od
17 marca 2013 r. Wynika z tego, że
wszystkie dzieci urodzone od stycznia do 17 marca zostały pozbawione
tego przywileju. Jako przyszła matka, która obecnie nosi pod swoim
serduchem córeczkę, która urodzi
się na początku lutego, czuję się pokrzywdzona – dodaje. Akcja nabrała
wielkiego rozmachu. Na Facebooku powstała grupa „Matki I kwartału”, która jest miejscem gdzie mogą się udzielać przyszłe matki, którym nie będzie dana możliwość
skorzystania z dłuższego urlopu: –
Walczymy o to, by nasze dzieci były
potraktowane sprawiedliwie, tak jak
reszta rocznika 2013. Jeśli jesteś
w tej samej sytuacji, bądź chcesz nas
wesprzeć – przyłącz się do nas! – tak
matki zachęcają do zaangażowania
się w akcję. Sprawa jest trudna, gdyż
przy nowych ustaleniach zawsze
musi być ustalony konkretny termin,

„Matki I kwartału” robią wszystko, by zebrało się jak najwięcej podpisów pod petycją.
Foto: Facebook/Matki I kwartału



który zapoczątkuje wprowadzanie
zmian: – Postanowiliśmy przesunąć
granicę tak daleko, jak to tylko możliwe. Tę granicę gdzieś trzeba ustawić – mówił premier Donald Tusk
podczas konferencji prasowej 15
stycznia. – Na nas spoczywa odpowiedzialność wyznaczenia tej granicy. Absolutnie nic przyjemnego. Ona
i tak jest przesunięta maksymalnie
korzystnie dla tych, którzy są benefi-

cjentami tej zmiany. Strasznie mi jest
przykro, wiem ile matek będzie miało
poczucie krzywdy. Jakaś grupa zawsze będzie czuła się pokrzywdzona
– tłumaczył premier.
– W tej sprawie został napisany
list otwarty do Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem www.
petycje.pl. Zachęcam do podpisu –
pisze pani Gosia.
Magdalena Szewczyk

7

Z redakcyjnej
skrzynki

– Minęło już sporo czasu odkąd
budynek przy ulicy Hlonda przestał służyć ludziom jako szpital
a zaczął przypominać budynek
z horrorów – pisze do nas pani
Monika mieszkanka Orzegowa. –
Mimo że pojawiały się informacje,
że budynek zostanie szybko wykorzystany, wciąż nic tam się nie
dzieje – czytamy w mailu.
Skierowaliśmy zapytanie w tej
sprawie do Urzędu Miasta.
– Budynek dawnego szpitala
w Orzegowie wraz z działką jest
przygotowywany do sprzedaży.
Mamy nadzieję, że dojdzie do tego w tym roku po zakończeniu
niezbędnej procedury przetargowej. Zgodnie z postanowieniem
prezydent miasta zlecono m.in.
wznowienie geodezyjnych granic
działek. Po zakończeniu tych
prac geodezyjnych zostanie zlecona wycena nieruchomości. Nie
jest to pierwsza próba przywrócenia do życia obiektu, który dla
dzielnicy miał zawsze duże znaczenie. W lipcu ubiegłego roku,
w drodze przetargu ograniczonego, został wyłoniony przedsiębiorca, który jednak we wrześniu
zrezygnował z objęcia budynku
– tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.
REKLAMA
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Jakub Szołtysek
syn Joanny i Adama
ur. 19.01 (3220 g, 55 cm)

Wiktoria Brol
córka Zuzanny i Grzegorza
ur. 20.01. (3380 g, 56 cm)

Martyna Halek
córka Anny i Mirosława
ur. 20.01. (2950 g, 54 cm)

Tatiana Nawara
córka Urszuli i Adriana
ur. 22.01. (3550 g, 56 cm)

Julia Skrabania
córka Moniki i Łukasza
ur. 22.01. (3620 g, 54 cm)

Nadia Karwowska
córka Moniki i Marcina
ur. 22.01 (3670 g, 55 cm)

Antoni Białożyt
syn Katarzyny i Artura
ur. 21.01. (3900 g, 55 cm)

Kamil Potyka
syn Soni i Adama
ur. 21.01. (3970 g, 61 cm)

Maciej Miksiewicz
syn Heleny i Wojciecha
ur. 22.01. (3000 g, 53 cm)

Dobrochna Bartoszek
córka Małgorzaty i Michała
ur. 23.01. (2950 g, 51 cm)

Filip Żak
syn Justyny i Kamila
ur. 23.01 (3140 g, 57 cm)

Krzysztof Nocko
syn Anny i Kajetana
ur. 28.01. (3850 g, 56 cm)

Lena Lamp
córka Anny i Łukasza
ur. 26.01. (2650 g, 54 cm)

Filip Możdżonek
syn Doroty i Dariusza
ur. 27.01. (3650 g, 56 cm)

Bartosz Nawara
syn Klaudii i Dawida
ur. 28.01. (2900 g, 55 cm)

Sylwester Książek
syn Aleksandry i Mariusza
ur. 25.01 (3000 g, 54 cm)

Jakub Pielok
syn Joanny i Tomasza
ur. 26.01. (3180 g, 53 cm)

Cezary Piekarczyk
syn Karoliny i Marcina
ur. 28.01. (3200 g, 55 cm)

Oliwier Szmusz
syn Joanny i Krzysztofa
ur. 27.01. (3300 g, 54 cm)

Tomasz Zalewski
syn Ewy i Dariusza
ur. 26.01. (3500 g, 57 cm)

Maja Michna
córka Anety i Marcina
ur. 28.01 (3400 g, 53 cm)

Pola Walentynowicz
córka Anity i Adama
ur. 29.01. (2900 g, 54 cm)

Robert Gałecki
syn Marty i Gabriela
ur. 28.01. (3500 g, 56 cm)

Kevin Orzechowski
syn Katarzyny i Bartłomieja
ur. 28.01. (3800 g, 58 cm)

Zuzanna Lamraska
córka Jolanty i Romana
ur. 29.01. (3500 g, 57 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.vitgold6+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 11.02.2013 r. do godz. 14.00.
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Z KULTURĄ NA TY
Laureaci konkursów, festiwali i przesłuchań na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Prawdziwe talenty rozkwitające pod okiem fantastycznych pedagogów. Na deskach Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu wystąpili
uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia. Podczas półrocznego koncertu wręczono statuetki „Przyjaciela szkoły”.

Muzyczne talenty i… przyjaciele szkoły
– Dzisiejszy koncert jest wielkim wydarzeniem, powiedziałbym historycznym dla szkolnictwa muzycznego w Rudzie Śląskiej. Po raz pierwszy wystąpiła
bowiem orkiestra szkolna. Dzisiaj
wsparli ją nauczyciele, bo ta orkiestra
jeszcze jest malutka. Po raz pierwszy
także koncert uświetnił swoim występem chór drugiego stopnia. Te zespoły
zaczęły działać dopiero w tym roku
szkolnym, od trzeciej klasy. One są bardzo małe, ale już grają i robią wielkie
wrażenie – podkreślał Mirosław Krause, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia.
Koncerty półroczne są szczególnym
momentem dla uczniów. Dzięki nim
mogą zaprezentować swoje umiejętności na scenie.
– Emocje podczas występów na scenie są ogromne. Jednak chcąc zostać
muzykami musimy się z tym oswoić. Pamiętam dokładnie swój pierwszy tego
rodzaju występ. Grałam bardzo prosty

utwór, ale stresowałam się. Tym bardziej, że na widowni siedziała moja rodzina, która po raz pierwszy miała okazję usłyszeć jak gram – opowiada 17letnia Zuzia Bławut, perkusistka.
Emocje panujące wśród uczniów
udzielały się także zebranym na widowni rodzicom.
– Nie po raz pierwszy widziałem występ córki, ale dzisiejsze emocje przypominają te, które towarzyszyły mi, gdy
pierwszy raz widziałem ją na scenie –
mówił Marek Piasek, tata Teresy. – Jestem bardzo dumny. To, co dzisiaj zaprezentowała moja córka jest efektem
pracy, którą ona wykonuje w domu –
dodał.
W trakcie uroczystości zostały przyznane nagrody dla osób i instytucji
wspierających rozwój szkoły muzycznej. Wyróżnieni tytułem „Przyjaciela
szkoły” zostali: prezydent Rudy Śląskiej – Grażyna Dziedzic, przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta –

Statuetka św. Barbary z węgla – ufundowana przez ZZRG w Polsce przy
KWK Pokój – trafiła do Gabrieli Szubstarskiej z Gdańska. Finał ósmej edycji Konkursu Barbórkowego organizowanego przez „Wiadomości Rudzkie”
odbył się w salce parafialnej kościoła św. Barbary na Bykowinie.

Konkurs Barbórkowy

Wspólne zdjęcie zaproszonych i nagrodzonych w konkursie.

– Jestem ogromnie wzruszona
i zaskoczona – mówiła przez telefon
Gabriela Szubstarska, która nie mogła niestety dojechać na nasz finał.
O konkursie dowiedziała się od Jani-

Foto: MHS

ny Szołtysek – ubiegłorocznej zwyciężczyni, która namówiła ją do napisania wierszy na konkurs.
Gabriela Szubstarska – z zawodu
nauczycielka – jest autorką sześciu

Wyróżnieni statuetką ,,Przyjaciela szkoły”.

Foto: SH

tomów poetyckich, jej wiersze można znaleźć w publikacjach pokonkursowych i pismach artystycznych,
a także w licznych polskich antologiach poetyckich, prasie, almanachach.
Drugie miejsce zajęła Jadwiga
Bohla z Gierałtowic za wiersz „Modlitewniki”, która pisaniem poezji
zajęła się na emeryturze. III miejsce
uzyskała Regina Sobik z Jankowic,
IV – Urszula Pilny z Rudy Śląskiej,
V – Marek Wacław Judycki.
– Pamiętam pierwszą edycję konkursu – nadesłano wtedy siedem
wierszy. Dziś jest już ósma edycja,
a przewrócona ósemka daje nieskończoność i mam nadzieję, że konkurs
będzie odbywać się już co roku –
mówił podczas spotkania Bronisław
Wątroba, pomysłodawca konkursu.
Monika Herman-Sopniewska

dę inwestujemy w dzieci i młodzież. Oni
świetnie zaprezentowali się dzisiaj na
scenie. Mają do dyspozycji bardzo dobre, zakupione w zeszłym roku instrumenty. Kolejne planujemy kupić w tym
roku – mówiła po odebraniu nagrody
prezydent Grażyna Dziedzic.
Sandra Hajduk

Nagrodzony wiersz
Prośba do św. Barbary

ból jest zawsze świeży
wciąż będą supłać się słowa
zgrzytać dźwięki
wszystko obróciło się w pył
został korowód czarno
ubranych kobiet
niczego noc nie uzdrowi
pozwól furię
przekształcić w żarliwość
inaczej
nie sposób
Gabriela Szubstarska

Casting impulsem dla dzielnicy
– Myślę, że to jest ważne doświadczenie dla wszystkich tych,
którzy zdecydowali się podjąć to
działanie. Nawet jeśli nigdy więcej
nie będą oni robili czegoś związanego z teatrem, to na pewno udział
w dzisiejszym przedsięwzięciu pomoże im stać się odważnymi ludźmi
w codziennym życiu – podkreślała
Małgorzata Grabiańska-Kosior, reżyser spektaklu.
– Nam bardzo zależy na tym,
aby ten spektakl był pierwszym
krokiem do tego, by w dzielnicy
pojawił się pozytywny impuls, który wywoła w mieszkańcach wiarę

Poloczek na bis
Mamy dobrą wiadomość dla
tych, którzy nie zdołali wybrać
się na styczniowy koncert
Grzegorza Poloczka. Z uwagi
na spore zainteresowanie, 12
lutego w Rudzie Śląskiej odbędzie się drugi koncert „Piosenki
i humor z mojego placu”, który
jest prezentacją utworów z pierwszej płyty znanego kabareciarza. Na muzyczny wieczór
ubrany w zabawne monologi
zapraszamy do Domu Kultury
w Bielszowicach. Za oprawę
muzyczną odpowiedzialny będzie zespół Bartos Band. Rozpoczęcie o godzinie 17.30, cena
biletu: 30 zł.

Kabaret Skeczów Męczących
Cecylia Gładysz, wiceprzewodniczący
Rady Miasta – Józef Osmenda, oraz
„Wiadomości Rudzkie”, Telewizja Sfera, MCK i Dom Kultury w Bielszowicach.
– Bardzo się z tego wyróżnienia cieszę. Staram się jak tylko mogę wspierać
tę szkołę. Inwestując w nią, tak napraw-

Osoby, które na co dzień mierzą się z wieloma problemami, a mimo tego odnajdują w sobie siłę do robienia niezwykłych rzeczy, wcieliły się w rolę
bohaterów spektaklu ,,Casting”, który w niedzielne popołudnie wystawiony został w Domu Katechetycznym Sanktuarium św. Józefa w Rudzie 1.

,,Casting” to komiczno-dramatyczna
sztuka multimedialna o wprowadzeniu
marzeń w życie w trzech aktach. Stworzyła go grupa NIEPOKONANYCH,
która składa się z rodziców dzieci
uczęszczających do świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie św. Filipa
Nereusza oraz ich przyjaciół.
– Na widowni siedzi mój syn, a ze
mną gra żona. Zdecydowałem się
zagrać w sztuce żeby się odstresować i pokazać innym, że jeszcze coś
potrafię zrobić. Scenariusz jest wesoły. Myślę, że widowni się spodoba
– mówił Teodor Prudło, który wcielił się w rolę króla.

CO, GDZIE,
KIEDY

10 lutego zapraszamy na Kabaret
Skeczów Męczących w Rudzie.
Czterech przystojnych panów i dużo śmiechu – to oferta MCK-u.
Zapraszamy 10 lutego na godz.
18.00 na program „ Z życia wyższych sfer – spektakl w 3D”. Dla
Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie. Wystarczy
wysłać SMS-a o treści wiad.
skecze + imię i nazwisko pod nr
71100 (koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT). Na SMS-y czekamy
do 8 lutego do godz. 12.00.

Ferie w MDK-u
W MDK-u zorganizowane
zostaną „Ferie z profilaktyką”.
Będzie to zimowisko z atrakcyjnym blokiem zajęć. W programie wyjazdy autokarowe (do
kina, muzeum, chaty wiejskiej,
na basen), a także liczne zajęcia
i konkursy. Zimowisko będzie
trwało od 11 do 22 lutego, w godzinach 9.00-14.00.

„Śledź”
Na koniec karnawału coś dla
dorosłych! W bielszowickim
Domu Kultury odbędzie się
taneczne pożegnanie karnawału, czyli zabawa na „Śledzia”.
W programie przewidywany
jest tradycyjny pogrzeb Basa
oraz catering. Zabawę rozkręci profesjonalny DJ. Impreza
odbędzie się 12 lutego, w godzinach 19.30-24.00. Koszt:
170 zł od pary.

Warsztaty taneczne

Aktorami zostali rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie
św. Filipa Nereusza oraz ich przyjaciele.
Foto: SH

w to, że mogą oni wziąć życie
w swoje ręce i mieć na nie wpływ
– dodała Alina Szulirz, przewod-

nicząca Stowarzyszenia św. Filipa
Nereusza.
Sandra Hajduk

Młodszym dzieciom, które nie
chodzą jeszcze do przedszkola, także można urozmaicić
czas spędzany w domu. Miejska Biblioteka Publiczna organizuje warsztaty taneczne z elementami arteterapii dla dzieci
w wieku od 4 do 6 lat. Opiekunów wraz z dziećmi zapraszamy 13 lutego na godzinę
10.00. Warsztaty zorganizowane będą w halembskiej filii
MBP.

10 

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 6.02.2013

PORADY
PORADY
WESOŁEJ ŁAPKI
Barbara Klasik –
trener
„Wesołej Łapki”
w Rudzie Śląskiej
e-mail: barbaraklasik@wesolalapka.
pl, tel. 792-272-662

Mam 2-letniego labradora,
który ma spory apetyt. Nie jest
psem wymagającym – zjada
wszystko co ląduje z naszych
talerzy do jego miski oraz zjada
każdą karmę, którą mu kupię
podczas zakupów w supermarkecie. Ma wielki ogród do biegania, gdzie spędza kilka godzin
dziennie. Chodzimy teraz na kurs
obrony. Martwi mnie jednak to,
że po tym kursie robi się coraz
bardziej agresywny i nerwowy.
Co robić?
Karol Kmiecik

Dobry pies
to zmęczony
pies
Dobry pies to zmęczony pies.
Pies musi chodzić na spacery!
Odpowiednia ilość ruchu, spędzona na bieganiu, aportowaniu, tropieniu pomaga dać ujście nagromadzonej energii. Jest wiele sposobów na to, żeby pies czuł się
spełniony. Kieruj się zasadą
„znajdź psa do sztuczki, a nie
sztuczkę dla psa”. Nie zmuszaj
bernardyna do agility, a labradora
do obrony.
Posiadanie psa, któremu szwankuje zdrowie i jest kiepsko karmiony to wielki problem, bo złe
samopoczucie i niewłaściwe żywienie może wywołać u psa wiele
problemów behawioralnych: od
agresji po lękliwość. Pamiętaj, że
Twój pies nie jest wegetarianinem! Psie zęby są stworzone do
rozszarpywania mięsa i nie mają
płaskich powierzchni do rozcierania zbóż. Mówiąc krótko, nasze
psy są mięsożercami, zatem ich
enzymy trawienne nastawione są
na trawienie mięsa i surowych
produktów. Dieta BARF jest najlepsza dla Twojego psa i stanowi
olbrzymią konkurencję w świecie
przetworzonych karm komercyjnych.
Dobre szkolenie to klucz do
sukcesu, bo problemy behawioralne nie rozwijają się dlatego, że
pies ma zły charakter, jest głupi,
czy złośliwy. Stagnacja umysłowa również może być źródłem
niewłaściwego zachowania. Regularne szkolenie, stymulacja
umysłowa oraz wykonywanie
przez psa określonych, zgodnych
z jego naturalnymi potrzebami
zadań sprawia, że pies staje się
kompetentny i potrzebny.

PORADY LEKARZA

Odpowiada
Adam Rozewicz
dr n. med.

Prognozy pogody zapowiadają w najbliższym czasie nadejście mrozów. Jakie zagrożenia niosą ze sobą niskie temperatury? 
Agnieszka H. z Bielszowic

O odmrożeniach
Odmrożenia są tak samo groźne jak
oparzenia. Odmrożeniem nazywamy
każde uszkodzenia skóry, z powodu niskich temperatur. Podobnie jak w oparzeniach, wyróżniamy kilka stopni. Od
najlżejszego stopnia, gdzie dominuje
bolesność, początkowo bladość, następnie zaczerwienie skóry, poprzez
stan, w którym tworzą się pęcherze.

W najwyższym stopniu niestety odmrożenie objawia się martwicą tkanek.
Pamiętajmy, że w trakcie mrozu, silny
wiatr i duża wilgotność powietrza
sprzyjają odmrożeniom. Nawet przy
niewielkim mrozie, zwłaszcza przy
wietrznej i wilgotnej pogodzie, może
dojść do poważnych odmrożeń. Jak im
zapobiegać? Oczywiście poprzez od-

PORADY ZUS
Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Oddziału ZUS
w Chorzowie

Niedawno zmarła moja żona. Nasz syn nie dostał renty rodzinnej ponieważ skończył już 25 lat i to świadczenie mu nie przysługuje. Ja mam 57 lat i pracuję. Wiem, że w razie śmierci męża
wdowa ma prawo do renty po zmarłym. Czy takie samo prawo do
renty ma też wdowiec?
Tomasz

Renta rodzinna
Zasady uzyskania prawa do renty rodzinnej są takie same dla wdowy i dla
wdowca.
Zatem wdowcowi przysługuje renta,
jeśli w chwili śmierci żony ukończył 50

lat lub był niezdolny do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci,
wnuków lub rodzeństwa uprawnionych
do renty rodzinnej po zmarłej żonie, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli uczą się

powiedni ubiór. Zalecam ubieranie się
warstwowo, powietrze występujące
pomiędzy materiałami jest skutecznym izolatorem. Z tego powodu rękawiczki z jednym palcem są lepsze od
„pięciopalczastych”. Czapki, kominy,
szale, ciepła bielizna to podstawowe
elementy zimowej garderoby. Dla
osób, które nie lubią chodzić w czapkach, zalecam opaski na uszy. Nos,
uszy, palce są najbardziej narażone na
odmrożenia. Zimowe buty warto kupować o numer większe – zawsze możemy ubrać, jeżeli to konieczne, dodatkową warstwę skarpetek. Zalecam
ubiór na tzw. cebulkę, łatwo bowiem
zdjąć kolejne warstwy, np. w pomieszczeniach zamkniętych, unikniemy
wtedy przegrzania. W czasie mroźnej
pogody warto używać kremów ochronnych na twarz. Wracając do domu, gdy
jesteśmy zmarznięci, przypomnijmy
sobie rady naszych babć – zmarznięte

nogi, stopy wymoczmy w ciepłej wodzie. Wypijmy ciepły napój, na przykład herbatę z sokiem i cytryną.
W cięższych oparzeniach, gdy pojawiają się pęcherze, aby uniknąć infekcji, przykryjmy odmrożone miejsca,
najlepiej jałowym gazikiem, następnie
musimy się zgłosić do lekarza. Idąc
w góry, nie spacerujmy w pojedynkę.
Informujmy gdzie jesteśmy, warto
mieć też przy sobie naładowany telefon komórkowy, ciepły napój w termosie i tabliczkę czekolady. Nawet jeżeli
czujemy duże zmęczenie, pragniemy
przez chwilę odpocząć, zdrzemnąć się,
nie wolno nam tego robić, ponieważ
możemy zamarznąć. Z tych powodów,
nawet w mieście, jeżeli spostrzeżemy
osobę nieprzytomną, która np. może
być wyłącznie pod wpływem alkoholu, to jednak zadzwońmy po pogotowie czy straż miejską. Pozostawiona
na mrozie, zamarznie.

– 18 lat życia lub są całkowicie niezdolne do pracy. Renta przysługuje również
wdowcowi, jeśli spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy
w okresie nie dłuższym niż pięć lat od
śmierci żony lub od zaprzestania wychowywania ww. dzieci. Małżonek rozwiedziony oraz wdowiec, który przed
śmiercią żony nie pozostawał z nią we
wspólności małżeńskiej, ma prawo do
renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia
ww. warunków, w dniu śmierci żony
miał prawo do alimentów z jej strony.
Wdowiec, który nie spełnia żadnego
z wymienionych warunków i nie posiada źródeł utrzymania – ma prawo do
okresowej renty rodzinnej przez jeden
rok od dnia śmierci żony albo przez
okres uczestniczenia w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do
wykonywania pracy zarobkowej, nie
dłużej jednak niż przez dwa lata.

Zatem w Pana przypadku, spełnia
Pan podstawowy warunek wiekowy
i może Pan ubiegać się o rentę rodzinną po zmarłej żonie. Należy tylko pamiętać, że świadczenie to będzie podlegało zasadom zawieszalności ze względu na uzyskiwany
przez Pana przychód ze stosunku
pracy.
Ogólne zasady zawieszalności
świadczeń są następujące:
• jeżeli osiągany przychód (czyli
wynagrodzenie brutto) przekracza
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (czyli dzień dzisiejszy
pow. 2457,20 zł), to renta zostanie
zmniejszona,
• natomiast przychód powyżej
130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy
pow. 4563,30 zł) powoduje zawieszenie emerytury lub renty.
REKLAMA
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WOKÓŁ NAS

Dwa miesiące Aquadromu

Bal karnawałowy
Przebrani i zadowoleni – na balu karnawałowym w SP nr 21. Wzięli w nim
udział uczniowie klas I-III kochłowickiej podstawówki oraz zaproszeni goście z Ośrodka Adaptacyjnego i Miejskich Przedszkoli nr 43 i 49.
– Dzisiaj mamy bal integrujący społeczności lokalne. Chcemy, żeby nasze
dzieci w pełni się integrowały, wzajemnie poznawały. To pierwszy taki bal
i zdał on w pełni egzamin. Jest ogromne
zainteresowanie, możemy liczyć na dużą pomoc ze strony rodziców, funkcjonuje w szkole grupa wsparcia. Znaleźliśmy nawet sponsora na poczęstunek
balu. W sumie brała w nim udział pra-

,,Mokry bąbel” – jedna z atrakcji w Aquadromie.

Aquadrom w Rudzie Śląskiej
świętuje kolejny miesiąc. Na przestrzeni dwóch miesięcy obiekt odwiedziło blisko 40 tysięcy osób.
Wielkie otwarcie Aquadromu nastąpiło 8 grudnia 2012 roku. Od tej
pory obiekt cieszy się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców regionu, ale nie tylko. Jak informują
przedstawiciele spółki, do obiektu
przyjeżdżają także goście spoza
województwa śląskiego.
Sprawne funkcjonowanie Aquadromu wymagało wprowadzenia
pewnych zmian. Jedną z nich było
zainstalowanie w okolicach recepcji
tak zwanego czasowstrzymywacza.
– Dotarły do nas opinie, iż zdarzyło się, że Klienci podczas wyj-

Karnawałowy bal w sali gimnastycznej SP nr 21. 

wie setka dzieciaków – mówi Bożena
Słowik, tyflopedagog w SP nr 21.
W 2010 roku otwarto w szkole klasę
integracyjną dla dzieci niewidomych i sła-

Foto: MHS

bowidzących. Uczniowie szkoły wyjeżdżają na wycieczki integracyjne,
wychodzą do kina i teatru.
Monika Herman-Sopniewska

Foto: arch.

ścia z obiektu stali w zbyt długich
kolejkach, przez co musieli dopłacać. Teraz ten problem został rozwiązany. Aby zatrzymać naliczanie
czasu należy zegarek przybliżyć do
specjalnego czytnika. To rozwiązuje
problem dodatkowych opłat – wyjaśnia Agnieszka Piekorz z Aquadromu.
W styczniu nastąpiła także przebudowa zjeżdżalni Ruda Śliska, w
której generalny wykonawca dokonał zmian zgodnie ze wskazówkami Aquadromu. Zjeżdżalnia jest
już dostępna dla użytkowników i
razem z Mokrym Bąblem cieszy
się największym zainteresowaniem.
SH

Festiwal marzeń
Zimowe poranki to nie tylko okres, w
którym można świetnie spędzić czas lepiąc
bałwana lub obrzucając się śnieżkami. Można je spędzić inaczej, o czym najlepiej wiedzą ci, którzy 30 stycznia odwiedzili Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Janasa.
– Będzie to pierwszy zimowy festiwal,
który nosi nazwę „Kryształowy Sopelek”.
Jest to festiwal dla dzieci niepełnosprawnych organizowany dla placówek, które
zgłosiły swój udział w zabawie – tłumaczy
Alicja Mróz, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 40 w Rudzie Śląskiej, organizatora festiwalu. – Nasz cel to promowanie i
rozwijanie talentów dzieci niepełnosprawnych – dodaje.

Podczas festiwalu wystąpili liczni goście.
– Przyjechałyśmy tu z moimi uczennicami, by uświetnić ten festiwal. Wystąpimy z
pokazem aerobiku oraz solówką hip-hopu,
którą zaprezentuje Marta Burgiel. Na gita-

i Julią. Jestem zaszczycony, bo nie
spodziewałem się, że będzie tak
dobrze oceniona – mówi Marian
Duda – dziadek rodziny, która
zdobyła nagrodę publiczności. –
Przygotowywaliśmy szopkę dość
krótko, bo zajęło nam to około
dwóch tygodni, a słyszeliśmy, że
niektórzy pracowali nawet pół roku.
Robert Połzoń

Makaronowa szopka rodziny Duda najbardziej podobała się publiczności.

Na scenie i widowni nie zabrakło uśmiechów.

Foto: RP

rze zagra także Ania Kowalska. Wystąpi też
z nami gość specjalny – Alina Trefon, która
zaśpiewa piosenkę pt. „Kapliczka” – opowiada Danuta Ogiermann, nauczycielka
w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudzie Śląskiej.
Robert Połzoń

Rodzinne szopki
Konkurs „Śląska Szopka Bożonarodzeniowa” to już szesnastoletnia tradycja w Muzeum Miejskim
im. Maksymiliana Chroboka. W piątek rozdano nagrody w konkursie
na rodzinną szopkę.
– Mimo tak długiej tradycji zawsze znajdzie się coś, co nas zaskoczy – mówi Irena Twardoch, starszy
kustosz w Muzeum Miejskim im.
Maksymiliana Chroboka. – Dobra

szopka powinna się charakteryzować ciekawym pomysłem i starannym wykonaniem – dodaje.
Wyróżnienia przyznano w kategoriach: nagroda publiczności, nagroda Związku Górnośląskiego
Koła w Rudzie Śląskiej oraz nagroda przyznana przez ks. Jana Małyska, członka Rady Muzeum.
– Szopkę wykonałem z synową
Anetą oraz wnuczkami Wiktorią

Foto: RP
REKLAMA
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Trwa głosowanie na 12 najpopularniejszych zabytków Rudy
Śląskiej. Wytypowane przez mieszkańców obiekty oraz ich
wizytówki i trójwymiarowe fotografie zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie, które w ramach kampanii
„Atrakcyjna Ruda” promować będzie nasze miasto.

Głosowanie trwa!

Grunt to dobry grunt

Wiele głosów otrzymały budynek dworca kolejowego w Chebziu i osiedle ,,Ficinus”.

Plebiscyt na 12 zabytków promujących Rudę Śląską
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

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

Kilkadziesiąt terenów inwestycyjnych oferują w tym roku
potencjalnym inwestorom władze Rudy Śląskiej. Najbardziej
atrakcyjne działki położone są przy Drogowej Trasie Średnicowej oraz w pobliżu autostrady A-4. Zbycie nieruchomości
to wpływ konkretnych środków do miejskiego budżetu oraz
nowe miejsca pracy. W zeszłym roku miasto sprzedało 68 nieruchomości za kwotę ponad 9,2 mln zł.

Na głosy czekamy do 31 marca
2013 r. Wśród osób biorących
udział w plebiscycie rozlosujemy
nagrody niespodzianki!
By pomóc Państwu w wyborze
przygotowaliśmy
zestawienie
obejmujące 35 rudzkich zabytków z krótkimi informacjami
o nich. Państwa zadaniem jest
wytypowanie z tej listy 12 obiektów. Tym sposobem to Wy zdecydujecie, czy na liście zabytków
promujących Rudę Śląską znajdą
się te związane z architekturą sakralną, przemysłową, czy może
będą to zachowane do dziś dawne budynki mieszkalne, czy osiedla mieszkaniowe.
Swojego wyboru mogą Państwo dokonać poprzez głosowanie na Facebooku – profil „Zabytkowa Ruda” – bądź poprzez
wypełnienie kuponu załączonego
do „Wiadomości Rudzkich”, który złożyć można w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.
Osoby chcące wziąć udział w losowaniu nagród prosimy dodatkowo o dopisanie swoich danych
(imię i nazwisko, nr telefonu
bądź e-mail). Propozycje można
także przesyłać na adres mailowy
media@ruda-sl.pl.
Zdjęcia i opisy obiektów znajdują się na stronie internetowej
www.rudaslaska.pl. Jeżeli któryś
z ważnych dla Państwa obiektów
nie został uwzględniony we wspomnianym zestawieniu, a uważają Państwo, że powinien znaleźć się na liście zabytków promujących Rudę Śląską, to
prosimy o jego dopisanie.
Wydział Komunikacji
Społecznej
i Promocji Miasta
Urząd Miasta
Ruda Śląska

Już w pierwszych dniach stycznia
miasto w drodze przetargu sprzedało
dwie nieruchomości za kwotę 270
tys. zł. Kolejne przetargi przeprowadzone zostaną w lutym, wtedy do
zbycia przeznaczone zostaną kolejne
nieruchomości, z których większość
to tereny pod zabudowę mieszkaniową. Ogółem do końca 2013 r. miasto
planuje zbyć w drodze przetargu 117
nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, 23 nieruchomości pod produkcję, usługi i handel oraz 25 lokali
mieszkalnych.
– Od lat Śląsk jest liderem pod
względem atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Inwestorzy doceniają
dobre skomunikowanie naszego regionu oraz tkwiący tu potencjał ludzki. Ruda Śląska doskonale wpisuje
się w te ramy. Przez nasze miasto
przebiega DTŚ oraz autostrada A-4,
powstaje też łącząca je trasa N-S –
mówi Michał Pierończyk, zastępca
prezydenta miasta. – To właśnie
w pobliżu tych dróg przygotowaliśmy do sprzedaży najatrakcyjniejsze
grunty, które przeznaczone mogą zostać m.in. pod działalność usługową
– dodaje.
Przy zjeździe z DTŚ w Chebziu
miasto zamierza sprzedać ponad 3,5
ha terenu pod usługi komercyjne, natomiast w pobliżu autostrady A-4
przy ul. Polnej 1,5 ha terenu przeznaczonego pod sport i rekreację oraz
zabudowę mieszkaniową. – Lokalizacja ta wprost idealnie nadaje się
pod budowę hotelu – zachwala Michał Pierończyk. Kolejną interesującą lokalizacją jest liczący1,7 ha teren
przy ul. Górnośląskiej, znajdujący
się w pobliżu nowo powstałej galerii
handlowej, która notabene wybudowana została na gruncie wcześniej
sprzedanym przez miasto.
Każdy teren, który miasto zamierza sprzedać, zanim znajdzie nowego
właściciela musi zostać odpowiednio
przygotowany pod względem geodezyjnym i prawnym. – W czasie prowadzonego postępowania musimy
przestrzegać wielu terminów, wynikających z przepisów prawa, przede
wszystkim z ustawy o gospodarce
nieruchomościami – informuje Danuta Nocko z Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami.
I tak po wyznaczeniu gruntów do
zbycia, miasto dokonuje uzgodnień
z właścicielami sieci uzbrojenia
wstępnych warunków zapewnienia
dostawy mediów. Kolejnym krokiem
są prace geodezyjne, które kończy

wycena gruntu dokonana przez wyłonionych w drodze przetargu rzeczoznawców.
Po ustaleniu ceny nieruchomości
miasto zobowiązane jest do udostępnienia przez okres trzech tygodni do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Po upływie tego terminu przez
następne trzy tygodnie urzędnicy
muszą czekać na ewentualne zgłoszenia osób, którym przysługuje
pierwszeństwo nabycia gruntu.
Ostatnim etapem w procesie sprzedaży nieruchomości jest ogłoszenie
o przetargu oraz sam przetarg. Kiedy
cena wywoławcza do przetargu jest
niższa niż równowartość 100 tys.
euro, ogłoszenie musi się ukazać z co
najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli cena nieruchomości przekracza kwotę 100 tys.
euro, termin ten musi zostać wydłużony do dwóch miesięcy.
Proces zbycia nieruchomości wydłuża się, jeżeli nie uda się jej sprzedać podczas pierwszego przetargu.
Wtedy prezydent miasta ma możliwość obniżenia ceny wywoławczej.
Ale wtedy muszą być zachowane po
raz kolejny terminy związane z publikacją ogłoszeń o ponownych przetargach.
– Wszystko to powoduje, że zbycie
gruntu to proces, który może trwać
nawet do kilkunastu miesięcy – komentuje Danuta Nocko.
W ubiegłym roku miasto sprzedało 68 nieruchomości. Dzięki tym
transakcjom budżet miasta zasiliło
ponad 9,2 mln zł. Za blisko 2,8
mln zł nowych właścicieli znalazły
dwie nieruchomości przy ul. Brańskiego. Na pierwszej z nich o powierzchni ponad 4,6 ha Centrum
Projektów Regionalnych z Katowic wybuduje osiedle mieszkaniowe. Taka sama inwestycja – tym
razem realizowana przez firmę
Dombud – powstanie także na drugiej z działek o powierzchni 3 ha.
Niektóre ze sprzedanych w zeszłym roku nieruchomości przyczynią się do utworzenia nowych
miejsc pracy w mieście. Za kwotę
1 mln zł sprzedany został ponad
1 ha gruntu przy ul. Zabrzańskiej
pod budowę obiektów i urządzeń
komunikacji, natomiast przy ul.
Magazynowej na działce o powierzchni 1,5 ha rozbudowany zostanie zakład przetwórstwa mięsnego.
TK
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Prawie 21 milionów złotych – tyle Ruda Śląska wyda na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej w 2013 roku. Za te pieniądze rudzcy drogowcy
chcą m.in. rozpocząć budowę kolejnego odcinka trasy N-S, ukończyć budowę rond turbinowych, utwardzić nawierzchnią asfaltową kilka dróg gruntowych,
wykonać prawie 16 km tras rowerowych oraz ponad 100 dodatkowych miejsc parkingowych. Ogółem na inwestycje drogowe w Rudzie Śląskiej przeznaczonych
zostanie 40 proc. tegorocznych wydatków inwestycyjnych gminy. Dodatkowe 10 milionów złotych pochłoną bieżące remonty dróg i chodników.

Ruda inwestuje w drogi
– Na wydatki inwestycyjne w 2013
roku zarezerwowaliśmy około 51 milionów złotych. Znaczna część tej
kwoty, bo prawie 21 milionów, zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe – podkreśla prezydent Rudy
Śląskiej Grażyna Dziedzic.
W sumie na rozbudowę, modernizację i remonty infrastruktury drogowej władze Rudy Śląskiej zamierzają
wydać w bieżącym roku ponad 31
milionów złotych. Najwięcej pieniędzy, bo aż 7 mln zł, zostanie przekazanych na budowę kolejnych odcinków trasy N-S. W ramach tej
inwestycji w 2013 roku rozpoczną się
roboty drogowe od ulicy 1 Maja do
ul. Bukowej wraz z budową węzła
dwupoziomowego. Połączenie to
znacząco usprawni ruch w mieście,
ułatwiając dojazd ze wschodnich
dzielnic Rudy Śląskiej w kierunku
Zabrza i Gliwic. Rozpoczęcie prac
zaplanowane zostało na ostatni kwar-

tał bieżącego roku, a ich zakończenie
w roku 2015. Co ważne, przy tej okazji wykonane zostaną nie tylko nowe
chodniki, ale również ścieżki rowerowe.
Miłośników jazdy na rowerze
z pewnością ucieszy też wiadomość,
że w połowie tego roku ruszy realizacja projektu „Rowerem przez miasto”. – Nowa trasa rowerowa będzie
przebiegała przez Halembę, Wirek
i Kochłowice i będzie wiodła od granicy z Zabrzem do ośrodka „Radoszowy” w lasach kochłowickich – zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic.
Trasa będzie miała prawie 15,5 km
długości i będzie przebiegała w rejonie ulic Zabrskiej, Nowy Świat, Nowej, Mostowej, 1 Maja, Polnej,
Wrzosowej, Oświęcimskiej, Kochłowickiej, Rybnej, Żymły, Weteranów,
Piłsudskiego, Gościnnej oraz wzdłuż
ścieżek leśnych. Koszt tej inwestycji
wyniesie 700 tys. złotych.

Jedną z ważniejszych inwestycji
drogowych w 2013 roku będzie ukończenie budowy rond turbinowych
przy ul. 1 Maja w dzielnicy Ruda.
Zgodnie z podpisaną umową miały
one być gotowe w połowie tego roku.
Niestety z powodu bankructwa firmy
wykonawczej prace zostały przerwane. Jak szacują rudzcy drogowcy, inwestycję uda się ukończyć do końca
września bieżącego roku. – Budowa
rond ma ułatwić wjazd na ulicę 1
Maja z ulic Klary i Szyb Walenty, a tym
samym usprawnić komunikację
w strategicznym gospodarczo obszarze miasta – podkreśla Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów UM.
W bieżącym roku ukończona zostanie też przebudowa pasa drogowego ulicy Moniuszki w Kochłowicach.
W ramach tej inwestycji do końca
czerwca wykonana zostanie nawierzchnia ulicy z kostki betonowej,
sieć kanalizacyjna oraz przebudowa
sieci teletechnicznej.
W budżecie nie zabrakło również
środków na likwidację kilku dróg
gruntowych. Dzięki temu do końca
roku planowane jest rozpoczęcie prac
związanych z przebudową ulic Wysokiej w Czarnym Lesie oraz Przemysłowej i Średniej w Kochłowicach.
Koszt modernizacji tych dróg wyniesie prawie 1,4 mln złotych. Po przebudowie wspomniane ulice zyskają
nawierzchnię z kostki betonowej oraz
unowocześniona zostanie ich infrastruktura techniczna. Dodatkowo
wzdłuż przebudowanych ulic Wysokiej i Przemysłowej wykonane zostanie oświetlenie.
Na ten rok zaplanowane zostały
też roboty związane z przebudową
mostów i likwidacją niepotrzebnych
wiaduktów. – Most nad rzeką Kłodnicą przy ul. Poniatowskiego w Halembie znajduje się w złym stanie technicznym i ma aktualnie obniżoną
nośność – informuje Mariusz Pol
z rudzkiego magistratu. – Musimy rozebrać ten obiekt i zbudować nowy,
dzięki czemu będą mogły przez niego
przejeżdżać wszystkie samochody –
tłumaczy. Drogowcy dokonają też
rozbiórki mostu w rejonie ul. Przemysłowej w Kochłowicach. Jak tłumaczą, przepływający wcześniej pod
mostem Potok Bielszowicki został
skanalizowany, toteż obiekt ten nie
spełnia już swojej funkcji. Co za tym
idzie, most zostanie wyburzony,
a w jego rejonie powstanie nowa nawierzchnia. Ten sam los czeka kochłowicki wiadukt przy ul. Tunkla,
który nie tylko jest w złym stanie
technicznym, ale ze względu na fakt,
że linia kolejowa przebiegająca pod
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Pierwszy odcinek trasy N-S otwarto 31 stycznia br.

wiaduktem została zlikwidowana,
jest bezużyteczny. Na roboty przy ul.
Poniatowskiego, Przemysłowej i Tunkla przeznaczone zostanie 2,8 mln
zł.
Kolejne 50 tys. zł miasto wyda
z kolei na opracowanie dokumentacji
budowy kanału deszczowego ulicy
Kłodnickiej w Halembie. Inwestycja
ta pozwoli na odprowadzenie wód
opadowych do rzeki Kłodnicy. Dzięki temu odcinek ulicy Kłodnickiej od
ul. Brodzińskiego do KWK Halemba,
który nie posiada aktualnie sieci kanalizacji deszczowej, nie będzie już
dłużej zalewany w trakcie intensywnych opadów. Jak deklarują przedstawiciele Wydziału Dróg i Mostów
UM, rozpoczęcie tych robót nastąpi
w ostatnim kwartale bieżącego roku.
Inwestycje drogowe, które będą
realizowane w 2013 roku, zostały dobrane dokładnie według celów określonych w strategii rozwoju miasta
do roku 2015. Wśród nich wyliczyć
trzeba przede wszystkim konieczność
dążenia do zintegrowania dróg na terenie miasta z układem komunikacji
aglomeracji górnośląskiej, zwiększenie przepustowości i płynności ruchu
oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Z realizacją
ostatniego z wymienionych celów
związana będzie przebudowa skrzyżowania ulic Kokota, Niedzieli i Halembskiej w Bielszowicach, która ruszy w drugiej połowie roku. Dzięki
temu skrzyżowanie zyska sygnalizację świetlną, mającą poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie.
Ustalając zakres inwestycji drogowych rudzcy samorządowcy wzięli
pod uwagę nie tylko zapisy strategii
rozwoju miasta, ale również głosy samych mieszkańców, którzy podczas
spotkań z Grażyną Dziedzic skarżyli
się, że nie mają gdzie parkować. – Na
ten rok zaplanowaliśmy budowę ko-

lejnych parkingów, dzięki którym
w mieście przybędzie prawie sto
dwadzieścia miejsc dla samochodów
– zapowiada prezydent Dziedzic.
Zgodnie z deklaracjami władz miasta, do końca roku przy ul. Brodzińskiego powstanie 40 miejsc dla samochodów, przy ul. Grodzkiej 13 i aż
65 przy ul. Solidarności. Dzięki temu
na koniec 2013 roku w Rudzie Śląskiej, w porównaniu do końca roku
2010, przybędzie prawie 600 miejsc
parkingowych.
W 2012 roku na roboty drogowe
wydano prawie 46 mln złotych. –
Trudno porównywać tegoroczny budżet drogowy z rokiem poprzednim –
uważa Barbara Mikołajek-Wałach,
naczelnik Wydziału Dróg i Mostów
UM. – Trzeba pamiętać, że w zeszłym
roku prawie 19 mln zł przeznaczono
na ukończenie inwestycji unijnych
–14 mln zł pochłonęły koszty budowy
sztandarowej inwestycji drogowej
w Rudzie Śląskiej – trasy N-S, a ponad 5 mln złotych przebudowa ul.
Kokota – wylicza.
Najwięcej, bo aż 1/3 budżetu
drogowego Rudy Śląskiej pochłoną
w 2013 roku roboty związane z bieżącymi remontami dróg i chodników, na które rudzcy drogowcy
wydadzą 10,6 mln złotych. W sumie wyremontowanych zostanie
prawie 90 tys. m2 nawierzchni,
w tym 12,2 tys. m2 dróg wojewódzkich, 25 tys. m2 dróg powiatowych,
48,2 tys. m2 dróg gminnych i 4,4
tys. m2 dróg wewnętrznych. W 2012
roku analogiczny zakres robót wynosił kolejno 13 tys. m2, 29,3 tys.
m2, 52,8 tys. m2 oraz 11,4 tys. m2,
co dało w sumie 106,5 tys. m2 wyremontowanej nawierzchni. Koszt
wykonanych w ubiegłym roku remontów bieżących wyniósł prawie
11,5 mln zł.
KP
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tel. 500-612-622

CZYSZCZENIE
DYWANÓW
I TAPICEREK

10%

RABATU NA USŁUGI

www.czyszczenie-dywanow.w.zabrze.pl

CleanMaster

Harcerze i harcerki z hufca ZHP im. hm. Łucji Zawada
w Rudzie Śląskiej składają podziękowanie Urzędowi Miasta za wydanie pozwolenia przeprowadzenia zbiórki publicznej w hipermarkecie TESCO w dniach 14-16.12 oraz
20.12.2012 r. Dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie akcji letniej, tj. wyjazdu dzieci i młodzieży zrzeszonych w ZHP na obóz w czasie wakacji.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie
w rejonie ulicy Na Łąkach 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 niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Na Łąkach,
oznaczona numerem geodezyjnym 2501/395 o powierzchni 1922
m2, zapisana na karcie mapy 9 obręb Ruda, w księdze wieczystej Nr
GL1S/00007197/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. W dziale III księgi wieczystej wpisane są ciężary, dział IV wolny
jest 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 5.11.2012 r. Przetarg przeprowadzony w dniu
4.01.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość opisana powyżej figuruje jako teren obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów (symbol planu P1).
Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno-magazynowo-składowa. Nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do
prostokąta, porośnięta jest drzewami i krzewami. Dojazd do zbywanej
działki odbywa się z drogi publicznej ulicy Na Łąkach istniejącą drogą
dojazdową stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 81.000,00 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 8.03.2013 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 1.03.2013 r. dokonają wpłaty wadium przelewem
na konto tut. Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi
w terminie do 60 dni od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców –
w terminie do 90 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. 32 244-90-56.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97

Tel. 32 243-25-65, 32 243-27-47, fax 32 243-30-78

www.naszdom.info.pl
Ogłoszenie
G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych w 2013 roku
w podanych rodzajach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

roboty dekarsko-blacharskie + awaryjne (pokrycia z papy termozgrzewalnej),
wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej + awaryjne,
remonty instalacji elektrycznych i odgromowych,
wymiana stolarki okiennej (na PCV) z wentylacją mechaniczną,
wymiana, uzupełnienie uszczelnień w stykach płyt prefabrykowanych,
roboty ogólnobudowlane (murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, izolacje ścian, malarskie),
roboty ślusarskie,
wykonanie i remonty nawierzchni dróg i chodników,
wycinka, przycinka i nasadzenie drzew (gatunki szlachetne),
roboty dociepleniowe (w systemie BSO, zalecany Weber Terranowa),
uszczelnienie przewodów kominowych,
przeglądy techniczne (pięcioletnie) zgodnie z ustawą – Prawo Budowlane art. 62 ust. 2,
usługi projektowe (w zakresie architektury, konstrukcji, infrastruktury).

Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem:
,,Wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych w 2013 r. – (rodzaj robót) – nie otwierać”
w terminie do 21.02.2013 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju 113.
Udział w postępowaniu przetargowym na roboty: dekarsko-blacharskie, wymianę instalacji wodnej, kanalizacyjnej i c.o., wymianę stolarki okiennej, roboty ogólnobudowlane, wykonanie i remont
nawierzchni dróg, parkingów oraz chodników, roboty dociepleniowe, przeglądy techniczne wymaga
wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł.(na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na rachunek: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój, nr konta 60 8470 0001 2001 0080 8680 0003 z dopiskiem
„Wykonanie robót remontowych w 2013 r. – (rodzaj robót).”
Specyfikacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju 119
w cenie 100,00 zł netto (123,00 zł brutto).
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela się pod numerem telefonu 32 243-25-65 wew. 26 lub 46.
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Rudzielec
Materiał redagowany przez
uczniów ZSO nr 1

W spodniach czy w sukience?
Gimnazjaliści i licealiści stawiani przed koniecznością wybrania przyszłego zawodu zwykle miotają się, szukają, pytają. Oczywiście, są wśród
nich i tacy szczęściarze, którzy od zawsze chcieli być fryzjerami/lekarzami/sportowcami/astronautami/fizykami (niepotrzebne skreślić).
Pani Grażyna Pander-Kokoszka taką decyzję już dawno ma za sobą.
Skończyła szkołę zawodową, jest krawcową. Obecnie z powodzeniem
projektuje, szyje, doradza, organizuje pokazy mody.
– Jak się zaczęła Pani przygoda
z szyciem?
– Moja siostra od zawsze szyła
ubranka lalkom, ja to jakoś podpatrzyłam – robiłam to samo, co ona.
Zaczęło się od niepowodzeń – zamiast np. na prawej stronie uszyłam
na lewej i tak to potem zostało. Zaczęłam szyć dla siebie, dlatego że nie
zawsze były pieniądze na zakup
ubrań. Zazwyczaj w nich jednak nie
chodziłam, ktoś je ode mnie kupował. Potem pracowałam w szwalniach. Kiedy mnie zwolnili, pojawił
się pomysł na własny biznes, żeby
nie pracować dla kogoś tylko dla siebie. Złapałam bakcyla, kiedy okazało
się, że moje prace się podobają, że
mam coraz więcej Klientek. Teraz

bardzo pomaga mi Internet, ale wcześniej nie było to takie popularne.
– Jakie ubrania Pani projektuje?
– Nie lubię ubrań, które nie służą
niczemu. Kto w tym wyjdzie i gdzie?
Nie kieruję się najnowszymi trendami, cenię prostotę, za to nadrabiam
dodatkami. Kreacja to ma być taki
diamencik, ma wydobywać z nas to,
co najpiękniejsze. Mając 18 lat stworzyłam pierwszą sukienkę, która naprawdę mi się podobała, z której byłam dumna. Rok wcześniej była kamizelka, pocięłam stare dżinsy, dodałam sznurówki i zaszywki. Pamiętam, że podobała się wielu koleżankom, jedna ją ode mnie odkupiła.
– Skąd Pani czerpie inspiracje?

Teraz – po wielu latach pracy –
wystarczy, że spojrzę na materiał
i już widzę, co mogę z niego zrobić.
Stoję przy manekinie i pojawiają się
tysiące pomysłów, wieczorami szkicuję. Są ludzie, którzy zaczynają od
projektów i później szukają materiałów, ale nie ja, doświadczenie
nauczyło mnie, że trzeba umieć korzystać z tego, co mamy. Inspirują
mnie również kobiece figury.
– Czy moda jest dla Pani również twórczą zabawą?
– Od niedawna staram się modę
„ugryźć” inaczej. Przestałam szyć
tylko dla Klientów na zamówienie,
ale zaczęłam bardziej się tym bawić. Robię wiele, aby się pokazać
– mam zeszyt z projektami, często
spotykam się z fotografami, zaczęłam organizować pokazy. Praca jest
moją wielką pasją. Typowe prace
domowe mnie omijają, więc mam
więcej czasu, aby oddać się szyciu.
– Czy biznes od razu przyniósł
Pani zyski i sukcesy?
– Mój pierwszy salon dokładnie
pamiętam, miał 19 m później zamieniłam go na trochę większy –
25 m. Był krzywy, ale dawał więcej możliwości: miałam osobne
pomieszczenie do przyjmowania
Klientów. Teraz mój salon mieści
się właśnie właśnie tutaj i z tego
jestem zadowolona, ponieważ
wreszcie mam witryny, o jakich
marzyłam.
Daria Zybała
Patrycja Jaśniewska
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku w rejonie ulicy Mostowej z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku w rejonie ul. Mostowej, obejmująca działkę nr 1605/128
o powierzchni 528 m2, obręb Nowa Wieś, k.m.1, zapisana w księdze wieczystej KW nr GL1S/00027921/5.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów. Nieruchomość wolna jest od długów i roszczeń osób
trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 13.12.2012 r.
W ustaleniach planu ww. działka stanowi teren zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod zieleń wysoką (symbol planu ZI1).
Do udziału w przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące właścicielami oraz wieczysty użytkownik nieruchomości przyległych graniczących z przedmiotową działką gminną, tj. właściciele działek:
nr 2799/128, zapisanej w KW nr GL1S/00006251/4 i nr 2442/95, zapisanej w KW nr GL1S/00001054/8 oraz
wieczysty użytkownik działki nr 3234/126, zapisanej w KW nr 19554.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 12.300,00 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 12.03.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia,
która została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na stronie internetowej
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości).
W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które w terminie do dnia 5.03.2013 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości: 700,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu oraz złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 217) w godzinach pracy Urzędu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia przed otwarciem przetargu
wymaganych dokumentów i oświadczeń.
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.
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 (pokój 222), tel. (32) 244-9056.
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Złóż życzenia z okazji Dnia Kobiet
na łamach ,,Wiadomości Rudzkich”!
6 marca, na łamach naszej gazety będzie
można złożyć życzenia z okazji Dnia Kobiet.
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa rodzaje
ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach:

10 złotych za moduł 95 mm x 40 mm bez zdjęcia
oraz 15 złotych za moduł 95 mm x 40 mm ze zdjęciem.
Na propozycje życzeń
czekamy do poniedziałku
(4 marca) 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.

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.
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Ogłoszenia

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.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza

Drugi przetarg ofertowy na zapewnienie pierwszeństwa
do zawarcia umowy na najem boksu garażowego przy
ul. Norwida 26 w Rudzie Śląskiej
na dzień 20.02.2013 r. godz. 13.30.

Adres
lokalu

Boks
garażowy
nr 29
przy ul.
Norwida 26

Stawka
Powierzchnia ekspl.wywoł.
zł/m2
m2
netto

16,53

8,00

Wysokość
wadium
+ koszt
przetargu
z VAT

Uwagi

500 zł
+123 zł
koszty
przetargu

Przedmiotem przetargu będzie stawka eksploatacyjna zaoferowana
w oparciu o stawkę wyjściową podaną w kolumnie nr 3 w powyższej
tabeli.
Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemnej oferty
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem boksu garażowego
przy ul. Norwida 26 nr....” w terminie do 20.02.2013 r. do godziny
12.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Magazynowej 12 w Rudzie Śląskiej 1,
(pokój 317) dnia 20.02.2013 r. o godz. 13.30.
Wadium (500 zł) oraz koszty przetargu (100,- zł + VAT) należy
wpłacić przelewem na konto Rudzkiej Spóldzielni Mieszkaniowej
(PKO – 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 do dnia 20.02.2012 r.,
a wydruk dokumentujący przelew dołączyć do oferty. Wysokość
wadium i kosztów przetargu przedstawione są w rubryce nr 4.
Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia
kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
Wadium oferenta, którego oferta została wybrana jako najwyższa,
zostanie zaliczone na poczet kaucji.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie
zwrócone do siedmiu dni po zatwierdzeniu wyników przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta
zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od
daty powiadomienia go o wyniku przetargu.
3.	O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka
eksploatacyjna.
Oferta winna zawierać:
a) dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, tel.
kontaktowy)
b) propozycję stawki eksploatacyjnej
Druk oferty przetargowej można pobrać w Dyrekcji Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój
100), Registraturze (pokój 121) oraz na stronie internetowej www.rsm.
com.pl – zakładka „Druki” pozycja nr 29.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Oględzin boksu garażowego można dokonać w dniu 18.02.2013 r.
w godz.14.00-16.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy
(pokój 100), tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290 lub 267.

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

Baran – To czas zadowolenia,
spokoju i obfitości. Znajdujesz się
na właściwej ścieżce i Twoje cele
są coraz bliższe realizacji. Możliwość nowej pracy, projektu czy
awansu.
Byk – Będzie teraz na Twych
barkach spoczywać dużo pracy
i obowiązków. Jednak dzięki nim
Twoja sytuacja będzie stabilna.
Czas sprzyja osobom starającym
się o potomstwo.
Bliźnięta – Czas bardzo spokojny, który spędzisz na snuciu
marzeń i oczekiwaniu na ich spełnienie. Zamiast czekać, otwórz się
na ich realizację i zacznij działać.
Rak – Uważaj na nieżyczliwych ludzi i pilnuj swych rzeczy,
ponieważ możesz stać się ofiarą
kradzieży. Sam również nie kombinuj i nie wtrącaj się w życie innych.
Lew – To niezbyt dobry czas
dla Ciebie, mogą nagle zmienić
się Twoje plany, a Ty poczujesz
się skrzywdzony przez zamieszanie jakie wyniknie w tej sytuacji.
Panna – Pojawi się wokół Ciebie wiele informacji i wiadomości,
które możesz wykorzystać w swym
działaniu. Działaj teraz sama i nie
bierz do serca rad innych.
Waga – Ruszysz w końcu
z miejsca do przodu, zaczniesz robić nowe plany. Przez weekend
zwróć
uwagę
na
swoje
zdrowie i odpocznij.
Skorpion – Uważaj na swe
zdrowie. Jeśli czujesz się źle, koniecznie idź do lekarza. Nie lekceważ żadnych oznak choroby, by
nie przerodziły się one w coś poważniejszego.
Strzelec – Możesz się czuć teraz nieco samotny, jednak sytuacja
szybko się zmieni. W weekend
czeka Cię miłe spotkanie i zabawa
w gronie znajomych.
Koziorożec – możesz przeżyć
teraz duże zmiany w swym życiu.
Nie martw się tym co się zakończy, zaczniesz bowiem nowy etap,
który przyniesie Ci wiele dobrego.
Wodnik – Zaczniesz działać
i to bardzo szybko i z rozmachem.
Wprowadzisz coś nowego do swej
firmy, zabłyśniesz inwencją w pracy, a może zrobisz remont mieszkania.
Ryby – Nie martw się droga
Rybko zmianami jakie mogą zajść
w Twym najbliższym otoczeniu.
Będziesz mieć przez to wiele na
głowie, ale z wszystkim sobie poradzisz.

Poziomo: 1 – pies australijski, 5
– niewielka izba, 8 – marka zegarków japońskich, 9 – dawany na tacę,
11 – potrawa mięsna, 12 – nóż chirurgiczny, 15 – zasłona, 17 – składnik czekolady, 20 – gat. proszku do
prania, 21 – wróżba, 24 – imię męskie, 25 – nagonka, 28 – dzierżawa,
29 – rzeka w Rosji, 32 – naród, 33

– zwierzęta futerkowe, 36 – zbiór
przepisów judaizmu, 39 – rzeka w
Bangladeszu, 42 – w mitologii greckiej piekło, 43 – w mitologii greckiej bogini mądrości, 45 – medal, 46
– imię Brando, 47 – konopie manilskie.
Pionowo: 1 – ptak z czubkiem, 2
– w mitologii egipskiej bogini nie-
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ba, 3 – imię męskie, 4 – zbuduje go
zdun, 5 – boisko do tenisa, 6 – ślaz,
7 – tytuł książąt indyjskich, 10 –
włókno poliestrowe, 13 – bogacz
indyjski, 14 – meduza, 16 – żądłówka, 17 – krzew śródziemnomorski,
18 – kwiatostan groniasty, 19 – wizerunek, 21 – norma, 22 – szlachcic
w dawnej Rosji, 23 – szczyt w Tatrach, 26 – mielizna na rzece, 27 –
daszek na przystanku, 30 – glina
morenowa, 31 – dynastia chińska
(221-263), 34 – dwukołowa taczka,
35 – fartuch, 37 – ozdoba tałesu, 38
– pogłębiarka rzeczna, 40 – rzeka na
Słowacji, 41 – średnia długość stroju, 44 – litera grecka.
Hasło krzyżówki nr 3 brzmiało:
Długa nadzieja, długi smutek. Nagrodę otrzymuje Anna ŚwitlickaOlszewska z Rudy Śl. Po odbiór
nagrody – kuponu o wartości 50 złotych, który jest do zrealizowania
w Firmie Handlowej „Rumcajs”
(Ruda Śl, ul. Hlonda 38-40) zapraszamy do redakcji „WR” od poniedziałku do piątku w godz. 8.0015.30. Nagrodę z tej krzyżówki
otrzyma jedna osoba spośród tych,
które nadeślą na adres redakcji (41709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
36) zamieszczony poniżej kupon
oraz hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do dwóch tygodni od daty zamieszczenia konkursu.
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TELEFONY
ALARMOWE
• Pogotowie ratunkowe
999, 32 248-79-04
• Straż pożarna
998, 32 244-70-60
• Policja 997, 32 244-92-00
Telefon alarmowy
w sieciach komórkowych 112
• Pogotowie gazowe 992,
32 244-36-05
• Pogotowie ciepłownicze
993, 32 344-78-00
• Pogotowie wodno
-kanalizacyjne
994, 32 342-42-00
• Straż miejska
986, 32 342-30-60,
32 248-67-02
• Centrum Zarządzania
Kryzysowego
800-158-800, 603-880-887
• Pogotowie interwencyjne
TOZ Fauna
32 248-03-62, 501-215-284
• Pogotowie
energetyczne 991

WAŻNE TELEFONY
• Urząd Miasta
32 248-62-81 do 89
• Urząd Skarbowy
32 342-04-00
• Powiatowy Urząd Pracy
32 771-59-00
• Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
32 344-03-23
• Prokuratura Rejonowa
32 788-15-20 – 21
• Szpital Miejski w Rudzie
Śląskiej Sp. z o.o.
tel 32 344-07-24
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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. 501-727479, 32 248-75-41 po 18.00.
R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 24004-01.

R 10 000 rata 179 zł, tel. 32 271-0605.
R Szybka gotówka, dobrze trafiłeś.
Tel. 508-964-968.
R Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
R Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.

R Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
R
Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 50
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Ruda, dwupokojowe, 38 m2, 72 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R
Nowy Bytom, dwupokojowe, 44
m2, 78 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
R Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 115
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

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

R Remonty solidnie. Tel. 792-928990.

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

R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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, 605-731-250.

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

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. 731353-535.
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. 507055-024.
R Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
R DOM-MAT Profesjonalne remonty
mieszkań. Tel. 507-055-024.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta, wykazu części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gw. Ludowej w
Rudzie Śląskiej-Nowy Bytom, która przydzielona zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy
najmu zawartej na czas oznaczony na okres 3 lat na rzecz
dotychczasowego najemcy.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazu część nieruchomości
gruntowej położonej przy ul.
Solidarności 20f w Rudzie Śląskiej-Halembie,
stanowiącej
własność Miasta Ruda Śląska,
która przydzielona zostanie w
trybie bezprzetargowym na
podstawie umowy dzierżawy
zawartej na czas oznaczony na
okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

R
Remonty łazienek, mieszkań –
kamień dekoracyjny. Tel. 505-661647.
R
REMONTY łazienek mieszkań
kompleksowo. Tel. 514-805-783.
R Hydraulika, kafelkowanie, gładzie,
malowanie. Tel. 514-917-165.
R Solidnie – remonty, gładzie, podwieszane sufity, kafelki, panele, inne.
Tel. 728-251-011.

R
Atrakcyjne oferty mieszkań
na
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
R Kupię mieszkanie w R.Śl. Tel. 515356-832.
R Poszukujemy mieszkań, domów, parcel dla zdecydowanych klientów Nieruchomości GABRIEL, tel. 32 242-06-09,
691-523-055.

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

R Dwupokojowe, Ruda 42 m2, 68 tys.,
Nowy Bytom 44 m2, 78 tys. LOKATOR,
tel. 793-396-040.

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

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

R Katowice, ok. AWF, trzypokojowe
wynajmę na dłużej. Tel. 506-137-347.

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

R Kochłowice – sprzedam, 76 m2, 164
tys., po remoncie. GABRIEL, tel. 607706-692.

R Poszukuję umeblowanej kawalerki
do wynajęcia. Tel. 669-571-193, 721764-438.

R Mieszkanie do wynajęcia, pokój +
kuchnia (Czarny Las). Tel. 503-473938.

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

R Sprzedam dom HALEMBA, 100
m2, 350 tys. LOKATOR, tel. 793-396040.

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

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

R Dwupokojowe Niedurnego 48m ,
86 tys.m Kochłowice, 55 m2, 83 tys,
LOKATOR, tel. 793-396-040.

NIERUCHOMOŚCI

R Orzesze Zawada, przy lesie sprzedam działkę 3000 m2. Tel. 506-137347.

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

R POŻYCZKI dla firm będących na
k.podatkowej, ryczałcie, KPiR na cele
obrotowe, inwestycyjne. Dla firm nie
wykazujących wszystkich przychodów, na stracie, dochód na oświadczenie, szybka decyzja tel. 32 253-90-23,
795-406-305.

R Instalacje centralnego ogrzewania i
gazu. Tel. 512-121-532.

R
Trzypokojowe, Szarotek, 55 m2,
146 tys. Norwida, 55 m2, 144 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
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R Wirek– sprzedam trzypokojowe 55
m2, 139 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.

R Czteropokojowe, Gwarecka, Wilka,
73 m2, 145 tys. LOKATOR, tel. 793396-040.
R
Jednopokojowe, Ruda 40 m2 68
tys., LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Trzypokojowe, Kombajnistów 60
m2, 139 tys. LOKATOR, tel. 793-396040.

R Wynajmę 138 m2, M-5, Ruda Śląska,
Nowy Bytom, stan bardzo dobry. Tel.
669-237-241.
R Jednopokojowe, Skowronków, 37
m2, 74 tys., Kochłowice 38 m2, 57 tys.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Wynajmę lokal, 140 m2, Ruda Śląska,
Nowy Bytom, stan bardzo dobry, tel.
669-237-241.
R Sprzedam M-3, 42 m2, Ruda 1, cena
68 tys. Tel. 600-445-053.
R Sprzedam M-3, 38 m2, Halemba.
Tel. 600-445-053.

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

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

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque
Panu
Andrzejowi Mystkowi
wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
przekazuje

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12
Panu
Henrykowi Izertowi
pracownikowi Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta
wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Matki
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Serdeczne podziękowania za udział w ceremonii pogrzebowej
mojego kochanego ojca

śp. Antoniego Depta

Delegacji Wydziału Oświaty, Dyrektorom i przedstawicielom Grona
Pedagogicznego SP 20 oraz SP 21, Przedszkoli 34 i 42
Nauczycielom oraz Pracownikom, Rodzicom i Uczniom SP 18.
składa
Grażyna Miliczek z rodziną
Serdeczne podziękowanie
Pani Grażynie Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska
za złożone kondolencje i kwiaty podczas ceremonii pogrzebowej
mojego ojca

śp. Antoniego Depta
składa
Grażyna Miliczek z rodziną

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Ogłoszenia
PRACA
R Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę paznokci z doświadczeniem. Tel. 504170-918.
R KRAJACZA z doświadczeniem BYTOM – CV rekrutacja@fincerto.pl.
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. 515-191397, 515-191-379.
R Przyjmę księgową na pełny etat do
biura rachunkowego. Mile widziana
znajomość ksiąg rachunkowych. Tel.
515-191-397, 515-191-379.

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

www.wiadomoscirudzkie.pl
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R Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
R Targowisko Zabrze-Helenka, odstąpię dobrze funkcjonującą firmę. Tel.
601-885-255.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607912-559.
R Odstąpię bar z ogródkiem piwnym. Tel. 502-670-830.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607468-787.
R Prawa do akcji KOMPANII
WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851852.

MATRYMONIALNE

ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.comaledom@aledom.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
2
M-3 Ruda Śl. – Orzegów
31 m 
70 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek
39 m2 
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
43 m2 
75 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Bykowina
48 m2 
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula
49 m2 
149 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl. – Godula
51 m 
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
M-5 Ruda Śl. – Ruda
95 m2 
198 tys. zł
2
M-5 Ruda Śl. – Orzegów
113 m 
88 tys. zł
MIESZKANIA * WYNAJEM
M-3 Ruda Śl. – Orzegów
31 m2 
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
47 m2 
1000 zł/m-c

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

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

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
nieruchomości gruntowej w rejonie ul. Piotra Skargi,
która zostanie oddana w najem,
z przeznaczeniem pod garaż murowany.
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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:

specjalista
ds. sprzedaży
powierzchni
reklamowych
(specjalista
ds. sprzedaży
i marketingu)
Obowiązki:
• pozyskiwanie i obsługa Klientów w zakresie reklamy w wydaniu drukowanym
tygodnika „Wiadomości Rudzkie” oraz
na portalu internetowym www.wiadomoscirudzkie.pl
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.
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.
Krótko:
• Jeśli lubisz wyzwania, interesują Cię wysokie zarobki, masz doświadczenie i
otwarty umysł, które potrafisz przekładać na wymierne efekty – ta praca jest
dla Ciebie.

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)”.

Prezydent Miasta Ruda Śląską
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II
piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie ul. Wysokiej, która zostanie oddana
w najem, w celu korzystania przez najemców z istniejących garaży,
ul. Magazynowej, która zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem
pod stację transformatorową, pomieszczenie hydroforni oraz
pomieszczenie stacji wymienników ciepła.

HURT-PAK

LIDER W SPRZEDAŻY KAS FISKALNYCH

•
•
•
•

U nas kupisz na odłożoną płatność bez banku

601-428-377
601-506-421

kasy drukarki fiskalne
oprogramowanie dla firm SZK
O
FIS
wagi elektroniczne
KAL LENIE
IZA
CJA
czytniki i kolektory
kodów kreskowych
• Sprzedaż – Serwis – Doradztwo

GRA
TIS

!

Profesjonalne rozwiązania dla handlu.
Jesteśmy dla Ciebie. Zadzwoń!!!

par
tne

r

41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 20 (wieżowiec), e-mail: hurtpak@vp.pl
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejKochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
oraz pod drogę dojazdową.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu
17.01.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego 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-Kochłowicach przy ul. Barbary, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1915/158 o powierzchni 1207 m2, obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00013152/2. 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 1/3 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym
1916/158 o powierzchni 433 m2, obręb Kochłowice, k.m. 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00042552/8. 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., działki nr: 1915/158 i 1916/158 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). Zbywane
działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w odległości ok. 300 m od oczyszczalni ścieków; działka inwestycyjna posiada
nieregularny kształt, zbliżony do litery „L”; występuje nieznaczny spadek terenu w kierunku północnym; grunt jest zatrawiony i porośnięty
w części drzewami oraz krzewami. Nieruchomość inwestycyjna posiada
dojazd z drogi publicznej ul. Barbary przez działkę nr 1916/158. W celu
budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut.
Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:
– dla działki nr 1915/158 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część
działki nr 1916/158 – 90.200,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2013 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 5.03.2013 r. dokonają wpłaty
wadium w kwocie 4.600,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd
Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Barbary” oraz przed
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie
do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie
ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem
od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).
Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze
spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości
z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie
zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32 244-90-56.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Ogłoszenia

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. Stanisława 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. Stanisława 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.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejWirku przy ul. Karola Bytomskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Rudzie
Śląskiej-Wirku przy ul. Karola Bytomskiego, obejmująca działki oznaczone numerami geodezyjnymi 328/26 i 2610/26
o łącznej powierzchni 1848 m², obręb Wirek, karta mapy 1, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00031231/2 (działy III i IV wolne są od wpisów).
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 10.10.2011 r. Przetargi przeprowadzone w dniach 18.04.2012 r., 05.07.2012 r.,
04.09.2012 r., 29.10.2012 r. i 16.01.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu MW1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; teren nieruchomości
z lekkim spadkiem, o kształcie zbliżonym do prostokąta, niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty zielenią nieurządzoną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Karola Bytomskiego. W celu budowy zjazdu
z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut.
Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi: 115.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie sprzedaży.
Rokowania odbędą się w dniu 21.03.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6.
W rokowaniach 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 14.03.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości podanej w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na konto i przedłożą
Komisji Przetargowej przed rokowaniami wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia rokowań (dot. również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, 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 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 rokowania
ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania
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 wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom,
którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po
rokowaniach. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32 244-90-56.
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XX Plebiscyt ,,Wiadomości Rudzkich” na Sportowca i Trenera Roku 2012
„Wiadomości Rudzkie” po raz XX organizują plebiscyt na Najlepszego Trenera i Sportowca Roku. Do redakcji nadesłanych zostało 60 zgłoszeń. Trzy kandydatury nie spełniały kryteriów formalnych (były
niepełne tj. brakowało zdjęcia lub były niezgodne z kryteriami). Poniżej publikujemy w kolejności alfabetycznej kandydatury zatwierdzone prze Komisję Plebiscytową. Przypominamy, że głosować można
za pomocą SMS-ów (szczegóły wysyłania SMS-ów przy kandydatach), a także na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie. Do piątku do godziny 16.00 na portalu wiadomoscirudzkie.pl można oddawać swoje głosy na Wyróżniającego się Nauczyciela Wychowania Fizycznego. Od poniedziałku 11 lutego (od godz. 9.00) do piątku 15 lutego (do godz. 16.00) będzie można
głosować na Wyróżniającego się Sportowca Amatora. Na Wyróżniającego się Skrzata na portalu wiadomosciudzkie.pl będzie można głosować od 18 lutego (od godz. 9.00) do 22 lutego (do godz. 16.00).
Za pomocą SMS-ów i Facebooka głosować można do północy 22 lutego. Zapraszamy do wspólnej zabawy – pokażmy kochającym sport, że doceniamy ich wysiłek i wkład w promocję Rudy Śląskiej!

Najpopularniejszy
Sportowiec
1. Dominik Bryński
– zawodnik IGLOO
Rugby Club Ruda Śl.
– wyślij SMS-a na numer 71100 o treści NPS.1. Koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł
brutto.
2. Jakub Chęć – zawodnik RKC CURLIK
– wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
NPS.2. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT, tj. 1,23 zł brutto.
3. Magdalena Frątczak – juniorka, szczypiornistka KS Zgoda
Ruda Śl. – wyślij SMS
-a na numer 71100 o treści NPS.3.
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj.
1,23 zł brutto.
4. Joanna Furczyk –
siatkarka KPKS-u Halemba, gra na pozycji
atakującej – wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści
NPS.4. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT, tj. 1,23 zł brutto.
5. Mirela Grochowska – piłkarka, wychowanka kobiecego zespołu Gwiazdy – wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
NPS.5. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT, tj. 1,23 zł brutto.
6. Darek Grzywa –
piłkarz, kapitan Wawelu Wirek – wyślij
SMS-a na numer
71100 o treści NPS.6. Koszt SMS-a
to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.
7. Adrian Hajduk –
zapaśnik, wychowanek ZKS-u „SLAVIA”
Ruda Śl. – wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści
NPS.7. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT, tj. 1,23 zł brutto.
8. Oliwia Hałupka –
akrobatka
KPKS-u
Halemba – wyślij SMS
-a na numer 71100 o
treści NPS.8. Koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.
9. August Jakubik –
ultramaratończyk, reprezentuje
barwy
TKKF Jastrząb – wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
NPS.9. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

10. Natalia Kubaty – zapaśniczka, wychowanka
ZKS-u „SLAVIA” Ruda
Śl. – wyślij SMS-a na numer 71100 o treści NPS.10. Koszt SMS-a
to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.
11. Marcin Łęcki – piłkarz Grunwaldu Ruda Śl.
– wyślij SMS-a na numer
71100 o treści NPS.11.
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23
zł brutto.
12. Szymon Łuszczek –
kapitan futsalowego zespołu Gwiazdy – wyślij
SMS-a na numer 71100
o treści NPS.12. Koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.
13. Marcin Met – piłkarz
Slavii Ruda Śl., kapitan –
wyślij SMS-a na numer
71100 o treści NPS.13.
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23
zł brutto.
14. Angelika Piekorz –
rugbistka, zawodniczka
zespołu Diablice IGLOO
RC Ruda Śl. – wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści NPS.14.
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23
zł brutto.
15. Szymon Porębski –
łucznik, zawodnik UKS-u
„Grot” – wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści
NPS.15. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT,
tj. 1,23 zł brutto.
16. Łukasz Wodarski –
szczypiornista
SPR-u
Grunwald Ruda Śl. – wyślij SMS-a na numer
71100 o treści NPS.16. Koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.
17. Łukasz Wojtaszczyk
– akrobata KPKS-u Halemba – wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści
NPS.17. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT,
tj. 1,23 zł brutto.

Wyróżniający się
Nauczyciel Wychowania
Fizycznego
1. Sandra Anders – nauczyciel w G nr 8 im. S.
Ligonia – wyślij SMS-a
na numer 71100 o treści
WF.1. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT,
tj. 1,23 zł brutto.
2. Marcin Cyran – nauczyciel w G nr 2 im. W.
Janasa oraz trener KS Pogoń Ruda Śl. – wyślij

SMS-a na numer 71100 o treści WF.2.
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23
zł brutto.
3. Katarzyna Czyż –
nauczyciel w SP nr 6
oraz trener lekkiej
atletyki w TL „Pogoń”
Ruda Śl. – wyślij SMS-a na numer
71100 o treści WF.3. Koszt SMS-a
to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.
4. Andrzej Gajczewski – nauczyciel G nr
14. W roku 2011/12
trener kadry wojewódzkiej juniorek w piłce ręcznej –
wyślij SMS-a na numer 71100 o treści WF.4. Koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.
5. Elżbieta Garmulewicz – nauczyciel
w SP nr 41 oraz trenerka zapasów – wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
WF.5. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT, tj. 1,23 zł brutto.
6. Łukasz Kolasa –
nauczyciel w SP nr 18
– wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
WF.6. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT, tj. 1,23 zł brutto.
7. Jarosław Kołodziej
– nauczyciel w SP nr
13 – wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści
WF.7. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT, tj. 1,23 zł brutto.
8. Bożena ObrzutMakowicz – nauczyciel G nr 7 im. Noblistów Polskich – wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści
WF.8. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT, tj. 1,23 zł brutto.
9. Edward Polczyk –
nauczyciel w ZS nr 5
– wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
WF.9. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

12. Patrycjusz Waldera
– nauczyciel w ZSP nr 7
– wyślij SMS-a na numer
71100 o treści WF.12.
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23
zł brutto.

9. Maciej Szczepanik –
uprawia pływanie, tenis
ziemny ju-jidsu oraz jeździ na nartach – wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści
SKRZAT.9. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT tj. 1,23 zł brutto.

13. Daniel Weselak – nauczyciel w G nr 3 im. K.
Miarki – wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści
WF.13 Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT,
tj. 1,23 zł brutto.

Wyróżniający się
Sportowiec Amator

Wyróżniający się
Sportowiec Skrzat
1. Martyna Hyba – akrobatka KPKS-u Halemba
– wyślij SMS-a na numer
71100 o treści SKRZAT.1.
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23
zł brutto.
2. Jakub Kamiński –
akrobata KPKS-u Halemba – wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
SKRZAT.2. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT tj. 1,23 zł brutto.
3. Daniel Jackton Motto
– członek Uczniowskiego
KS Capoeira Ruda Śl. –
wyślij SMS-a na numer
71100 o treści SKRZAT.3. Koszt SMS-a
to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.
4. Julia Nawrat – akrobatka KPKS-u Halemba
– wyślij SMS-a na numer
71100 o treści SKRZAT.4.
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23
zł brutto.
5. Zuzanna Początek –
akrobatka KPKS-u Halemba – wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści
SKRZAT.5. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT tj. 1,23 zł brutto.
6. Tomasz Pustelnik –
koszykarz KS Pogoń Ruda Śl. – wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści
SKRZAT.6. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT tj. 1,23 zł brutto.

10. Marta Sieraga –
nauczyciel w G nr 8
im. S. Ligonia – wyślij
SMS-a na numer
71100 o treści WF.10. Koszt SMS-a
to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.

7. Anna Rzepka – akrobatka KPKS-u Halemba
– wyślij SMS-a na numer
71100 o treści SKRZAT.7.
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23
zł brutto.

11. Sabina Sladkowska – nauczyciel w SP
nr 13 – wyślij SMS-a
na numer 71100 o treści WF.11. Koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.

8. Owilwia Szafran –
akrobatka KPKS-u Halemba – wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści
SKRZAT.8. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT tj. 1,23 zł brutto.

1. Andrzej Kasprzyk –
Trenuje MTB oraz kolarstwo szosowe – wyślij
SMS-a na numer 71100
o treści AMATOR.1. Koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.
2. Artur Lewicki –
obecnie jest najlepszym
graczem lidera Rudzkiej
Amatorskiej Ligi Koszykówki, zespołu ALTA Demons oraz najlepszym graczem całej ligi pod względem współczynnika evaluation – wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści AMATOR.2. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT
tj. 1,23 zł brutto.
3. Jarosław Piłat –
w bieganie zaangażował
się „dopiero” w maju
ubiegłego roku, jednak
już przebiegł 1200 km – wyślij SMS-a
na numer 71100 o treści AMATOR.3.
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23
zł brutto.
4. Karol Sołtys – należy
do Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn, zaangażowany w liczne zawody międzyszkolne – wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści AMATOR.4. Koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł
brutto.
5. Wojciech Szpilot –
zawodnik drużyny Rudzkiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki – „KA SPRÓBUJ Z NAMI” najlepiej punktujący oraz
blokujący zawodnik ligi – wyślij SMS-a
na numer 71100 o treści AMATOR.5.
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23
zł brutto.
6. Adrian Świerkowski
– w Rudzkiej Lidze Orlika w sezonie 2012 został
Królem Strzelców, natomiast w Rudzkiej Lidze Futsalu zdobył
drugie miejsce – wyślij SMS-a na numer
71100 o treści AMATOR.6. Koszt SMS
-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutto.
7. Dariusz Wosz – najskuteczniejszy zawodnik
Halowej Ligi Piłkarskich
Piątek Old Boys – wyślij
SMS-a na numer 71100 o treści AMATOR.7. Koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

Nominowani trenerzy: Jacek Bratek, Roman Cegiełka, Władysław Dziura, Czesław Jonda, Dorota Kies, Rafał Krzyśka, Marcin Księżyk,
Aleksander Oleszczuk, Marzena Patryarcha, Józef Szmatłoch, Dariusz Wyciślik.
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X Turniej im. Tomka Szei
Koledzy Tomka Szei zwyciężyli w jubileuszowej, dziesiątej edycji turnieju piłki halowej jego imienia, który odbył się w sobotę
2 lutego w halembskiej hali MOSiR-u.

W jubileusz wygrana kolegów
W tej edycji turnieju wystąpiło
siedem zespołów. Po raz pierwszy
został on rozegrany systemem
„każdy z każdym”. O miejscach zadecydowała w pierwszej kolejności
większa ilość zdobytych punktów.
W przypadku, gdy dwie drużyny
miały taką samą liczbę punktów
brano pod uwagę bezpośredni mecz
między zainteresowanymi zespołami, a w następnej kolejności lepszy
stosunek bramkowy.
W związku z tym, że część klubów miała tego dnia zaplanowane
wcześniej spotkania sparingowe,
na turnieju pojawiły się one w słabszych, niejednokrotnie znacznie
odmłodzonych, składach. Z powodu meczu sparingowego swój
udział w imprezie odwołał GKS
Grunwald.
Najlepszą drużyną turnieju był
zespół złożony z kolegów Tomka
Szei, który wygrał wszystkie spotkania. Drugie miejsce na podium
zajęła drużyna KWK Halemba-Wirek. Odniosła ona cztery zwycięstwa, jeden remis i jedną porażkę.
Ostatnie miejsce na podium należało do Uranii, która co prawda
miała tyle samo punktów co Slavia,
jednak na korzyść kochłowiczan
przemówił lepszy bilans bramek.
Najlepszym strzelcem turnieju został Tomasz Hajnc (Koledzy Tomka Szei), który zdobył siedem bramek. Najlepszym zawodnikiem

turnieju wybrano Roberta Grzesika
z KWK Halemba-Wirek, zaś mianem najlepszego bramkarza turnieju okrzyknięto Adama Mercika –
golkipera Kolegów Tomka Szei.
– Występujemy tutaj żeby uczcić
pamięć naszego kolegi. Te spotkania są dla nas zawsze szczególne,
dlatego tytuł zdobyty w tym turnieju cieszy szczególnie – mówił Tomasz Hajnc, najlepszy strzelec turnieju.
– Zainteresowanie tym turniejem
było duże, poziom gry wysoki, publiczność dopisała – wyliczał Mariusz Izydorczyk z ODK RSM
,,Matecznik”, współorganizatora
turnieju. – Wygrali koledzy Tomka,
prywatnie także moi przyjaciele.
Widać, że oni grają na hali. W drużynie był nawet jeden reprezentant
Polski w halowej piłce nożnej, były
wprawdzie, ale wciąż widać jego
kunszt na boisku. Bardzo się cieszę
z tego, że na turniej przybyły także
inne drużyny. Za rok z pewnością
odbędzie się kolejna edycja. Planujemy zmienić trochę formę przyszłorocznego turnieju, ale to jak on
będzie dokładnie wyglądał niech
zostanie narazie tajemnicą – zapowiedział.
I kolejka: Koledzy Tomka Szei
– Pogoń 7:0, Slavia – Wawel 3:2,
Jastrząb – KWK Halemba-Wirek
0:5; II kolejka: Urania – Koledzy
Tomka Szei 0:4, KWK Halemba-

Piłka nożna – spotkania sparingowe:
6 lutego, środa, godz. 16.00,
Urania – MKS Lędziny
9 lutego, sobota, godz. 11.00,
Urania – Spójnia Landek
9 lutego, sobota, godz. 17.00,
(boisko Nowy Bytom) Grunwald – Unia Bieruń Stary

Kibice mogli zobaczyć wiele ciekawych akcji.

Wirek – Pogoń 4:2, Wawel – Jastrząb 1:1; III kolejka: Slavia –
Urania 0:0, Koledzy Tomka Szei –
KWK Halemba-Wirek 3:1, Pogoń
– Wawel 0:2; IV kolejka: Urania –
KWK Halemba-Wirek 1:1, Slavia
– Jastrząb 2:0, Wawel – Koledzy
Tomka Szei 0:5; V kolejka: Jastrząb – Urania 1:3, Pogoń – Slavia
0:0, Wawel – KWK Halemba Wirek 0:5; VI kolejka: Slavia – Koledzy Tomka Szei 0:4, Urania – Wawel 4:0, Jastrząb – Pogoń 1:3; VII
kolejka: Slavia – KWK HalembaWirek 1:4, Jastrząb – Koledzy
Tomka Szei 1:6, Pogoń – Urania
1:0

Tabela:
1. Koledzy Tomka Szei – 18 pkt,
bilans bramek: 29-2, 2. KWK Halemba-Wirek – 13 pkt, bilans bramek: 20-7, 3. Urania – 8 pkt, bilans
bramek: 8-7, 4. Slavia – 8 pkt, bilans bramek: 6-10, 5. Pogoń – 7
pkt, bilans bramek: 6-14, 6. Wawel
– 4 pkt, bilans bramek: 5-19, 7. Jastrząb – 1 pkt, bilans bramek: 4-20
Skład drużyny zwycięskiej –
Adam Mercik - Adam Grzymkowski, Tomasz Hajnc, Kamil Neznal,
Dariusz Sobiech, Albert Bujny, Adrian Świerkowski, Dawid Pluta,
Łukasz Jagieło, Łukasz Szeja, Marek Hofman, Artur Opeldus.

Ośrodek Szkolenia zapaśników
Ośrodek Szkolenia Sportowego
Młodzieży w zapasach.
Ośrodek Szkolenia Sportowego
Młodzieży to jeden ze sposobów
szkolenia młodzieży uzdolnionej

Sobota z handballem w hali
Zgody – ul. Sportowców 10
9 lutego, sobota, godz. 14.00,
SPR Grunwald – SPR Orzeł
Przeworsk (wyjątkowo spotkanie odbędzie się w hali Zgody)
9 lutego, sobota, godz. 16.00,
Zgoda Ruda Śl. – Ruch II Chorzów
Koszykówka – III liga
9 lutego, sobota, GTK Fluor II
Gliwice – KS Pogoń

Zapasy

Decyzją Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki – Jerzego
Eliasza w Rudzie Śląskiej z dniem
01.01.2013 roku został powołany

Kalendarzyk kibica

sportowo. Celem tworzenia OSSM
-ów jest podniesienie poziomu zakwalifikowanych do szkolenia
ośrodkowego zawodników i zawodniczek, poprzez wykorzystanie

potencjału klubu i miasta na terenie
którego, dany ośrodek funkcjonuje.
Więcej na ten temat wkrótce wWiadomościach Rudzkich.

Pozostałe wyniki:
Piłka nożna – mecze sparingowe:
Grunwald - Małapanew Ozimek
4:0 (2:0), Strzelcy bramek: Stawowy, Maciongowski, Szczypior, Kot
Wawel Wirek – Szombierki Bytom 1:2 (0:0), Strzelec bramki:
Lokaj
Slavia Ruda Śląska – Jastrząb
Bielszowice 5:1 (2:0), Strzelcy
bramek: Zalewski x2, Zaw.
Test, Zaw. Test, Puschhaus
ZAPRASZAMY
W tracie ferii (od 11 do 22 lutego) od poniedziałku do piątku w
hali Uranii przy ul. Tunkla 147b
odbywać się będzie turniej piłkarski. Wezmą w nim udział następujące drużyny: SRS Gwiazda, Wawel Wirek, Slavia Ruda
Śl., TP Jastrząb, MKS Pogoń
oraz GKS Urania. 11 i 18 lutego
zmierzą się chłopcy z rocznika
96 i 97, 12 i 19 lutego – rocznik
98, 13 i 20 lutego – rocznik 99,
14 i 21 lutego – rocznik 2000,
15 i 22 lutego – 2001 i młodsi.
Zachęcamy do kibicowania.

Futsal - ekstraklasa
Gwiazda przegrała poniedziałkowe spotkanie z AZS-em UG Gdańsk i tym samym zamieniła się z tą drużyną miejscem w tabeli – spadając na ostatnią pozycję.

O jeden faul za daleko
Wynik spotkania otworzyli w
czwartej minucie goście – Rafała
Krzyśkę pokonał Łukasz Grabowski.
Na reakcję Gwiazdy nie trzeba było
jednak długo czekać. Nieco ponad minutę później podanie Marka Bugańskiego wykorzystał Adam Jonczyk i
było 1:1. W siódmej minucie strzałem
z bliska próbował zaskoczyć golkipera
gości Szymon Łuszczek, ale ten zachował czujność. Swoich sił próbowali także gdańszczanie, jednak refleksem popisywał się Rafał Krzyśka. W
16 minucie pokonał go jednak stojący
przy bramce Łukasz Olszewski. Ru-

dzianie zdołali jednak przed przerwą
wyrównać – podanie Wojciecha Pawlaka wykorzystał Bartosz Siadul doprowadzając do remisu (2:2).
Dobrze weszli w drugą połowę rudzianie. Pokonać golkipera gości próbowali Szymon Łuszczek, Paweł Martyn i Mateusz Omylak. Ostatecznie
udało się to Wojciechowi Działachowi, który dobił swoje uderzenie. Jednak chwilę później rudzianie popełnili
szósty faul, a rzut karny na bramkę zamienił Łukasz Grabowski. To nie był
jednak koniec. Goście po strzale Dominika Depty z pierwszej piłki w sam

róg bramki objęli jednobramkowe prowadzenie. Od tego momentu Gwiazda
grała z lotnym bramkarzem. Zemściło
się to osiemnaście sekund później, gdy
do pustej bramki strzałem z własnej
połowy trafił Łukasz Knioch, ustalając
tym samym wynik spotkania na 3:5.
Gwiazda Ruda Śląska – AZS UG
Gdańsk 3:5 (2:2)
Gwiazda Ruda Śląska: Mężyk,
Krzyśka - Bugański, Działach, Jonczyk, Martyn, Łuszczek, Omylak,
Pawlak, Piasecki, Zabłocki, Siadul, Piskorz
Trener: Rafał Krzyśka

Obie strony miały swoje szanse na zdobycie bramki.
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Koszykówka – III liga
Koszykarze KU AZS Politechniki Częstochowskiej wygrali z Pogonią Ruda Śląska 63:79 i tym samym zapewnili sobie awans do rozgrywek ogólnopolskich.

Pogonili Pogoń
Już od pierwszej kwarty widać
było, że koszykarze z Częstochowy
będą wymagającymi rywalami. Dobrze spisywali się oni w ataku,
a także skutecznie bronili dostępu
do własnego kosza. Dzięki temu
sukcesywnie zwiększali swoją
przewagę – w pierwszej kwarcie
zdobyli sześć, a w drugiej trzy
punkty więcej niż rudzianie. Na
przerwę
schodzili
prowadząc
30:39.

W trzeciej kwarcie inicjatywę
przejęli rudzianie. Dziewięć punktów i cztery zbiórki zaliczył Adam
Wilkin, trzy razy piłkę odbierał rywalom Jakub Modrzyński. Dzięki
takiej postawie Pogoń zmniejszyła
stratę do sześciu punktów (47:53).
W czwartej kwarcie rudzianie,
podobnie jak w pierwszej części
gry, popełniali sporo błędów. Ich
rzuty były niecelne. Bez problemów trafiali za to goście, którzy

zdobyli dziesięć punktów więcej
niż ekipa z Rudy Śląskiej. Tym samym wygrali oni spotkanie 63:79.
Pogoń Ruda Śląska – KU AZS Politechnika 63:79 (16:22, 14:17, 17:14, 16:26)
KS Pogoń: Patryk Jeleń 6, Paweł Kłosek 0, Dawid Kuczera 7,
Michał Pierściński 0, Paweł Mol
5, Jakub Modrzyński 10, Mateusz Ogrodnik 0, Adam Wilkin 20,
Mateusz Bobrowski 2, Przemysław Tomecki 4, Robert Łapot 9.

Koszykarze Pogoni popełniali dużo błędów i w efekcie przegrali spotkanie.

Sport szkolny – koszykówka szkół ponadgimnazjalnych
25 stycznia w hali sportowej MOSiR-u przy ul. Hallera odbyły się Mistrzostwa Rudy Śląskiej Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców.

Koszykarscy mistrzowie z Jedynki
Po zakończeniu wcześniejszych
rozgrywek grupowych, do których
zgłosiło się dziesięć szkół, do ścisłego finału dotarli reprezentanci
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Wyniki spotkań turnieju finałowego: ZSO nr 1

– ZSP nr 1 63:30; ZSO nr 4 – ZSP
nr 1 38:32; ZSO nr 1 – ZSO nr 4
49:28.
Mistrzami Rudy Śląskiej zostali
koszykarze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. A. Mickiewicza. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco: 1. ZSO nr 1,
2. ZSO nr 4, 3. ZSP nr 1.

Reprezentacja ZSO nr 1 wystąpiła w składzie: Paweł Matachowski (zdobywca największej ilości
punktów-37), Łukasz Lukawski, Daniel Jeglorz, Mateusz Stanik, Kamil
Węgler, Karol Sołtys, Daniel Masternak, Adam Hnatyszyn.
Opiekunem zespołu był Czesław
Kazanecki.

Na zdjęciu reprezentacja ZSO nr 1.

Foto: Arch.

Sport szkolny – siatkówka szkół ponadgimnazjalnych

Siatkarskie talenty z ZSO nr 1
Rozgrywki podzielone zostały na
dwie grupy. Drużyny zostały przydzielone do poszczególnych grup
na podstawie osiągniętych wyników z poprzedniego roku szkolnego.

W skład Grupy A weszły szkoły:
ZSO nr 2, ZSP nr 1, ZSO nr 3
i ZSO nr 4. Spotkania rozegrane zostały w poniedziałek 28 stycznia w hali przy ZSO nr 2. Mecze rozgrywane
były systemem „każdy z każdym”.

Zwycięzcą grupy okazała się drużyna dziewcząt z ZSO nr 2, natomiast
drugie miejsce zajęło ZSO nr 3.
W skład Grupy B weszły szkoły:
ZSP nr 2, ZSP nr 5, ZSO nr 1, ZSP
nr 6. Ta grupa rozegrała swoje spoREKLAMA

Na zdjęciu drużyna z ZSO nr 1.

tkania w środę 23 stycznia na hali
przy ZSO nr 1. Mecze rozgrywane
były systemem „każdy z każdym”.
Zwycięzcą grupy okazały się dziewczęta z ZSO nr 1, natomiast drugie
miejsce zajęły zawodniczki z ZSP
nr 2.
Z każdej z grup awansowały dwie
najlepsze drużyny do rozgrywek finałowych.
Finał rozgrywek odbył się 29
stycznia w hali sportowej przy ZSO
nr 1. Dziewczęta rozegrały w sumie
cztery spotkania na bardzo wysokim
poziomie.
W spotkaniach półfinałowych
ZSO nr 2 wygrało z ZSP nr 2 (2:0)
a ZSO nr 1 wygrało z ZSO nr 3
(2:0).

Foto: Arch.

O trzecie miejsce walczyły ZSP
nr 2 i ZSO nr 3. Lepsza okazała się
ta pierwsza szkoła – wygrywając
2:0.
W spotkaniu finałowym, które
okazało się wyrównane, zmierzyły
się ZSO nr 1 i ZSO nr 2. W tie-breaku wygrał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (2:1).
Skład ZSO nr 1: Sandra Kutela,
Marysia Sobota, Angelika Wiktor,
Małgorzata Noga, Dominika Piechaczek, Agata Mańka, Sandra Stanisławska, Aleksandra Twierdzińska,
Angelika Piekorz, Anna Siwek, Patrycja Wodok, Paulina Fabiszewska
Trener: Katarzyna Botorek
Organizator zawodów: Radosław
Botorek
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FIRMA AUTO-BUD

LIDER NA RYNKU
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

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

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

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

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

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

Zdaniem Klienta

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

