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Do końca marca br. właściciele domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych, zarządcy budynków wielorodzinnych, placówek oświatowych i służby zdrowia, przedsiębiorcy oraz zarządy zakładów pracy i rodzinnych ogródków działkowych muszą złożyć w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej tzw.
deklarację śmieciową. Dla wszystkich chętnych rudzcy urzędnicy przygotowali specjalne dyżury, podczas których będą pomagali wypełnić formularze.
W ten sposób Ruda Śląska wdraża nowe zasady odbioru śmieci, które w całym kraju muszą zacząć obowiązywać od połowy roku.
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Złóż „deklarację śmieciową”!

„Śmieciowa rewolucja” czeka mieszkańców całej Polski.

Od 1 lipca wszyscy mieszkańcy Rudy
Śląskiej będą płacić tzw. opłatę śmieciową. Będzie ona naliczana „od głowy”,
czyli od ilości osób zamieszkujących
w domu czy mieszkaniu. Wysokość
opłaty będzie ustalana na podstawie „deklaracji śmieciowej”. Pierwszą z nich
trzeba złożyć bądź przesłać listownie do
Urzędu Miasta najpóźniej do końca marca bieżącego roku. Co ważne, oświadczenia muszą złożyć właściciele domów
jednorodzinnych. Za mieszkańców blo-

Foto: arch

ków wszystkie formalności załatwią natomiast spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy wspólnot mieszkaniowych albo
MPGM. Druki deklaracji można pobrać
w Biurze Obsługi Mieszkańców UM
bądź poprzez stronę internetową miasta
www.rudaslaska.pl.
– Czasem mieszkańcy pytają, czy będą mogli w deklaracji wybrać opcję bez
segregacji śmieci – mówi Ewa Wyciślik,
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM. – Ta-

kiej możliwości nie będzie. Ustawa mówi
bowiem jednoznacznie o obowiązku segregacji śmieci przez każdego mieszkańca – zastrzega. Co za tym idzie, osoby
wypełniające deklarację muszą przemnożyć ilość osób zamieszkujących
w ich domu czy mieszkaniu razy 11 zł,
czyli ustaloną przez Radę Miasta stawkę
za śmieci segregowane. Stawka za śmieci niesegregowane (17 zł) będzie natomiast naliczana w drodze decyzji administracyjnej. Będą ją ponosili właściciele

bądź zarządcy nieruchomości, na których nie są sortowane odpady.
– Największym problemem będzie egzekwowanie segregacji od mieszkańców
bloków – komentuje Ewa Wyciślik. –
Firma, która będzie wywoziła odpady
będzie jednak sprawdzała, czy mieszkańcy, którzy przynależą do danego placyku gospodarczego, sortują śmieci. Jeżeli okaże się, że tego nie robią, to będą
musieli za to ponieść odpowiedzialność
zbiorową i zapłacić więcej – podkreśla.
Wszyscy, którzy chcą zasięgnąć informacji odnośnie nowych zasad gospodarowania odpadami, mogą spotkać się
z pracownikami odpowiedzialnymi za
wdrażanie „śmieciowej rewolucji”
w Rudzie Śląskiej podczas ich dyżurów
w Biurze Obsługi Mieszkańców. Będą
się one odbywały codziennie od 13 lutego do końca marca br. w godzinach pracy urzędu. W tych dniach pracownicy
Referatu Odpadów będą też pomagali
wypełniać „deklaracje śmieciowe”. Dodatkowe stanowiska informacyjne uruchomione będą w czwartki w godz. od
16.00 do 18.00 w sali 112 rudzkiego magistratu. W sprawach śmieci można się
też kontaktować z urzędnikami telefonicznie, wybierając numer tel. 32 24490-00 wew. 4010, 4011 lub 4012 lub 32
244-90-62.
Dokończenie na str. 3
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ZBLIŻENIA
Dokończenie ze str. 1

Złóż „deklarację śmieciową”!
„Opłata śmieciowa”
– Konieczność złożenia „deklaracji
śmieciowej” jest wynikiem „śmieciowej rewolucji”, która czeka mieszkańców całej Polski – tłumaczy prezydent
Grażyna Dziedzic. – Ruda Śląska nie
jest tu żadnym wyjątkiem. Do przepisów nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach muszą się
dostosować wszystkie miasta i wsie w
kraju – podkreśla.
System gospodarki odpadami w każdej gminie ma się samoﬁnansować z opłat
wnoszonych przez mieszkańców. Miasto nie może dołożyć do niego ze swego budżetu ani jednej złotówki. Dlatego też znowelizowana ustawa zakłada,
że każdy mieszkaniec będzie płacił
tzw. opłatę śmieciową w wysokości
ustalonej przez radę miasta. Rudzcy
radni uchwalili dwie miesięczne stawki
„opłaty śmieciowej”: niższą – dla osób
segregujących śmieci (11 zł) oraz wyższą – dla niesegregujących (17 zł). Co
ważne, właściciele domów jednorodzinnych będą płacić ją co dwa miesiące. Oznacza to, że co drugi miesiąc
czteroosobowa rodzina mieszkająca
w domu będzie musiała liczyć się z
wydatkiem za odbiór śmieci w wysokości 88 zł, niesegregująca zapłaci zaś
136 zł. Mieszkańcy bloków „opłatę
śmieciową” będą płacić natomiast w

terminach ustalonych przez spółdzielnie.
– „Opłata śmieciowa” będzie obejmowała takie koszty jak odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
tworzenie i utrzymanie punktów, w których będzie można za darmo oddać
posegregowane śmieci oraz koszty obsługi administracyjnej – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.
Kto jeszcze zapłaci?
Generalnie za wywóz i zagospodarowanie odpadów będą płacić wszyscy
– bez wyjątku. Co za tym idzie, do
końca marca „deklarację śmieciową”
muszą złożyć też właściciele i zarządcy nieruchomości niezamieszkałych –
działek rekreacyjnych, rodzinnych
ogródków działkowych, placówek
oświatowych i służby zdrowia, przedsiębiorcy, zarządy zakładów pracy, itp.
W ich przypadku „opłata śmieciowa”
będzie jednak naliczana na innych zasadach.
– Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, będą wnosić opłatę
zależną od zadeklarowanej wielkości
koszy na śmieci – tłumaczy Jacek Morek, wiceprezydent Rudy Śląskiej. –
Przy minimalnej wielkości pojemników
będzie ona wynosiła 7 zł – dodaje.

Stawka ta będzie dotyczyła osób, które
zadeklarują, że będą posiadały kosze
na śmieci zmieszane o pojemności 60 l.
W ramach tej opłaty mieszkańcy będą
otrzymywać kolorowe worki na odpady, do których będą wrzucać posegregowane śmieci. Szacuje się, że tę opcję
wybierze większość właścicieli działek
rekreacyjnych.
W wypełnieniu deklaracji przydatne
mogą okazać się tabele opłat za śmieci,
które publikujemy w dzisiejszym wydaniu „Wiadomości Rudzkich” na stronie 20. Zawierają one zestawienie wielkości kontenerów na odpady i odpowiadające im stawki. Przydadzą się one
m.in. niektórym przedsiębiorcom i właścicielom ﬁrm. – Jeżeli ktoś prowadzi
działalność gospodarczą w bloku, to za
niego deklarację wypełni zarządca nieruchomości. Jeżeli jednak ﬁrma prowadzona jest w domu jednorodzinnym, to
jego właściciel będzie musiał w deklaracji wpisać dwie informacje – ile osób
w nim zamieszkuje i jakiej wielkości pojemnik na odpady komunalne będzie
potrzebny do prowadzenia działalności
gospodarczej. Na tej podstawie będzie
wyliczana wysokość miesięcznej opłaty
za śmieci – wyjaśnia wiceprezydent Jacek Morek. W jeszcze innej sytuacji są
właściciele ﬁrm, którzy przedsiębiorstwo prowadzą na terenie nieruchomo-

ści niezamieszkałych – ci w deklaracjach muszą wskazywać wielkość potrzebnych kontenerów i wysokość odpowiadającej im opłaty.
Jak segregować?
Rodzaje odpadów, które należy segregować, oraz sposób w jaki mieszkańcy powinni pozbywać się śmieci
określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Rudy Śląskiej.
Zgodnie z określonymi tam zasadami
niebieskie worki i pojemniki na śmieci
przeznaczone będą na papier, a żółte na
tworzywa sztuczne (np. plastik), metale i opakowania wielomateriałowe (np.
kartoniki po mleku czy sokach). Z kolei do zielonych będzie należało wrzucać szkło kolorowe, a do białych szkło
białe. – Chcemy ułatwić mieszkańcom
segregację szkła. Stąd też w regulaminie dopuściliśmy możliwość, żeby do
tzw. zielonych dzwonów można było
wrzucać każdy rodzaj szkła, zarówno
białe jak i kolorowe – informuje Ewa
Wyciślik.
W Rudzie Śląskiej będą funkcjonowały jeszcze dwa rodzaje pojemników:
brązowe bądź czarne z opisem „biomasa”, które będą przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji – czyli na
przykład liście czy trawę oraz czarne,
do których będzie można wrzucać
śmieci zmieszane.

Od 1 lipca 2013 roku w Rudzie Śląskiej zacznie funkcjonować również
tzw. gminny punkt zbierania odpadów,
w którym będzie można za darmo przekazywać wysegregowane śmieci, m.in.
odpady komunalne zebrane w sposób
selektywny, w tym: papier i tekturę,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte opony, tekstylia,
świetlówki, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane
leki i chemikalia oraz tzw. odpady problematyczne (np. termometry rtęciowe,
gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje i kleje).
– Tak jak do tej pory, przeterminowane
leki mieszkańcy będą mogli przekazywać do niektórych przychodni i aptek
– zapowiada Ewa Wyciślik. – Ich adresy są na bieżąco podawane na stronie
internetowej miasta – dodaje.

Ile śmiecimy?
W 2011 roku w Rudzie Śląskiej
wytworzono ponad 55 tys. ton
śmieci, w tym zebrano m.in. 219,94
ton papieru i tektury, 301,8 ton odpadów z tworzyw sztucznych,
596,8 ton szkła i ponad 2 tys. ton
odpadów ulegających biodegradacji.
UM

REKLAMA

Nowy rok to doskonała okazja do zmian! Jednym z najczęstszych postanowień noworocznych jest rozpoczęcie diety. Bardzo
często kończy się jednak jedynie na obietnicach i odkładaniu diety na przysłowiowe jutro.

Chcesz schudnąć w Nowym roku?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji dietetycznej!

Zazwyczaj brakuje nam czasu
i wystarczająco silnej motywacji.
Co zrobić, aby tym razem skutecznie zmienić swoją sylwetkę i polepszyć samopoczucie?
Warto udać się do specjalisty.
Okazuje się, że podstawą skutecznego odchudzania jest wprowadzenie właściwych nawyków żywie-

niowych, w czym może nam pomóc
dietetyk. Co przemawia za tym, żeby skorzystać ze specjalistycznej
porady?
Krok pierwszy:
bezpłatna konsultacja dietetyczna
Podczas pierwszej bezpłatnej wizyty dietetyk przeprowadza tzw.
wywiad dietetyczny.
– Staramy się jak najlepiej poznać każdą osobę – jej dotychczasowe nawyki żywieniowe oraz
upodobania smakowe. Wykonujemy
także pomiary ciała oraz ustalamy
zawartość tkanki tłuszczowej i wody metabolicznej w organizmie –
mówi Ewelina Bogdoł, dietetyk
z Centrum Naturhouse w Rudzie
Śląskiej.
Wśród czynników oddziałujących na specyﬁkę kuracji znajdują

się m.in.: wiek, przebyte w przeszłości choroby czy aktualnie przyjmowane leki. Po dostatecznym
zgromadzeniu potrzebnych informacji specjalista jest w stanie wychwycić przyczynę problemu z wagą i dopasować odpowiedni plan
żywieniowy oraz suplementy, które
wspierają dietę. W trakcie cotygodniowych wizyt dietetyk monitoruje prawidłowy przebieg kuracji oraz
motywuje do dalszej walki.
– Wielu naszych Klientów ceni
sobie cotygodniowe wizyty, podczas
których widać postępy, ale i wszystkie dietetyczne grzechy. Łatwiej
nam jest zmotywować osoby do dalszej pracy nad sobą. Klient jest pod
stałą opieką specjalisty – dodaje
Ewelina Bogdoł, dietetyk Naturhouse.

Dieta pod czujnym
okiem specjalisty
Dieta wcale nie musi być nieprzyjemna. W Naturhouse plany
żywieniowe dobierane są indywidualnie do potrzeb danej osoby,
uwzględniając to, co lubi i za czym
nie przepada. Dieta nie oznacza
również – tak jak się niektórym
może wydawać – spożywania samych warzyw i owoców.
– Dieta musi być pełnowartościowa i odpowiednio zbilansowana. Nie może wykluczać żadnych
składników odżywczych, niezbędnych do funkcjonowania organizmu
np. mięsa. Kaloryczność posiłków
należy dopasować do naszej przemiany materii tak, aby uzyskać zadowalające efekty – potwierdza
dietetyk z Naturhouse.

Warto pamiętać, że na pierwszym miejscu jest zawsze nasze
zdrowie, a kuracje przeprowadzane
bez wcześniejszej konsultacji
z ekspertem po prostu mogą zaszkodzić i doprowadzić do tzw.
efektu jo-jo.
Realizując jednak kurację według indywidualnie dobranego planu dietetycznego i będąc pod opieką specjalisty, nic nam nie grozi.
Przy wsparciu dietetyka, rodziny,
a także własnej silnej woli oraz
cierpliwości możemy osiągnąć długo wyczekiwany cel i zakończyć
noworoczne postanowienie sukcesem. Aby łatwiej było wytrwać
w postanowieniu, zachęcamy do
skorzystania z bezpłatnej konsultacji dietetycznej.

Wystarczy umówić się telefonicznie: Centrum Dietetyczne Naturhouse, ul. Czarnoleśna 17 lok. 1, 41-709 Ruda Śląska,
tel. 32 724-96-83, kom. 604-094-430, e-mail: ruda.slaska@naturhouse-polska.com. Godziny otwarcia: pn.-czw.: 10.00-18.00, pt. 8.00-16.00. ZAPRASZAMY!
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Śląska Biesiada Karnawałowa

Piękno języka

Wielokolorowo za sprawą pióropuszy czapek górniczych i wianków
zrobiło się w piątkowy poranek
w Szkole Podstawowej nr 14. Dzieci
wystrojone w nakrycia głowy charakterystyczne dla Śląska, wzięły udział
w Śląskiej Biesiadzie Karnawałowej.
– To jest już 13 Śląska Biesiada
Karnawałowa. Przygotowaliśmy szereg atrakcji. Dzieci zaśpiewają piosenki, wystawią także specjalne
przedstawienie. Oczywiście wszystko
to odbędzie się w gwarze. W ten
szczególny dzień organizujemy liczne
konkursy. Można na przykład zdobyć
certyfikat Ślązaka. Po przestawieniu
dzieci spotykają się w klasach, gdzie
wspólnie jedzą kołacz i żur, specjalnie przygotowany przez nasze kucharki – opowiada Jolanta Pawlik,
nauczycielka w SP nr 14. – W ten

Rozbudzenie
zainteresowania
gwarą śląską, ukazanie jej piękna,
a także kształtowanie poczucia własnej tożsamości – taki cel przyświecał IV Dniowi Ślonski Godki.
– Jako że w lutym obchodzimy
święto mowy ojczystej, a naszą najbliższą tutaj jest gwara śląska, stąd
te obchody. Co roku zapraszamy
wiele sławnych osób, które dobrze
znają gwarę śląską i są związane
z naszym regionem. W tym roku
udało się zaprosić autorów wierszy
wydanych przez mieszkańców Rudy
Śląskiej – mówi Bronisław Wilk,
dyrektor Gimnazjum nr 5.
W ramach piątkowego spotkania
odbył się konkurs recytatorski.
Pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria
Friede ze Szkoły Podstawowej
nr 30, która zaprezentowała utwór

W trakcie biesiady dzieci śpiewały śląskie piosenki i tańczyły.

sposób przypominamy o tradycji, pielęgnujemy naszą gwarę. Dzieci muszą wiedzieć jakie obyczaje panują
na Śląsku – dodaje.
W trakcie wystawiania śląskiej
wersji bajki o Kopciuszku było gwar-

Foto: SH

no i wesoło. Dzieciom takie święto
wyraźnie przypadło do gustu.
– Takie biesiady to dobra zabawa,
lepsza niż lekcje – podsumowała Klaudia Wesołowska, uczennica klasy trzeciej.
Sandra Hajduk

Natalia Kołodziej – jedna z uczestniczek,
która otrzymała wyróżnienie.

Foto: AP

Bogusława Cmoka pt. „Frelka”.
W trakcie spotkania można było
zobaczyć galerię „Barwy Śląska”
Stanisława Trefonia. Obchody odbyły się z inicjatywy Gimnazjum
nr 5 im. Powstańców Śląskich oraz
halembskiego koła Związku Górnośląskiego.
Agnieszka Pach

Muzealny bal
Rycerzy, piratów, a nawet księżniczki można było spotkać na balu dla
przedszkolaków, który odbył się
w Muzeum Miejskim.
– Przygotowujemy tę imprezę już po
raz drugi. Jesteśmy zadowoleni, ponieważ zgłosiło się bardzo dużo dzieci.
Spodziewamy się ponad sześćdziesięciu przedszkolaków – mówiła przed
balem Barbara Nowak, dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej

im. Maksymiliana Chroboka. – Jest to
muzeum, więc zgodnie z naszym statutem będzie to bal nawiązujący do dawnej tradycji, zatem bawimy się używając rekwizytów z przeszłości – dodała.
W zabawie brały udział nie tylko
dzieci, ale także rodzice oraz dziadkowie.
– Cała Ruda Śląska będzie integrować się dziś w jednym miejscu. Dla
dzieci, które tu przyszły, przygotowano

wiele ciekawych konkursów. Odbędzie
się między innymi wybór króla i królowej balu – wyliczała Aleksandra Gołąb, nauczyciel z Miejskiego Przedszkola nr 9.
– Taki bal to piękna sprawa dla maluchów. One chcą się pobawić w większym gronie – mówił pan Henryk,
dziadek Kuby i Fabiana – przedszkolaków, którzy bawili się podczas balu.
Robert Połzoń

Ciekawych pomysłów na stroje nie brakowało.

Foto: RP

Bezpieczne dzieci w sieci

Kącik adopcyjny
Marley to roczny psiak średniej wielkości w typie labradora. Jak
na młodego psa przystało, szaleje, bawi się, jest pozytywnym i kochanym psiakiem. Potrzebuje domu, który zapewni mu ruch, sporą
ilość zabawy, a także wychowa go na dobrze ułożonego psa. Idealny psiak rodzinny dla odpowiedzialnych ludzi.
Kontakt w sprawie adopcji: tel 510-268-586.
REKLAMA

Ogłoszeniu wyników towarzyszył program artystyczny.

Dziesięć szkół, które w sumie nadesłały 44 prace – to bilans miejskiego
konkursu o nazwie „Bezpieczny Internet”. W piątek w Szkole Podstawowej
nr 20 nastąpiło oficjalne ogłoszenie
wyników.
– Niejednokrotnie jest tak, że boimy się wyjść wieczorem na ulicę.
Wiemy, że nie powinniśmy chodzić
w niebezpieczne miejsca a często
nie zdajemy sobie sprawy z tego, że
dzisiaj takim niebezpiecznym miejscem jest dobrodziejstwo ludzkości
– Internet – podkreślała Katarzyna
Szuba, dyrektor SP nr 20.
– Ten konkurs to forma nauki przez
zabawę, a także przestroga na przy-

Foto: SH

szłość, by dzieci wiedziały, że nie
wszystko to co piękne i kolorowe, jest
w pełni bezpieczne – tłumaczyła Joanna Przybylska, pedagog szkolny
i współorganizator konkursu.
– Swoją pracę zrobiłem na komputerze. Przedstawia ona balon, który
chroni komputer przed niebezpieczeństwem w sieci. Takie konkursy są fajne
i potrzebne dla dzieci – dodał Rafał
Gorz z SP nr 5, zdobywca pierwszego
miejsca. Drugie miejsce zajął Bartosz
Orlof z SP nr 7, a trzecie ex aequo Weronika Sobańska z SP nr 13 i Dominika Dyga z SP nr 18. Przyznano także
sześć wyróżnień.
Sandra Hajduk
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WOKÓŁ NAS
STARE!!!!

Co dalej z działkami?
Działkowcy nie ustają w zmaganiach w walce o swoje działki.
W ubiegły poniedziałek na terenie ROD Szarotka w Nowym Bytomiu odbyło się spotkanie ze
Zbigniewem Zaborowskim – posłem SLD. Z posłem dyskutowali
przedstawiciele
działkowców
z Rudy Śląskiej, którzy martwią
się o swoje dalsze losy.
– Spotkanie dotyczy naszej
ustawy o ogrodach działkowych.
Oczekujemy poparcia posłów
w kwestii naszej ustawy obywatelskiej. Chcemy żeby ogrody dalej istniały i żeby ta najuboższa
część społeczeństwa mogła dalej
swoje ogrody uprawiać i nie ponosić tak wysokich kosztów jakie
proponuje Platforma Obywatelska. Oczekujemy dialogu i wsparcia ze strony naszego gościa –

mówi Iwona Smieskol, prezes
ROD Szarotka.
– Proponowane przez rząd projekty nie są po naszej myśli. Mamy nadzieję, że SLD pomoże nam
w Sejmie – podkreśla Józef Nawoj, kierownik rudzkiej delegatury Polskiego Związku Działkowców.
Trybunał Konstytucyjny uznał
w połowie lipca ub. roku za
sprzeczne z konstytucją aż 24
przepisy ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych i jednocześnie zastosował tzw. klauzulę
odraczającą. W tym czasie parlament miał uchwalić nową ustawę.
Tymczasem Komitet Inicjatywy
Obywatelskiej złożył kilka dni temu w Sejmie obywatelski projekt
ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych, pod którym podpi-

W czwartek w sali sesyjnej
Młodzieżowa Rada Miasta,
zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej, dyskutowała o karze
śmierci.
– Zainspirował mnie wykład,
który odbył się na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Śląskiego na temat
kary śmierci. Pomyślałam, że dobrze byłoby poruszyć tę kwestię
w naszym mieście i zobaczyć, co
młodzież myśli na ten temat – tłumaczyła skąd pomysł na zorganizowanie debaty Agata Kempa.

Po unijne środki
Ruda Śląska wspólnie z Chorzowem i Świętochłowicami
stara się o blisko 3 mln zł z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na opracowanie dokumentów, które posłużą do ubiegania
się o środki w rozdaniu unijnych pieniędzy na lata 20142020. Gminy z całego kraju
walczą o 30 mln zł dla samorządów, przygotowujących projekty rozwijające wspólne obszary
miejskie.

Czas na przedszkole

Spotkanie ze Zbigniewem Zaborowskim na terenie ROD Szarotka.

sało się ponad 900 tys. osób. Projekt uwzględnia wszystkie zarzuty Trybunału Konstytucyjnego

Foto: MHS

wobec obecnej ustawy i zakłada
zachowanie praw działkowców.
Monika Herman-Sopniewska

Warsztaty naukowe Kopernika

Młodzi a kara śmierci

Młodzieżowa Rada Miasta debatuje nad wieloma ważnymi problemami.

W skrócie

Foto: SH

Jedna strona argumentowała, że kara
śmierci jest narzędziem ukazującym słabość państwa oraz wskazywała na możliwości resocjalizacji przestępców. Druga zaś udowadniała, że mordercy zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu
państwa. Argumenty tych ostatnich najbardziej trafiły do widowni, bowiem po
debacie 11 osób, które wcześniej były
przeciwko karze śmierci bądź nie miały
zdania,
zmieniło
swój
punkt
widzenia i opowiedziało się za karą
śmierci.
Sandra Hajduk

Energetyka odnawialna, ciekawe budowle świata, quiz środowiskowy to kilka z wielu tematów podjętych podczas warsztatów naukowych, które odbyły się
w ZSP nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej-Wirku.
– Chcemy spopularyzować
nauki ścisłe, zaprezentować naszą placówkę rudzkim gimnazjalistom i zachęcić ich do przychodzenia do naszej szkoły. Mamy tutaj pracownię energii odnawialnej z profesjonalnymi
sprzętami. W przyszłym roku od
1 września wprowadzamy nowy
kierunek – technik systemów
energii odnawialnej. Jesteśmy
krajem stojącym na węglu, ale
Unia Europejska wymaga od nas
wprowadzenia nowych źródeł
energii, bardziej ekologicznych.
Za kilka lat będą na pewno potrzebni specjaliści w tej dziedzinie i na ten kierunek będziemy
stawiać w przyszłości – mówi

Ponad 4100 miejsc w przedszkolach prowadzonych przez
miasto czeka w roku szkolnym 2013/2014 na najmłodszych mieszkańców Rudy
Śląskiej. Dodatkowe 50 znajdzie się w adaptowanym na
potrzeby przedszkola budynku przy ul. Poniatowskiego 6.
Rekrutacja do placówek rozpocznie się 1 marca i potrwa
przez cały miesiąc, obejmie
dzieci od 3. do 6. roku życia.
Rekrutacja obejmie zarówno
dzieci po raz pierwszy udające się do przedszkola, jak
i kontynuujące edukację
przedszkolną.

Wyremontują tory!

Nauka przez doświadczenie w ZSP nr 6
w Wirku.
Foto: MHS

Marcin Roszak, rzecznik prasowy ZSP nr 6 w Rudzie Śląskiej.
Organizatorzy chcą pokazać,
że nauka jest nie tylko obowiązkiem, ale może być również zabawą i przyjemnością. Placówkę
w dniu warsztatów odwiedzili
uczniowie z ośmiu rudzkich gimnazjów.
Monika Herman-Sopniewska

Zmodernizowane zostanie
torowisko wzdłuż ul. Zabrzańskiej oraz przejazdy przy pętli
w Chebziu, na ul. Asfaltowej,
ul. Dworcowej, ul. Droga do
Lipin i ul. Katowickiej. W sumie przebudowane zostaną
ponad 3 km trasy. Torowisko
zostanie wyremontowane za
niecałe 20 mln zł przez konsorcjum NDI S.A. – Construcciones y Promociones Balzola
S.A. Prace będą trwały ok. 15
miesięcy. To nie jedyne nowości – pojawią się także nowe
perony przystankowe, sieci
trakcyjne i układy zasilania
oraz przebudowany zostanie
wiadukt.
REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Znają się już ponad 60 lat, wiele razem przeszli i są doskonałym dowodem na to, że miłość
nigdy nie ustaje. Państwo Miozgowie niegdyś podróżowali motorem, dziś cieszą się wspólnymi
chwilami z nadzieją na dalsze wspólne lata.

Recepta na miłość
Imię i nazwisko:
Staż małżeński:
Rocznica ślubu:
Wspólna pasja:
Potomstwo:

Jan i Kordula Miozgowie
61 l.
20 października
motor, podróże
brak
?

– Jak wyglądały początki
związku?
J.M.: – Poznaliśmy się w Rudzie
Śląskiej-Goduli podczas zabawy
organizowanej przez Czerwony
Krzyż. Zatańczyliśmy razem, potem spotykaliśmy się przez dwa lata, no i doszło do tego, że się pobraliśmy. Wtedy to nie wyglądało tak
jak teraz, gdy wszystko jest jak z ﬁlmu. Pracowałem, dlatego przeważnie przyjeżdżałem odwiedzić Kordę w sobotę i niedzielę. Wtedy między innymi chodziliśmy na spacery.
– Co Pani myślała po pierwszym spotkaniu?
K.M.: – On mi się podobał, ale
czy mnie chciał, to nie wiedziałam.

– Wesele było huczne?
K.M.: – Tak. Było około czterdziestu gości – jak na tamten czas,
to bardzo dużo. Mieliśmy trzy
druhny. Wszystko w małym, jednopokojowym mieszkaniu. Żeby było
co jeść, trzeba było jechać po świnie na wieś.
J.M.: – Miałem kolegę, który
u mnie pracował. Jako że znał wioski, pojechał ze mną i przywieźliśmy dwie malutkie świnie, które
uchowaliśmy i były na wesele.
– Były jakieś trudne momenty?
J.K.: – Ciężko było, gdy nie
umieliśmy znaleźć mieszkania.
Bardzo długo nie chciano nam go
przyznać, więc mieszkaliśmy u ro-

dziców. Pomyśleliśmy więc o budowie własnego domu. Zajęła nam
trzy lata. Cegły robiliśmy sami.
W połowie prac musiałem wyjechać do Indii i żona została sama
z pracownikami. Podsyłałem jej
projekty, według których postępowała, aby budowę zatwierdził nam
inspektor.
– Jak wygląda życie teraz?
J.K.: – Rano wstajemy, jemy
śniadanie, jest czas na poranną toaletę i następnie pada pytanie:
„Gdzie jedziemy?”. Wybieramy się
na zakupy do różnych supermarketów i hal targowych.
– Czyli podróże zamieniliście
na wycieczki po zakupy?
K.M.: – Tak, ale nie tylko dla
nas, bo my byśmy tyle nie zjedli
(śmiech). Pomagamy starszym i chorym – zbieramy od nich zamówienia i przywozimy im potrzebne rzeczy.
– Jak wyglądały obchody złotych godów?
K.M.: – To dosyć ciekawe. Nie
poszliśmy zamawiać mszy wcze-

śniej, bo baliśmy się, że nie dożyjemy. Gdy chcieliśmy ją zorganizować, to okazało się, że termin jest
zajęty i nic nie da się zrobić. Wybawił nas chrześniak. Przyszedł do
nas i powiedział, że się żeni i jako
że my mamy w tym samym dniu
rocznicę, to padła propozycja, żebyśmy zrobili to razem. Zgodziliśmy się i takim sposobem oni brali
swój ślub, a my obchodziliśmy złote gody.
– Jak to jest z miłością po tylu
latach? Mówicie do siebie pieszczotliwie?
J.M.: – Nie, do żony zwracam się
normalnie – Korda.

K.M.: – Jesteśmy za starzy na czułe słówka. Do męża mówię Jasiu.
– Państwa przepis na długotrwały związek?
J.K.: – Ważne, żeby nauczyć się
wzajemnie sobie ustępować. Jeśli
jest takapotrzeba, należy umieć poradzić lub doradzić i cały czas żyć
ze sobą. Zawsze w zgodzie i miłości.
K.M.: – Kłócić się też kłócimy,
to jest normalne w związku, ale
trzeba się rozumieć i starać się żyć
w zgodzie. Robić tak, jak się przysięgało, wtedy wszystko się uda.
– Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Pach
REKLAMA
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INTERWENCJA
Mieszkańcy Nowego Bytomia chcą remontu swojego podwórka, ale nie mogą go wykonać. Wcześniej jako wspólnota podjęli
decyzję o modernizacji budynku, w którym mieszkają, a na remont reszty zabrakło już pieniędzy. Pozostaje zatem czekać.

Błoto, błoto, błoto....
Mieszkańcy Nowego Bytomia przy
ul. Pokoju 2 nadesłali na adres redakcji
zdjęcia ich podwórka. Jego wygląd pozostawia wiele do życzenia. Błoto i kałuże zdobią bogato teren przed wejściem do budynku. W tym miejscu
faktycznie nie sposób przejść.
– Wychodzimy z budynku i nie wiemy
jak przejść. Wszędzie dziury z kałużami,
okropny syf i błoto. Proszę nam pomóc
– pisze do nas mieszkaniec budynku
znajdującego się tuż przy wieży ciśnień.
Budynek przy ul. Pokoju 2 stanowi
własność wspólnoty mieszkaniowej
a Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w imieniu wła-

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228

monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ścicieli zarządza częścią wspólną nieruchomości.
Właściciele świadomi są potrzeb remontowych w obrębie budynku, jednakże z uwagi na poczynione inwestycje w ubiegłym roku, w chwili obecnej,
nie dysponują środkami na wybrukowanie podwórka. – W minionym roku
wspólnota wykonała kompleksową termomodernizację budynku oraz jego
osuszenie. Należy zaznaczyć, że wspólnota wszelkie decyzje, w szczególności
w zakresie zadań remontowych, podejmuje w formie uchwał, które następnie
MPGM Sp. z o.o. jako zarządca realizuje – tłumaczy Krzysztof Mikołajczak,
rzecznik prasowy MPGM-u w Rudzie
Śląskiej.
Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły
powstawać w 1995 r. po wejściu w życie ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
– Zgodnie z ustawą, wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele wszystkich
lokali wchodzących w skład danej nieruchomości. Wspólnota powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia co
najmniej jednego lokalu w budynku i za-

Błoto zamiast chodnika to uciążliwy problem. 

istnienia dwóch właścicieli w tym budynku. Członkiem wspólnoty staje się
każdy właściciel z chwilą zawarcia
umowy kupna-sprzedaży lokalu zawartej w formie aktu notarialnego. Warto
pamiętać, że konsekwencją ustanowienia odrębnej własności lokali w nieruchomości jest powstanie nieruchomości
wspólnej, którą tworzą wspólny grunt
oraz części budynku i urządzenia niesłużące wyłącznie do użytku właścicieli
lokali (klatki schodowe, strychy, suszarnie, itp.) – tłumaczy Krzysztof Mikołajczak, rzecznik MPGM-u .

Foto: arch.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić koszty związane
z utrzymaniem swojej własności. Ich
obowiązkiem jest również utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie.
Każdy ze współwłaścicieli, niezależnie
od opłat ponoszonych w związku
z użytkowaniem zajmowanego lokalu,
partycypuje w kosztach utrzymania
części wspólnej nieruchomości oraz
odpowiada za zobowiązania wspólnoty
mieszkaniowej do wysokości posiadanego udziału.
Monika Herman-Sopniewska
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Z redakcyjnej
skrzynki

– Droga przy ulicy Radoszowskiej w Kochłowicach
wymaga remontu i to generalnego. Czy możemy się czegoś
spodziewać w tym roku oprócz
napraw bieżących polegających na zalaniu asfaltem kilku
dziur? Chodzi mi np. o sfrezowanie większej części tejże ulicy i usunięcie nierówności –
czytamy w mailu nadesłanym
do naszej redakcji.
Skierowaliśmy zapytanie
w tej sprawie do Urzędu
Miasta.
– Ulica Radoszowska podlegała wpływom eksploatacji
górniczej w ciągu kilku minionych lat i była kilkakrotnie naprawiana na zlecenie Kompanii Węglowej S.A. Obecnie
prowadzone są rozmowy
i działania mające na celu wykonanie docelowej naprawy
ulicy Radoszowkiej przez
przedsiębiorcę
górniczego.
Ze wstępnych rozmów wynika,
że roboty w ramach docelowej
naprawy tej drogi mogą rozpocząć się po dokonaniu stosownych uzgodnień i umocowań prawnych – odpowiada
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Walentynki

REKLAMA

Lucjan Szajbel – mistrz fryzjerstwa opowiada nam o ubiegłorocznych przedsięwzięciach
i planach na ten rok.

Planów mam bardzo dużo

Lucjan Szajbel.

– Jaki był dla Ciebie 2012 rok?
– Bardzo pracowity. Brałem
udział w różnych festiwalach, gdzie
raczej rzadko można spotkać polskich fryzjerów. Takie wydarzenia
są zawsze okazją do tego, by poznać
różne nowości i potem wprowadzić
w swoim salonie. Przygotowywałem
również
młodszych
kolegów
i koleżanki po fachu do udziału
w zawodach i bardzo się cieszę, że
ich starty zakończyły się sukcesami. Kamil Dudek został mistrzem

Foto: MHS

Polski, zdobył również Puchar
Śląska w kategorii juniorów. Natomiast kolejna z moich podopiecznych – Klaudia Wójcik – zajęła
w Pucharze Śląska trzecie miejsce
i okazała się najlepsza w zawodach
szkół fryzjerskich w Wadowicach.
Oczywiście przez cały czas
zajmowałem się także własnym
studiem, co pochłania mnóstwo
wysiłku.
– Nowy rok zaczynasz od
dużych zmian w swoim salonie…

– Tak, czasem trzeba odmienić
wizerunek. Studio radykalnie
zmieni swój charakter. Oczywiście
nie chciałbym tutaj zdradzać
wszystkiego. Niech te nowości
będą niespodzianką dla moich
Klientów, bo robię to wyłącznie
z myślą o nich. Mam nadzieję, że
przypadną im do gustu.
– Co jeszcze w planach na
2013 rok?
– Najpierw seria szkoleń, mam
również paru uczniów, których
będę przygotowywał do udziału
w zawodach rangi mistrzowskiej.
Zapowiada się także parę zagranicznych wyjazdów, pierwszy czeka
mnie w marcu do Dortmundu.
A ponadto przygotowania do pracy
w komisjach egzaminacyjnych,
zarówno w naszym rudzkim Cechu,
jak i w katowickiej Izbie
Rzemieślniczej. No i oczywiście
dalsza intensywna współpraca
z elitarną grupą stylistów z Intercoiffure. Plany są ambitne: między
innymi sesje zdjęciowe oraz
powołanie do życia „komórki”
szkolącej młodych fryzjerów pod
skrzydłami Intercoiffure właśnie…
– Zatem powodzenia!
MHS

14 lutego obchodzimy jak co roku walentynki. Z tej okazji
nasi Czytelnicy postanowili złożyć na łamach naszej gazety
życzenia, które dziś prezentujemy. Życzymy wszystkim zakochanym udanego świętowania.
Z okazji walentynek i „50.” urodzin Romanowi Szymczyk:
Takie to szczere i proste życzenia ofiarujemy Tobie w Dniu Twego urodzenia.
Wiele uśmiechów, a mało złości, długich lat życia
w szczęśliwości, dobrego zdrowia i pomyślności,
jak najmniej smutków, dużo radości,
dużo przygód, morza wrażeń, moc słodyczy, nic goryczy
tego Tobie życzą
żona Bożena, córka Kasia, zięć Krzysiek i wnuczuś Marek

Z okazji Dnia Zakochanych
najwspanialszemu mężowi
przesyłam moc uścisków
i buziaków tysiące.
Wiecznie zakochana żona Monika G.
Mej kochanej, uwielbianej
Żonie pięknej, wciąż nieznanej...
Duchem innej, ale miłej i cierpliwej...
Mej Grażynce – Walentynce
życzę zdrowia i miłości od zarania do wieczności
...abym zdążył odkryć ją całą...
Romek
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Dla karpiowych amatorów wędki

Rudzielec
Materiał redagowany przez
uczniów ZSO nr 1
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza
w ramach programu Comenius mieli okazję poznać malownicze
zakątki Francji. Dokładniej – usytuowane pod Alpami miasteczko
Cruseilles (tuż przy granicy ze Szwajcarią). Oto garść wrażeń,
jakie stamtąd przywieźli.

Mickiewicz we Francji

SZKOŁA
Okazała się być inna niż szkoły,
które są w Polsce. Panują tam odmienne zwyczaje, np. jedna z przerw
trwa aż dwie godziny i spędza się ją
w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach. Uczniowie mają do
dyspozycji ogromną stołówkę, bardzo nowocześnie urządzoną, sale
multimedialne, aulę, a także basen,
korty tenisowe i świetnie wyposażoną salę gimnastyczną. Uczniowie są
podzieleni na różnego rodzaju „grup-

ki” m.in. występowała elita, prymusi, artyści, sportowcy itp. Szkoła pod
tym względem przypominała amerykański model, jaki znamy z filmów.
NIE TYLKO O RAKIETACH
Oprócz zapoznania się z francuską szkołą, zwiedziłyśmy fabrykę
sera, w której można było zobaczyć,
w jaki sposób produkuje się ser oraz
spróbować go. Odwiedziliśmy wioskę św. Mikołaja, stare miasteczko
Annecy, gdzie polowaliśmy na pamiątki, muzeum związane z górą Seleve. Miałyśmy okazję nauczyć się
chodzenia w specjalnych rakietach
śnieżnych. Okazało się to niezwykle
zajmującym zajęciem. Chyba podobało nam się najbardziej, gdyż wiązało się z szaloną zabawą na śniegu.
RACLETTE
Przy okazji mogliśmy podszkolić
swój angielski oraz francuski. Zakolegowałyśmy się również z oso-

bami z innych krajów biorących
udział w projekcie: Turcji, Czech,
Włoch. Rówieśnicy, u których gościliśmy, okazali się być bardzo mili i sympatyczni. Chętnie opowiadali nam o zwyczajach, odwiedzanych
miejscach, potrawach. Najbardziej
zasmakowały nam croissanty, czyli
rogaliki pieczone z delikatnego,
kruchego ciasta oraz potrawa zwana
raclette: zapiekane z serem i trzema
rodzajami wędliny ziemniaki. Francuskie (i szwajcarskie) jedzenie było wprost wyśmienite.
Czekamy na czerwiec, bo to właśnie wtedy do Polski przybędą osoby z państw, w których już gościliśmy! Mamy nadzieję, że tak samo
jak my, odlecą od nas pełne radości
i zachwytu. Ruda i okolice z pewnością nie jest tak urokliwa jak
Cruseilles, ale postaramy się, by
przyjazd na Śląsk dostarczył wielu
pozytywnych wrażeń.
Wiktoria Steindor, Paulina
Bienek, Magdalena Witalińska

To było idealne miejsce zarówno
dla miłośników wędkarskich wypraw, jak i początkujących, którzy
chcą zająć się nowym hobby. Salon
Wędkarski „Okoń” w sobotę zorganizował targi karpiowe. Odwiedzający mogli zapoznać się z nowinkami
dotyczącymi tego wodnego sportu,
zakupić odpowiedni sprzęt, a także
posłuchać znanych karpiarzy, takich
jak Libor Chrobok, Marcin Krajewski, Daniel Szymański czy Paweł
Kiermaszek. – Wpadliśmy na pomysł, by promować wśród dorosłych
i młodzieży ten niesamowity sport.

Zaprezentowaliśmy firmy, ich nowe
produkty, ale co najważniejsze,
chcielibyśmy zachęcić do wędkarstwa – mówił organizator Grzegorz
Pawlicki. – Nasze pierwsze targi były
malutkie, ale te są już z prawdziwego
zdarzenia. Przybyło mnóstwo ludzi,
nawet spoza Śląska, dlatego w kwietniu planujemy kolejne – dodał.
– Tata zaraził mnie bakcylem i tak
wędkuję już dziesięć lat. Takie targi
to fajny sposób, by pooglądać nowości wędkarskie – mówił Darek Długosz, odwiedzający salon.
MS
REKLAMA

3 proste kroki, by pomóc!
1. Proszę wybrać SPRH jako organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku.
2. W odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego proszę podać nazwę organizacji: STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM HUTNICZYM
oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:
0000241090.
PIT-28 – poz. 125-127
PIT-36 – poz. 302-304
PIT-36L – poz. 105-107 
PIT-37 – poz. 123-125
PIT-38 – poz. 58-60
3. Wpisać w rubrykę obliczony 1% swojego podatku według wskazówek na formularzu.
Urząd Skarbowy przekaże pieniądze SPRH w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania, potrącając od wyliczonej kwoty koszty przelewu.
Kto może przekazać 1% podatku na rzecz
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Hutniczym?

• Wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), bez względu na to, w jaki sposób rozliczają się z fiskusem;
• Osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
• Ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej 19-procentowej stawki
podatku;
• Emeryci, ale pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Karol Sauermann
syn Joanny i Sambora
ur. 29.01 (3500 g, 57 cm)

Karolina Kaluga
córka Żanety i Łukasza
ur. 3.02. (3870 g, 55 cm)

Fabian Kokoszka
syn Iwony i Seweryna
ur. 3.02. (3990 g, 56 cm)

Lena Aleksa
córka Marzeny i Łukasza
ur. 3.02. (3300 g, 53 cm)

Maja
córka Magdaleny i Andrzeja
ur. 1.02. (2550 g, 49 cm)

Karol Kozak
syn Małgorzaty i Piotra
ur. 3.02 (3550 g, 57 cm)

Karol Krawczyk
syn Anny i Tomasza
ur. 2.02. (4500 g, 57 cm)

Bartosz Sznycer
syn Aleksandry i Dariusza
ur. 2.02. (3300 g, 52 cm)

Maksymilian Musik
syn Doroty i Roberta
ur. 4.02. (3750 g, 59 cm)

Wojciech Paluchewicz
syn Agnieszki i Tomasza
ur. 4.02. (2640 g, 50 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.vitgold7+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 18.02.2013 r. do godz. 14.00.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 13.02.2013

9

Z KULTURĄ NA TY
Fani zespołu „Universe” mieli okazję zobaczyć na dużym ekranie „Patrii” poruszającą historię charyzmatycznego wokalisty. W grudniu
zakończyły się zdjęcia do filmu dokumentalnego „Mirek Breguła – choroba uczuć” o nieżyjącym współzałożycielu grupy. Po prelekcji
odbyło się spotkanie z Henrykiem Czichem oraz twórczynią filmu. Z reżyserką Dorotą Pryndą rozmawiała Magdalena Szewczyk.

Andrus w MCK-u

Choroba uczuć
– Jak to się stało, że na plakacie
to Pani nazwisko pojawiło się
obok słowa „reżyser”?
– Nazywanie mnie reżyserem jest
trochę górnolotne i mam nadzieję, że
nie popadam tu w jakiś etos. Natomiast prawda jest taka, że ten dokument jest moim pierwszym filmem.
Jeśli chodzi o ten rodzaj filmów to
raczej autor, reporter dopytuje jego
bohaterów, przez co tworzy się dokument, dlatego w tym przypadku
nie nazywałabym tego reżyserią.
– Dlaczego zajęła się Pani tematem życia Breguły, skąd wyszła
inwencja?
– Mój kolega Grześ Milko,
dziennikarz Canal +, zawsze kiedy
przyjeżdżał na Śląsk, dopytywał
mnie o postać Mirka Breguły. Tak
jak Mirek pochodzę z Chorzowa.
W momencie kiedy zorientowałam
się, że dokonałam bardzo głębokiego reserch’u na temat życia wokali-

sty, zapaliła mi się lampka, pojawiły się pewne emocje. Zaczęłam się
zastanawiać, dlaczego nikt z mojego środowiska telewizyjnego nie
pochylił się nad tematem. Poczułam, że to muszę być ja.
– Skąd pomysł na drugą część
tytułu filmu – „Choroba uczuć”?
– Są to słowa Mirka Breguły
z wywiadu prasowego, w którym
tak właśnie określił stan swoich
emocji – jako chorobę.
– Pojawiały się jakieś trudne
emocjonalnie momenty podczas
realizacji filmu?
– Od początku wraz z operatorem
Sławkiem Chudowskim, czuliśmy
dużą odpowiedzialność i emocje,
mieliśmy obawy czy uda się przedstawić Mirka Bregułę takiego jakim
rzeczywiście był. Na szczęście Sławek wiedział o czym robi film i jak
przedstawić te trudniejsze etapy życia i jestem mu za to bardzo wdzięcz-

Artur Andrus – konferansjer, poeta, tekściarz, artysta
kabaretowy, członek ekipy
„Spadkobierców”, pojawi się
19 lutego na scenie MCK-u.
Będzie promował swoją najnowszą płytę „Myśliwiecka”.
Rozpoczęcie recitalu o godzinie 19.00. Dla Czytelników
mamy jedno podwójne zaproszenie. Wystarczy wysłać
SMS-a o treści wiad.andrus +
imię i nazwisko pod numer
71100 (koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT). Na SMS-y czekamy
do 15 lutego do godziny 12.00.
Prelekcja filmu zakończyła się... ciszą. 

na. Muszę dodać, że nie miałam okazji poznać Mirka osobiście, więc
rozmowy z ludźmi, którzy go otaczali złożyły się w jedną całość, obiektywnie przedstawiając bohatera.
– Właśnie, jaki był Mirek Breguła?
– Myślę, że w tym miejscu mogę
zaprosić na film. Osobom, które
znały Mirka i wystąpiły w dziele

Foto: MS

udało się stworzyć jego prawdziwy
obraz. Można oczywiście długo dywagować na temat tego, co powinno
się znaleźć filmie, a czego nie powinno w nim być, jednak czuję, że
udało się stworzyć naprawdę rzetelny dokument.
– Dziękuję za rozmowę.
MS

Krystian Gałuszka objął w styczniu stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika „Śląsk”. To wydarzenie stało się pretekstem do spotkania
z obecnym dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. Oto co mówi o nowym wyzwaniu w swoim życiu:

Nowy redaktor naczelny miesięcznika „Śląsk”
– Padła taka propozycja ze strony
dotychczasowego prezesa Tadeusza
Kijonki (twórcy tego literackiego
przedsięwzięcia) i było to dla mnie
duże zaskoczenie. Nie byłem współtwórcą tego miesięcznika i stałym
współpracownikiem. I z tego punktu
widzenia jestem człowiekiem z zewnątrz. Tę funkcję powinien spełniać
ktoś z redakcji lub z założycieli (wydawcą jest Górnośląskie Towarzystwo Literackie). Zastanawiając się
dlaczego ja, odpowiadam: Żeby kierować tego typu pismem trzeba być
artystą, a z drugiej strony trzeba być
animatorem kultury i jest to najlepsze połączenie dla tej funkcji. Stąd

zapewne pomysł na mnie. Nie ukrywam, że to cieszy, ale i przeraża. Dokonania Tadeusza Kijonki i jego zespołu, który pracował społecznie dla
pisma przez wiele lat, są bardzo duże. Praca w periodyku wymaga dyscypliny i pracy. Wyprodukowano już
ponad dwieście wydań tego pisma,
to historia dużego kalibru. Czuję się
nią lekko skrępowany, ale i chłonę ją
z przyjemnością. Nie zrywam ze
wszystkim, fundamenty tego pisma
są mocno osadzone. Będę jednak
próbował je odświeżyć.
Miesięcznik „Śląsk” to pismo opiniotwórcze, które Tadeusz Kijonka
stworzył w 1995 roku i które wpisa-

CO, GDZIE,
KIEDY

Krystian Gałuszka.

ło się w nurt życia kulturalnego regionu. Pod jego kierownictwem ukazało się 206 numerów, publikowali

„Walentynki… Ratuj się kto może!”
„Bezpańscy” zapraszają nas 16
lutego na recital artystów Teatru Bezpańskiego: „Walentynki… Ratuj się kto może!”.
Widowisko odbędzie się w budynku zabytkowego dworca
kolejowego w Rudzie ŚląskiejChebziu. Z okazji uroczystej
parapetówki zwolnieni zostaną
z opłaty za wstęp wszyscy ci,
którzy przybędą do nas z unikatowym prezentem-niespodzianką! Start: godzina 18.00
(bilet – 10 zł).

Pobudka małego artysty

Foto: MHS

tu swoje teksty wybitni przedstawiciele śląskiej humanistyki.
Monika Herman-Sopniewska

MCK poleca nowy projekt
– warsztaty artystyczne dla
dzieci i rodziców „Pobudka
małego artysty”. Cykl zawiera
moduły – Rzemiosło artystyczne, Moje Hollywood, Śpiew
z Tomaszem i Plastyka z fantazją. Koszt uczestnictwa w zajęciach to 15 zł/os. Pierwsze
zajęcia odbędą się w sobotę 23
lutego o godz. 10.00. Na warsztaty mamy jedno podwójne
zaproszenie (dla rodzica
i dziecka ). Wyślij SMS-a na
numer 71100 o treści: wiad.
ARTYSTA, koszt SMS to 1 zł
+ 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.
Na SMS-y czekamy do 18 lutego.

Walentynkowy wieczór
Już po raz trzeci Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
proponuje spędzenie tego wieczoru walentynkowego
na wesoło. Tym razem gościem wieczoru będzie pochodzący z Warszawy Kabaret Moralnego Niepokoju, któremu towarzyszyć będzie Magdalena Stużyńska. Kabaret po ogromnym sukcesie ostatniej trasy
pt. „Galaktikos” ruszył z przedpremierowymi pokazami nowego programu „Pogoda na Suma”. Podczas
tego wyjątkowego i niepowtarzalnego spotkania kabaret zaprezentuje swoje największe hity eksportowe
z całej swojej działalności jak i najzabawniejsze nowości w programie przygotowanym specjalnie na tę
okazję. Bilety na wieczór są jeszcze w sprzedaży. Dla
naszych Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia na ten wieczór. Wystarczy do 14 lutego do
godz. 9.00 wysłać SMS-a na numer 71100 o treści
wiad. KMN + imię i nazwisko – koszt SMS-a wynosi 1zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.
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PORADY
PORADY dietetyka

Odpowiada
Monika Macioszek
dietetyk, Centrum Poradnictwa
i Edukacji Zdrowotnej Medietic

Glukoza czerpana z pożywienia
dostarcza energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Byśmy mogli ją jednak wykorzystać, niezbędny jest hormon produkowany przez trzustkę zwany insuliną. Umożliwia ona przechodzenie
glukozy z krwi do wnętrza wszystkich komórek.
Gdy w organizmie przyszłej mamy dochodzi do niedoboru lub nieprawidłowego wykorzystania insuliny (co może być spowodowane działaniem hormonów łożyska), mówimy
o cukrzycy ciążowej.
Cukrzyca ciężarnych niestety
w większości przypadków przebiega

Jestem w ciąży, w mojej rodzinie choruje się na cukrzycę. Słyszałam o cukrzycy ciężarnych, co wtedy?
Wioletta 34 l., Godula

Cukrzyca ciężarnych
bezobjawowo, stąd tak istotne znaczenie ma wykonywanie testu przesiewowego, czyli testu tolerancji
glukozy.
Sam nieprawidłowy wynik testu
przesiewowego nie świadczy jeszcze
o tym, że kobieta choruje na cukrzycę ciężarnych.
W każdym przypadku ten nieprawidłowy wynik należy zweryfikować
testem diagnostycznym, obciążenia
75 g glukozy i dopiero uzyskanie
nieprawidłowych wyników w tym
teście świadczy o istnieniu cukrzycy.
Cukrzyca ciążowa mija zwykle po
porodzie, rutynowo wykonuje się po

sześciu tygodniach badanie polegające na obciążeniu 75 g glukozy.
Przebycie jednak cukrzycy
w ciąży stwarza zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu
2 w przyszłości, dlatego należy
kontrolować poziom glukozy pod
opieką lekarza.
Szczegółowych wskazówek dostosowanych do indywidualnych potrzeb organizmu udzieli lekarz diabetolog.
Jeśli mimo właściwej diety poziom glukozy się nie unormuje, przyszła mama być może będzie musiała
przyjmować insulinę w formie zastrzyków podskórnych.

PORADY KONSUMENTA

Odpowiada
Miejski Rzecznik
Konsumentów
Wioletta
Stec-Grześkowiak

Konsument, czyli kto?
Prowadzę salon kosmetyczny. Dlaczego rzecznik konsumentów w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą nie chce podjąć negocjacji z moim
nierzetelnym kontrahentem? 	
Monika Z. z Kochłowic

PORADY prawnika
Maciej Makula
– radca prawny,
przewodniczący zarządu
Rudzkiego
Stowarzyszenia
Pomocy
Ofiarom Przestępstw
(www.rspop.org.pl).

O zaliczce
i zadatku

Kupując (sprzedając) jakąś rzecz czy też zlecając wykonanie określonej usługi, często jesteśmy proszeni o wpłatę zaliczki lub zadatku. Te dwie instytucje
mają jedną cechę wspólną – mają zabezpieczyć sprawną realizację transakcji.
Istnieje jednak kilka istotnych różnic, o których warto na co dzień pamiętać.
Częstym błędem stron transakcji jest mylenie lub mieszanie tych
pojęć. To duży błąd, który może
nas sporo kosztować. Podstawową różnicą jest bowiem charakter
obu świadczeń – zaliczka ma charakter zwrotny w każdej sytuacji,
zadatek – jeżeli do transakcji nie
dojdzie z przyczyny leżącej po
stronie którejś ze stron umowy –
przypada drugiej stronie jako forma rekompensaty.
Zaliczkę trzeba oddać zawsze,
bez względu na to dlaczego nie dojdzie do zawarcia umowy. Jeżeli
transakcja zostanie zrealizowana
bez przeszkód, wówczas zaliczka
najczęściej jest traktowana jako
częściowa wpłata. Często zdarza się
żądanie wpłaty 100 proc. zaliczki –
wówczas tak naprawdę jest to zapłata ustalonego w umowie wynagrodzenia przed terminem wykona-

nia świadczenia przez drugą stronę.
Zwyczajowo świadczenia powinny
być spełnione równocześnie.
Zadatek, o ile nie ustalono inaczej, ma to znaczenie, że w razie
niewykonania umowy przez jedną
ze stron, druga może od umowy odstąpić i zatrzymać zadatek. Jeśli
z umowy nie wywiąże się przyjmujący zadatek, wówczas musi on
zwrócić wpłaconą kwotę i przekazać dodatkowo równowartość
zwróconej sumy.
Również zadatek, w przypadku
wykonania umowy, podlega zaliczeniu na jej poczet. A co w sytuacji, kiedy do transakcji nie dojdzie
z winy obu stron albo umowa ulegnie rozwiązaniu? Wtedy zadatek
podlega zwrotowi bez dalszych
konsekwencji – jest on więc dla
stron neutralny (nikt nie stracił, nikt
nie zyskał).
REKLAMA

W ostatnim czasie coraz częściej
do rzecznika konsumentów zgłaszają się osoby prowadzące działalność
gospodarczą, wywodząc, że prowadzą działalność na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, a co
za tym idzie, w ich ocenie, są konsumentami. Niestety, w sytuacji gdy
osoby takie nabywają towary lub
usługi na cele prowadzonej działalności gospodarczej, nie mogą liczyć
na podjęcie działań w ich imieniu
przez rzecznika konsumentów.
Zgodnie z definicją zawartą
w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów i kodeksie cywilnym, konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę z przedsiębiorcą, w celu niezwiązanym
bezpośrednio z działalnością gospo-

darczą lub zawodową. W przypadku
gdy profesjonalista zakupuje towary
lub usługi na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej, nie możemy mówić o sprawie o charakterze konsumenckim, gdyż brak jest
w niej elementu zawierania umowy
przez konsumenta z przedsiębiorcą.
Zdarzyć się jednak może, że ten sam
profesjonalista nabędzie towar lub
usługę na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, np. będzie reklamować usługę turystyczną. W takiej sytuacji jak najbardziej osoba
taka ma status konsumenta, a rzecznik z pewnością przeprowadzi negocjację z organizatorem imprezy turystycznej.
Zatem kto może skorzystać z pomocy rzecznika? Koniecznym warunkiem by mówić o sprawie konsu-

menckiej jest to, by drugą stroną
umowy, którą zawiera konsument
(osoba zakupująca towary lub usługi na cele gospodarstwa domowego)
była osoba prowadząca działalność
gospodarczą, czyli w zaistniałym
stosunku zobowiązaniowym osoba
silniejsza, bo profesjonalista.
Z odmową wszczęcia postępowania przez rzecznika należy się liczyć
również w przypadku, gdy do zawarcia umów w zakresie sprzedaży
towarów lub usług dojdzie pomiędzy osobami fizycznymi, a żadna
z nich nie prowadzi działalności gospodarczej.
Reasumując, inne przepisy kształtują odpowiedzialność przedsiębiorcy względem konsumenta, a inne
przepisy stosujemy w obrocie profesjonalnym.

Szanowni Pacjenci
Informujemy, że w Przychodni Specjalistycznej
SP ZOZ przy ul. Szpaków 33
w Rudzie Śląskiej rozpoczęła działalność
Poradnia Medycyny Rodzinnej
w ramach kontraktu NFZ.
Pacjenci rejestrowani są na określoną godzinę
w celu uniknięcia niepotrzebnych kolejek.
Zapraszamy do ustalania terminu
wizyty u lekarza telefonicznie – 32 243 27 25
Z poważaniem
dr n. med. Adam Rozewicz
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Iskierka nadziei dla Laury
Laura Obarzanowska to żywa i bardzo odważna dziewczynka, która wraz
z rodzicami i starszym bratem mieszka
w Rudzie Śląskiej. We wrześniu z chęcią poszła do pierwszej klasy. Bez zmuszania uczęszczała także na zajęcia dodatkowe. Jej szkolna przygoda nagle
została przerwana. W grudniu 2012 roku zaczęły się problemy zdrowotne
ośmiolatki. Laura skarżyła się na częste
bóle głowy oraz brzucha. Po szczegółowych badaniach z ust lekarzy padła diagnoza: guz pnia mózgu.
Rodzice Laury do dzisiaj pamiętają
moment, w którym dowiedzieli się
o chorobie dziecka.
– Chorobę wykryto w trakcie rezonansu magnetycznego. Wcześniej nikt nie

potraﬁł jej rozpoznać. Reakcja? Smutek
kochającego rodzica. I pustka w głowie.
Bez pomocy rodziny i ludzi byłoby bardzo ciężko. Okazano nam duże wsparcie.
Po prostu myśleli za nas. Chociażby
dzięki temu powstało konto w Fundacji
„Iskierka” – opowiada Grzegorz Obarzanowski, tata dziewczynki.
Aktualnie Laura wraz z mamą przebywa w Warszawie. W Instytucie „Pomnik
– Centrum Zdrowia Dziecka” poddawana jest leczeniu.
– Leczenie jest bardzo obciążające. To
jest chemioterapia, radioterapia i sterydy.
Jest bardzo zmęczona i słaba, ale niezwykle dzielnie znosi proces leczenia. Obecnie
jest już po dwóch cyklach chemii i w trakcie radioterapii – opisuje pan Grzegorz.

Koszty leczenia osób chorych onkologicznie są bardzo wysokie. Pieniądze na
leczenie dziewczynki zbierane były już
w trakcie X Turnieju im. Tomka Szei.
Każda złotówka jest ważna. Każdy, kto
chce pomóc Laurze, może to zrobić.
Numer konta: 30 1050 1588 1000
0023 0342 1412. Fundacja „Iskierka”
na rzecz dzieci z chorobą nowotworową 00-838 Warszawa ul. Prosta 51
z dopiskiem: „Laura Obarzanowska”.
Największym marzeniem dziewczynki jest powrót do zdrowia i normalne chodzenie – Laura ma już ochotę
wrócić do szkoły – mówi pan Grzegorz,
a my wierzymy, że z Państwa pomocą
się to uda.
Sandra Hajduk

Marzeniem ośmioletniej Laury jest powrót do szkoły.

nosi 10 zł, gdyż tyle kosztuje zakup
jednej szczepionki. W zeszłym roku
udało nam się zebrać 800 zł. Lalek
jest dużo, więc zorganizujemy jeszcze kiermasze, na których będzie
można nabyć rękodzieła – mówi Jadwiga Drągowska, nauczycielka
i organizatorka akcji. Udało się wylicytować 900 zł.
MS

Na licytację tłumnie przybyli rodzice – walka toczyła się o każdą lalkę.

Foto: arch.

Dla dzieci z Czadu
„Wszystkie kolory świata” to akcja UNICEF-u mająca na celu pomoc dzieciom mieszkającym w Czadzie. W prawie 700 szkołach uczniowie przygotowują szmaciane laleczki, które następnie są sprzedawane.
Jedną z zaangażowanych placówek
jest rudzka Szkoła Podstawowa nr
1, w której odbyła się pełna emocji
licytacja. – Razem z mamą uszyłam

Eskimosa. W tamtym roku też brałam udział w tej akcji – chwaliła się
uczennica Adrianna Berg.
– To już druga edycja programu
„Wszystkie kolory świata”. Nasza
szkoła brała w nim udział również
w zeszłym roku. Fundusze zebrane
podczas licytacji będą przeznaczone na zakup szczepionek dla dzieci
z Czadu. Cena wyjściowa lalki wy-

Foto: MS

REKLAMA

Walentynkowo-przekąskowy zawrót głowy
ZM Madej&Wróbel inspiruje na Dzień Zakochanych

Dzień Świętego Walentego już
jutro. Oprócz miłych sercu drobiazgów, którymi chętnie się w ten
dzień obdarujemy, dobrze jest zadbać także o wyjątkowe menu.
Walentynkowy jadłospis jest tak
samo ważny jak atmosfera, warto
więc trochę się przyłożyć i kulinarnie rozpieścić naszą drugą połówkę. Jeśli potrawy na walentynki
zaprzątają Wam głowę, to poniżej
podsuwamy smaczne i proste inspiracje Madej&Wróbel na przekąski, które mogą być romantycz-

Szynka z pieca

nym wstępem do
świętowania.
Jedzenie wprawdzie nie jest najważniejsze, ale może
stanowić fantastyczne dopełnienie
walentynkowego klimatu. Kolorowe
i lekkie przekąski nie tylko wprowadzą w odpowiedni nastrój, ale sprawią, że dzień 14 lutego nabierze odpowiedniego smaku i barw. Na „dzień
dobry” proponujemy pomysł na pyszne śniadanko, a na rozpoczęcie wieczoru – zabawne koreczki. Obydwie
walentynkowe wariacje można szybko i samodzielnie przygotować w domu.
Śniadanie w postaci minikanapeczek w kształcie serca to rzecz bar-

dzo prosta do zrobienia. Wystarczy, że
za pomocą foremek do pierników, wytniemy w chlebie, żółtym serze i wędlinie kształt serca. Następnie smarujemy pieczywo masłem i dekorujemy
przygotowanymi produktami. Na
wierzch kładziemy listek pietruszki
lub posypujemy koperkiem. Z wędlin
najlepiej sprawdzą się tu wszelkiego
rodzaju szynki i polędwice, które ze
względu na swoją delikatność będą
łatwe do wycinania. Z asortymentu
Madej&Wróbel możemy zaproponować: szynkę Kraka – to wyśmienita,
soczysta, wieprzowa szynka z cienką
warstwą tłuszczyku o wyróżniającym się łagodnym smaku, szynkę
z pieca – znakomitą dla osób ceniących wyroby o szlachetnym smaku

Kabanosy: wieprzowy, z drobiem, chili chorizo

tradycyjnej wędzonki, a także polędwice: białą, z pieprzem i z papryką, które dzięki wyrazistym smakom
będą wspaniałym dodatkiem do każdej kanapki.
Drugą walentynkową propozycją
są dekoracyjne koreczki z kabanosa,
sera, oliwek i papryki. Zaczynamy od
wycięcia w papryce i żółtym serze
małych serduszek (podobnie jak przy
kanapkach za pomocą foremki). Na
wykałaczki nabijamy kolejno: pokrojony na kawałki kabanos (np. kabanos wieprzowy, chili chorizo, z drobiem Madej&Wróbel) i całą oliwkę
(zieloną lub czarną). Na samej górze
umieszczamy serowe lub paprykowe
serduszko. Gotowe koreczki wbijamy we wcześniej przygotowany, gru-

by plaster jabłka, tworząc na nim
kompozycję lub wzór np. serce.
Dzień Świętego Walentego to dla
wielu par wyjątkowy czas. Wspomagając się fragmentem książki Lindy
Holeman: „[..]miłość jest jak jedzenie. Smakujemy ją. Widzimy, czujemy
i dotykamy. Uczymy się jej kiedy jesteśmy mali, bardzo mali. Jeśli się nie
uczymy nie możemy jej znać, gdy jesteśmy starzy. Jeśli jej nie znamy nie
możemy jej brać ani dać.” życzymy
Państwu smacznych i pełnych miłości
walentynek.
Pełną ofertę Madej&Wróbel znajdą Państwo na www.m-w.com.pl,
a kupią w naszych sklepach ﬁrmowych i najlepszych sklepach z wędlinami.

Szynka Kraka

Zakłady Mięsne „Madej&Wróbel” Sp. z o.o. ul. Magazynowa 45, Ruda Śląska 41-700, tel. (32) 771 22 99, fax: (32) 771 22 10
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

MAKSYMA NA LUTY
„Pamiętaj,
że jesteś człowiekiem.”

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

Simonides

Strony redaguje: Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

1. posiada do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe
Adres lokalu

Stawka
eksploat.
zł/m2netto

Pow.

16,79

27,23

17,46

28,45

8,00

140,00

Ruda Śl. 5
ul. Poloczka 12b
Ruda Śl.
ul. Norwida 8
Ruda Śl.
ul. Magazynowa 12
Ruda Śl.
ul. Norwida 26
Ruda Śl. 5
ul. Szramka 1a
Ruda Śl. 5
ul. Szybowa 4
Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 3a
Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 7
Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 7a
Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 7a
Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 1
Ruda Śl. 5
ul. Skowronków 12
Ruda Śl. 5
ul. Skowronków 12
Ruda Śl. 5
ul. Zgrzebnioka 16
Ruda Śl. 10
ul. Różyckiego 30
Ruda Śl.10
ul. Paderewskiego 5
Ruda Śl. 10
ul. Paderewskiego 4

Ruda Śl. 7
ul. Oświęcimska 83

17,46

17,70

15,84

61,00

15,84

23,00

15,84

37,20

15,84

28,66

15,84

30,74

7,61

4,15

15,84

120,00

17,46

26,76

17,46

47,50

15,84

8,74

11,82

107,41

15,84

90,00

15,05

77,40

8,00

241,35

Usytuowanie
i instalacje
w lokalu
parter w bud. mieszkalnym
bez c.o.
parter w paw. wolnostojącym z c.o.
poniżej parter
w budynku Dyrekcji
z oddzielnym wejściem z
c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym
z c.o.
parter w bud. mieszkalnym
z c.o.
parter w bud. mieszkalnym
z c.o.
parter w bud. mieszkalnym
bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym
bez c.o.
poniżej parter
w bud. mieszkalny bez c.o.
magazyn
parter w bud. mieszkalnym
z c.o.
parter w pawilonie.
wolnostojącym bez c.o..
parter w pawilonie.
wolnostojącym bez c.o..
parter w bud. mieszkalnym
bez c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
parter w paw. wolnostojącym bez c.o.
parter w paw. wolnostojącym z c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. (stawka
obniżona na 2 lata w
związku z przeprowadzeniem remontu, po tym
okresie stawka zgodnie z
obowiązującym cennikiem)

2. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów
Wys.
Cena
Adres
wadium
zbycia zł
zł
129.900
Ruda Śl. 10
960
7.000
+ VAT
ul. Jankowskiego
108.639
Ruda Śl. 10
781
6.000
+ VAT
ul. Ogińskiego 2
330.400
Ruda Śl. 10
3.793
17.000
+ VAT
ul. Fitelberga
36.700
Ruda Śl. 5
718
3.000
+ VAT
ul. Szpaków 35
Pow.
m2

Działka nr
3328/207 ,
3329/207
3374/163,
3239/166

KW
1223R
1223R

4358/177

GL1S/
00007190/5

978/505

22565

3. do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe: przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3; boks handlowy nr 3 II etap o pow. 7,70m2 stawka eksploat.
41,29zł/m2 + VAT i media; boks handlowy nr 4 II etap o pow. 10,10m2 „ „
41,29zł/m2 + VAT i media; boks handlowy nr 5 II etap o pow. 7,56m2 „ „
41,29zł/m2 + VAT i media boks handlowy nr 6 II etap o pow. 7,60m2 „ „
41,29zł/m2 + VAT i media boks handlowy nr17 II etap o pow. 11,40m2 „ „
41,29zł/m2 + VAT i media przy ul. Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9; boks
handlowy nr 13 o pow. 12,00m2 stawka eksploat. 49,50zł/m2 + VAT i media
Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia
kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych. Szczegółowe
informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu
32 248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój 118) w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śląskiej

przy ul. Magazynowej 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na
podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość
zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Czereśniowa 9/5, 2 p. + k., parter
ul. Modrzejewskiej 8c/7, 2 p. + k., III piętro
ul. Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
ul. Modrzejewskiej 14/3, 2 p. + k., parter
w Rudzie Śl. – Orzegowie:

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

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

ul. Kr. Jadwigi 6a/2, 1 p. + k., parter
ul. Bytomska 5c/4, 2 p. + k., I piętro

o pow. 38,00 m2 
o pow. 50,49 m2 

81.950,- zł
129.960,- zł

w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Kanarków 5/3, 3 p. + k., parter

o pow. 63,50 m2 

148.530,- zł

w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Jankowskiego 16c/1, 3 p. + k., parter

o pow. 60,80 m2 

175.040,- zł

w Rudzie Śl. – 1:
ul. Nałkowskiej 4/28, 2 p. + k., IX piętro
ul. Wolności 20/9, 2 p. + k., I piętro
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro
ul. Wolności 7b/10, 2 p. + k., III piętro

o pow. 42,78 m2 
o pow. 39,00 m2 
o pow. 47,00 m2 
o pow. 39,00 m2 

102.090,- zł
89.910,- zł
125.970,- zł
79.900,- zł

w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Niedurnego 38b/20, 2 p. + k., II piętro
ul. Dworaka 9a/24, 2 p. + k., IV piętro

o pow. 37,80 m2 
o pow. 32,87 m2 

92.570,- zł
73.840,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla
swojej ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte
w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia), w tym na
warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 (pokój 121) we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma
obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą,
która pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają
członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia
wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym
wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 3 miesięcy od
dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej
zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć
kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów
ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej
transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny
koszt łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.

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

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie
ustalenie najwyższej stawki czynszu najmu i na jej podstawie zapewnienie
pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu dla niżej wymienionych mieszkań
Przetarg
adres , struktura, piętro pow. użytkowa wyposażenie stawka wywoławcza

czynszu*
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 90b/3, 3 p. + k., parter
60,30 m2 c.w.u.  12,00 zł/m2
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Paderewskiego 1a/23, 2 p. + k., parter
48,40 m2 winda 
ul. Paderewskiego 15a/26, 1 p. + k VIII piętro 31,90 m2 winda 

13,00 zł/m2
15,00 zł/m2

w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Ks. Niedzieli 35a/1, 2 p. + k., parter

52,00 m2 brak c.o.  13,00 zł/m2

w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 6/1, 2 p. + k., parter

37,90 m2 

14,00 zł/m2

* oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię cieplną (co),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę itp.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój
213 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu mieszkalnego przy ul. .................................” do dnia 5.03.2013 r. do godz. 13.30.
Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni lub stronie internetowej RSM.
2. Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 2.000,00 zł /dwa tysiące
PLN/ oraz 100,- zł + 23%VAT tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega do dnia 5.03.2013 r. do godz. 13.30 i dołączenie
kserokopii wpłaty do oferty.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 6.03.2013 r. o godz. 11.00 przy
udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest
obowiązkowa.
Oferta winna zawierać proponowaną cenę co najmniej równą kwocie wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad cenę wywoławczą.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny
koszt łącznie z ewentualną wymianą okien.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie przelane na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty
wygrania przetargu nie podpisze umowy i nie uzupełni kaucji do wysokości
6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o zaoferowaną stawkę. Umowa najmu oraz Regulamin najmu lokali mieszkalnych w RSM są dostępne na
stronie internetowej: www.rsm.com.pl.
W przypadku niewygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane
konto bankowe nie póżniej niż 3 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku
przetargu.
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 4.03.2013 r. w godz. od 14.00
do 16.00.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32 248-24-11 wew. 209.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

Ogłoszenie

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 fax 32 248-43-22
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej
wymienionych lokali użytkowych
Adres
lokalu

Pow.
m2

Stawka
ekspl.
wywoł.
zł/m2
netto

Wysokość
wadium
+ koszty
przetargu

Termin
składania
ofert

Uwagi

Ruda Śl. 5
ul. Sztolniowa 13

39,00

17,46

2.523,00
+ 123,00

28.02.13 r.

parter
w pawilonie
wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.
ul. Norwida 26

48,60

11,82

1.413,00
+ 123,00

28.02.13 r.

I piętro w pawilonie
wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 9
ul. Pokoju 14

293,00
65,00

12,29
7,61

8.858,00
1.217,00
+ 123,00

28.02.13 r.

poniżej parter
w pawilonie
wolnostojącym bez c.o.
magazyn

7,61

434,00
+ 123,00

28.02.13 r.

poniżej parter
w pawilonie
wolnostojącym bez c.o.
magazyn

Ruda Śl. 9
ul. Pokoju 14

23,20

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej
powyżej wysokości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu,
które wyznacza się na dzień 27.02.2013 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2.Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP
SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.
3.Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. konto w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości (pokój 318) w celu odbioru faktury VAT.
5. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
6. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemną
ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”
ul. Sztolniowa 13 o pow. 39,00 m2
ul. Norwida 26 o pow. 48,60 m2
ul. Pokoju 14 o pow. 293,00 m2 + 65,00 m2
ul. Pokoju 14 o pow. 23,20 m2 w terminie do dnia 28.02.2013r do godz.9.00..
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2013 r. o godz. 11.00.
8. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna .
9.Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
10. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez
Zarząd .
11. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na
poczet należności czynszowych za ww. lokal.
12. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji
w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
13.Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie
przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.
14. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
15. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój
118), tel. 32 248-24-11 wew. 311.

Wiadomości Rudzkie 13.02.2013

www.wiadomoscirudzkie.pl

15

Na przekór zimie, Aquadrom zaprasza w tropiki! 32ºC w halach basenowych, Mokry Bąbel, sześć zjeżdżalni są gwarantem doskonałej zabawy, a dobrze wyposażone Saunarium zapewni relaks zarówno ciała jak i umysłu. Ale to nie wszystko! W ferie zimowe w Aquadromie będzie się działo.

Ferie w Aquadromie trwają cały luty
– Wachlarz atrakcji przygotowanych specjalnie na czas ferii zimowych jest niezwykle różnorodny. Nasi animatorzy i instruktorzy zadbają
o to, by każdy znalazł coś dla siebie.
– komentuje Agnieszka Piekorz
z Biura Prasowego Aquadromu.
Na ferie została stworzona specjalna oferta. W poniedziałki, środy
i czwartki wszystkie dzieci i młodzież do 19. roku życia za bilet
3-godzinny w Strefie Rekreacji
i Sportu płacą tylko 18 zł! Warto

wcześniej wstać, bo promocja obowiązuje do godziny 14.00.
Pełnoletni Klienci szukający głębokiego odprężenia oraz oczyszczenia, znajdą wyciszenie w Saunarium.
Dużym zainteresowaniem cieszą się
tutaj rytuały saunowe, które odbywają się w Rudzkiej Bani – mocno
rozgrzanej saunie zewnętrznej. Rytuały odbywają się zawsze o pełnej
godzinie. W tygodniu pierwszy zaczyna się o godzinie 17.00, a ostatni
o godzinie 21.00. W soboty i nie-

dziele zaczynamy już o godzinie
15.00.
Na czym polega rytuał saunowy?
To obrządek zwany także naparzaniami lub seansami. Wykonywany jest
przez wyszkolonego saunamajstra,
który z pomocą zwilżonego ręcznika
rozprowadza gorące powietrze po
wnętrzu sauny. Używa przy tym wybranych przez siebie aromatów, które
w połączeniu ze sztuką poruszania
ręcznikiem, czynią z rytuału unikalny
pokaz. Dodatkowym atutem takich se-

ansów są peelingi i kremy miodowe,
które idealnie wchłaniają się w takich
warunkach.
„Gorąca czekolada ze startym cynamonem”, „Powitalna pomarańcza”,
czy „Tajemnica Halemby” to tylko
niektóre z nazw rytuałów saunowych
serwowanych przez Dawida, Karola
i Sebastiana – saunamajstrów Auqadromu. To profesjonaliści, którzy podchodzą do swojej pracy z pasją, o czym
może świadczyć ich doświadczenie
w międzynarodowych zawodach.

– Są wśród nas saunamajstrzy,
którzy brali udział w Mistrzostwach
Świata w prowadzeniu rytuałów saunowych. Obecnie przygotowujemy
się do najbliższych zawodów –
Grand Prix Mistrzostw Świata, które
odbędą się w połowie lutego w Czechach. Chociaż konkurencja będzie
spora i doświadczenie pozostałych
zawodników z Europy ogromne, zamierzamy walczyć o podium – mówi
Marceli Zawadzki z Saunarium Aquadromu.

Promocje
W Aquadromie obowiązuje hasło
„codziennie promocja”.
Każdy dzień to inna ulga, inny gratis.
Bilet Promocyjny
To się opłaca!
Z największej ilości promocji w Aquadromie może skorzystać 19letni student z Rudy Śląskiej. Ma do dyspozycji rudy wtorek, środę za
połowę ceny, studencki czwartek i piątek nastolatków. Nie pozostaje nic
innego jak wybrać dzień tygodnia i nas odwiedzić.

Poniedziałek
W PONIEDZIAŁEK seniorzy od 55. roku życia korzystają z uroków
Aquadromu w promocyjnej cenie, płacąc za drugą lub trzecią godzinę
w Strefie Rekreacji i Sportu 0 zł. O wiek nie zapytamy, ale jeśli ktoś
udowodni przy użyciu dokumentu tożsamości, że 55 wiosen już za nim,
otrzyma specjalną poniedziałkową zniżkę.
Przykładowo: Senior za dwie godziny – od 9.00 do 11.00 – spędzone
w Strefie Sportu i Rekreacji zapłaci w poniedziałek tylko 10 zł.

Wtorek
WTOREK jest RUDY! Dla mieszkańców Rudy Śląskiej i osób z rudymi włosami mamy specjalny bilet ulgowy. Druga bądź trzecia godzina w Strefie Rekreacji i Sportu za darmo! Aby skorzystać ze zniżki, należy okazać dowód rudzkiego meldunku, wszak nie znamy wszystkich
rudzian. Jako, że cenimy rudzielców nie tylko naturalnych, dopuszczamy włosy farbowane i peruki!
Przykładowo: Rudzianin we wtorek bawiąc w Aquadromie od godz.
17.00 do 19.00 zapłaci 13 zł.

Środa
ŚRODA to dzień w Aquadromie dla tych, którzy chodzą parami. Od
godz. 9.00 do 22.00 nasi goście mogą liczyć na specjalny bonus. Druga
osoba płaci o połowę mniej za pobyt w Strefie Rekreacji i Sportu. Promocja nie obowiązuje dla biletu całodniowego.
Przykładowo: Dwie osoby za dwie godziny od 19.00 do 21.00 w środę zapłacą razem 39 zł.

Czwartek
W CZWARTEK rządzą studenci. Dzienni, zaoczni. I, II i III stopnia.
Podyplomowi i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Aquadromie nie pytamy studentów o wiek. Prosimy jedynie o okazanie ważnej legitymacji
studenckiej. Druga bądź trzecia godzina w Strefie Rekreacji i Sportu za
darmo!
Przykładowo: Student za dwie godziny – od 12.00 do 14.00 – zapłaci w czwartek 10 zł.

Piątek
PIĄTEK w Aquadromie to czas dla każdego, kto ma naście lat. Specjalny bilet ulgowy dla osób od 11. do 19. roku życia obowiązuje w każdy piątek od godz. 9.00 do 22.00 po przedstawieniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym młodzieńczy wiek.
Przykładowo: Nastolatek w piątek zapłaci 13 zł za dwie godziny spędzone po 14.00 w Strefie Rekreacji i Sportu.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż dwóch niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejKochłowicach przy ulicy Siewnej z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe:
1) nr 2247/22 o powierzchni 1260 m2,
zapisana na karcie mapy 3 obręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej GL1S/00006532/8 (w dziale III księgi wieczystej wpisany
jest ciężar, dział IV wolny jest 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 28.12.2011
r. Przetargi przeprowadzone w dniach: 16.03.2012 r., 27.06.2012 r., 3.10.2012 r.
i 12.12.2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
2) o powierzchni 646 m2 obejmująca tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
a) 3877/70 o powierzchni 121 m2, k. m. 2 obręb Kochłowice, KW Nr
GL1S/00011424/6,
b) 3874/70 o powierzchni 440 m2, k. m. 2 obręb Kochłowice, KW Nr
GL1S/00006532/8,
c) 2251/22 o powierzchni 85 m2, k. m. 3 obręb Kochłowice, KW Nr
GL1S/00006532/8.
W dziale III księgi wieczystej GL1S/00006532/8 wpisany jest ciężar, dział IV wolny
jest od wpisów. Działy III i IV księgi wieczystej GL1S/00011424/6 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 8.04.2012
r. Przetargi przeprowadzone w dniach: 27.06.2012 r., 3.10.2012 r. i 12.12.2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Opisane powyżej nieruchomości stanowią własność Gminy Miasta Ruda Śląska.
Nieruchomości wolne są od długów i roszczeń osób trzecich niewymienionych w KW
Nr GL1S/00006532/8 oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.
Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisane powyżej nieruchomości figurują jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbole planu: MN2, MN1). Części działek nr: 2247/22, 3877/70, 3874/70 stanowią teren ulic
wewnętrznych (symbol planu KDW).
Zbywane nieruchomości położone są przy ul. Siewnej w dzielnicy Kochłowice.
Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa. Działka o powierzchni 1260
m2 posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, a nieruchomość o powierzchni
646 m2 posiada nieregularny kształt zbliżony do litery „L”. Teren jest niezabudowany,
płaski, porośnięty trawą, krzewami i nielicznymi drzewami.
Dojazd do przedmiotowych nieruchomości powinien odbywać się z drogi publicznej ulicy Siewnej poprzez gminne działki nr 2253/22 i 3875/70 stanowiące wewnętrzną drogę dojazdową.
Ceny wywoławcze (netto) poszczególnych działek wynoszą:
– nr 2247/22 – 80.000,00 zł,
– nr: 3877/70, 3874/70, 2251/22 – 36.000,00 zł.
Do cen ustalonych w rokowaniach zostanie doliczony podatek od towarów i usług
według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Rokowania odbędą się w dniu 19.03.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć
osoby, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości
mieszkaniowe) oraz w terminie do dnia 13.03.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki przelewem na konto tut. Urzędu i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty i oświadczenia. Nabywcy
nieruchomości ponosić będą wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktów
notarialnych.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do
zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel.
nr 32/244-90-56.

www.czyszczenie-dywanow.w.zabrze.pl

CleanMaster

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Powierzchnia
Powierzchnia
Udział
Cena
Dzielnica	
wysokość
użytkowa
przynależnej
w nieruch.
Wywoławcza opis		
wadium
lokalu (m2)
piwnicy (m2)
wspólnej (%) (zł)					
(zł)
1. ul. Jadwigi Markowej 9/8			
Nowy Bytom 		
5.600,00 zł
89,20
16,50
2,63
112.000,00
II piętro, 3 pok.+ kuch., łaz.,wc, piec,
				
działka nr 1076/142 o pow. 2524 m2,
				
KW nr GL1S/00007330/9
2. ul. Piotra Niedurnego 45b/8
		
Nowy Bytom 		
5.100,00 zł
47,48
8,97
1,60
101.000,00
III piętro, 2 pok.+ kuch., łaz. z wc,
				
działka nr 673/88 o pow. 1558 m2,
				
KW nr GL1S/00007342/6
3. ul. Chorzowska 4a/14 		
Nowy Bytom

3.700,00 zł
29,20
5,00
2,50
71.000,00
IV piętro, 1 pok., kuch., łaz., piec,
				
działka nr 3109/218 pow. 1307 m2, 		
				
KW nr GL1S/00015470/1
4. ul. Słowiańska 2e/2		
Ruda 		
3.500,00 zł
28,90
2,00
0,54
70.000,00
parter, 1 pok.,+ kuch., łaz., c.o.
				
działka nr 1207/29 o pow. 4429 m2,
				
KW nr GL1S/00018958/7
5. ul. Międzyblokowa 4/51 			
Halemba 		 3.600,00 zł
28,56
5,07
0,90
70.000,00
parter, 1 pok.+ kuch., łaz., c.o.
				
działki nr 1087/3, 963/3			
				
o łącznej pow. 4267 m2, KW nr
				
GL1S/00005232/8, GL1S/00010976/3
W działach III ksiąg wpisane jest prawo nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – użytkownik złożył wniosek o wykreślenie prawa. Działy
IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami upłynął w dniu 10.12.2012 r. – dla lokali poz. 3, 4, w dniu 13.12.2012 r.– dla lokali poz. 1, 2, 5.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w terminie do
dnia 11.03.2013 r. przelewem na konto nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – lokal ul.................”. W przypadku przystąpienia do przetargu na zakup
więcej niż jednego lokalu należy wpłacić oddzielne wadium na każdy z lokali.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu, zapoznać się
w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218
(Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój 15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomościach
jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w Internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pokoju 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po przetargu.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wylicytowana cena nieruchomości (w przypadku poz. 1, 2, 5 cena lokalu i I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
z VAT) jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Wylicytowana cena nieruchomości jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 222, tel. 32 244-90-56.
Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 25.02.2013 r. – lokalu poz. 1
– w dniu 26.02.2013 r. – lokali poz. 2, 3
– w dniu 27.02.2013 r. – lokalu poz. 4
– w dniu 28.02.2013 r. – lokalu poz. 5

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

Baran – To świetny czas na spotkania i zabawę. Może będziesz świętował awans lub narodziny dziecka.
W uczuciach los Ci sprzyja i Twe serce zabije teraz mocniej.
Byk – W walentynki postaraj się
pokonać swą nieśmiałość i obdarzyć
niespodzianką ważną dla Ciebie osobę. Twoje życie uczuciowe może rozkwitnąć.
Bliźnięta – Twoje sprawy będą
biec bardzo szybko, czas opóźnień zakończył się dla Ciebie. Mimo tego, że
będziesz zajęty swymi sprawami, postaraj się miło i we dwoje spędzić
dzień Świętego Walentego.
Rak – Walentynki to dla Ciebie
ważny dzień, więc pomimo drobnych
sprzeczek z partnerem, postaraj się
miło spędzić najbliższy czas. Nie oddalaj się emocjonalnie od bliskiej Ci
osoby.
Lew – Uważaj teraz na różnego rodzaju nieuczciwe lub nawet niemoralne propozycje. Mimo tego, że są dla
Ciebie teraz ważniejsze sprawy, nie
zapomnij o swej drugiej połówce
w Dzień Zakochanych.
Panna – Czekają Cię teraz bardzo
ciepłe, pełne miłości i szczęścia dni.
Zabłyśniesz swym wyglądem i oczarujesz swego partnera. Jeśli jesteś sama, w najbliższych dniach może się to
zmienić.
Waga – W walentynki pozwól sobie choć na odrobinę szczęścia i zabawy, a i pozostałe dni będą dla Ciebie
pozytywne. Nie stwarzaj w domu nerwowej i kłótliwej atmosfery.
Skorpion – Zajmiesz się teraz
sprawami finansowymi. Twoje plany
mogą nagle ulec zmianie i będziesz
musiał wydać nieco więcej gotówki
niż myślałeś.
Strzelec – Mimo tego, że kochasz
i jesteś kochany, nie będziesz miał sił
do okazywania swej miłości. Wiele
obowiązków i dużo pracy sprawi, że
czas będzie Ci uciekał, a Ty będziesz
czuł się zmęczony.
Koziorożec – Nawet jeśli myślisz,
że walentynki to święto komercyjne,
nie daj tego odczuć swej ukochanej
połówce i spraw jej niespodziankę.
Czeka Cię stabilny czas z odrobiną
zabawy i towarzyskich spotkań.
Wodnik – Wreszcie zdobędziesz
to, na czym Ci zależało. Twe życie
uczuciowe rozkwitnie. W ciągu najbliższych dni planety bardzo będą Ci
sprzyjać i możesz zwyciężyć w każdej
sprawie.
Ryby – Jeśli jesteś samotna, nie
spędzaj Dnia Zakochanych smucąc
się. Już niedługo ktoś nowy pojawi się
w Twym życiu, z kim spędzisz kolejne
walentynki.

Poziomo: 1 – bitwa, 5 – tytoń, 8
– w oknie celi, 9 – broń drzewcowa,
11 – urobek górniczy, 12 – głaz narzutowy, 15 – dowódca kozaków,
17 – składnik czekolady, 20 – wermut jugosłowiański, 21 – nakrycie
głowy zakonnicy, 24 – natłok, 25 –

lek przeciwbólowy, 28 – barokowy
amorek, 29 – herb Polski, 32 – osioł
azjatycki, 33 – członek kasty w Indiach, 36 – jednostka kąta płaskiego, 39 – wzorzec, model, 42 – frywolny taniec, 43 – czarna w kominie, 45 – bijący organ, 46 – stolica
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Kuby, 47 – kajan.
Pionowo: 1 – do łowienia ryb, 2
– gibbon białoręki, 3 – ryba akwariowa, 4 – oszustwo, 5 – czołg, 6 –
kiosk, 7 – ptak z rodz. krukowatych,
10 – szatan, 13 – imię żeńskie, 14
– miasto portowe w Szwecji, 16 –
tinta, 17 – eland, 18 – pustynia pylasta w Iranie, 19 – frakcja, 21 – kamizelka ratunkowa, 22 – miodożer,
23 – samolub, 26 – śmiałość, 27 –
kotew, 30 – twórca religii indyjskiej, 31 – gatunek papugi, 34 –
ostrzeżenie, 35 – pryska z ogniska,
37 – pierwiastek chemiczny, 38 –
jezioro w Afryce, 40 – uraza, 41 –
koc, 44 – pływające urządzenie w
stoczni.
Hasło krzyżówki nr 4 brzmiało:
Człowiek jest modelem świata. Nagrodę otrzymuje Tomasz Molus
z Rudy Śl. Po odbiór nagrody – kuponu o wartości 50 złotych, który
jest do zrealizowania w Firmie
Handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul.
Hlonda 38-40) zapraszamy do redakcji „WR” od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-15.30. Nagrodę z tej krzyżówki otrzyma jedna
osoba spośród tych, które nadeślą
na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) zamieszczony poniżej kupon oraz hasło,
które jest rozwiązaniem krzyżówki.
Na rozwiązania czekamy do dwóch
tygodni od daty zamieszczenia konkursu.

7

17

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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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta
Ruda Śląska

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
(jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 98
z 2000 roku, poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (jedn. tekst Dz. U.
z 2012 r. poz.647) – zawiadamiam,
że na wniosek pełnomocnika – Pani
Joanny Turewicz reprezentującej firmę BUWAMAT Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Narutowicza 2
występującej na podstawie pełnomocnictwa inwestora tj. Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.
o w Zabrzu Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 5, toczy się w tut. Urzędzie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pod nazwą:
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia D63mm wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
ks. Ludwika Tunkla w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach, realizowanego na działkach położonych przy
ul. Wojciecha Korfantego oznaczonych numerami geodezyjnymi
1898/193 i 1899/194.
Pouczenie :
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane
strony postępowania w terminie od
13.02.2013 r. do 27.02.2013 r. mogą
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać
wnioski i zastrzeżenia pod adresem:
Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Urbanistyki i Architektury
(pokój nr 319), 41-709 Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 w godzinach
pracy Urzędu.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na
okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro,
obok pokoju 217) wykazu
wolnego lokalu użytkowego
stanowiącego garaż murowany
nr 58 o powierzchni użytkowej
18,00 m2, położonego w zespole
garaży przy ul. Jana Dobrego
w Rudzie Śląskiej-Rudzie,
wyznaczonego do sprzedaży
w drodze przetargu.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
lokali mieszkalnych usytuowanych
w budynkach mieszkalnych na
terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Joanny 15/19, ul. Grodzka
5/32, ul. Słowiańska 5/26, ul.
Olszynowa 7a/14 stanowiących
własność Miasta Ruda Śląska,
a przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz
ich najemców.

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań,
itp. Tel. 501-718-240.
R Centralne ogrzewanie, wod.-kan., gaz. –
sprzedaż, usługi. Tel. 501-727-479, 32 248-7541 po 18.00.
R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
R SERWIS AGD – naprawa pralek. Tel.
530-412-007.
R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 240-8320, 32 240-83-21.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
R Pranie dywanów, tapicerek (i odbiór). Tel.
517-260-780.
R Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
R KREDYTY Sprawdź nas! Wystarczy
dowód osobisty. Tel. 731-353-535.
R Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
instalacje c.o., remonty. Tel. 32 244-40-90,
784-699-569.
R REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

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

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

R Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

R Bykowina, dwupokojowe, 49 m2, 125 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Jednopokojowe, Skowronków, 37 m2, 74
tys., Kochłowice 38 m2, 57 tys. LOKATOR,
tel. 793-396-040.

R Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508127-072.

R Wirek, czteropokojowe, 73 m2, 165 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32252-97-79.

R W Rudzie Śl. – NOWE domy szeregowe i bliźniaki, Halemba i Kochłowice od
94 m2, od 265 tys., www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 32 242-06-09, 605-731250.

R Remonty solidnie. Tel. 792-928-990.
R Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.
R Remonty łazienek, mieszkań – kamień
dekoracyjny. Tel. 505-661-647.
R 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 25390-23, 795-406-305.
R Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
R Instalacje centralnego ogrzewania i gazu.
Tel. 512-121-532.

R Sprzedam M-3, 42 m2, Ruda 1, cena 68
tys. Tel. 600-445-053.
R Sprzedam M-3, 38 m2, Halemba. Tel. 600445-053.

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

R Trzypokojowe, Podlas, 51 m2, 120 tys.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Kupię mieszkanie w R.Śl. Tel. 515-356832.

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

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

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

R Wirek– sprzedam trzypokojowe 55 m2,
139 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.
R Dwupokojowe, Ruda 42 m , 68 tys., Nowy
Bytom 44 m2, 78 tys. LOKATOR, tel. 793396-040.
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R Kochłowice – sprzedam, 76 m2, 164 tys.,
po remoncie. GABRIEL, tel. 607-706-692.
R Sprzedam dom HALEMBA, 100 m2, 350
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
R 119 tys. wyremontowane sprzedam, Ruda
1. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Remonty mieszkań. Tel. 510-667-659.

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

R Kompleksowe remonty łazienek – solidnie.
Tel. 514-917-165.

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

R Hydraulika – kafelkowanie – gładzie, kompleksowo. Tel. 514-805-783.

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

NIERUCHOMOŚCI

R Trzypokojowe, Szarotek, 55 m2, 144 tys.
Norwida, 55 m2, 144 tys. LOKATOR, tel. 793396-040.

R Lokal w Kochłowicach wynajmę. DOMLUX, tel. 660-251-346.

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

R Wynajmę dom Halemba 2100 zł/m-c. DOMLUX, tel. 664-656-994.

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

R
Poszukujemy nieruchomości z terenu
Rudy i okolic. Asia, tel. 660-251-346, DOMLUX.

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

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

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

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

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

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

R Szybka gotówka, dobrze trafiłeś. Tel. 508964-968.

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

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

R Poszukuję umeblowanej kawalerki do wynajęcia. Tel. 669-571-193, 721-764-438.
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R Wirek – sprzedam kawalerkę 29 m2, 70 tys.
GABRIEL tel. 607-706-692.
R Garaże, magazyny do wynajęcia – centrum
Kochłowic. Tel. 797-753-774.
R Sprzedam M-5, 138 m , Ruda Śląska,
Nowy Bytom, wspólnota, stan bardzo dobry.
Tel. 669-237-241.
2

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

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217)
wykazów wolnych lokali mieszkalnych wyznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargu, usytuowanych w budynkach w dzielnicy Nowy Bytom przy ulicach:
Tadeusza Kościuszki 11b/3 o powierzchni użytkowej 46,50 m2, ce•
na wywoławcza 99.000,00 zł,
Czarnoleśnej 4d/7 o powierzchni użytkowej 42,00 m2, cena wywo•
ławcza 77.000,00 zł.

R
Trzypokojowe sprzedam, Kochłowice.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Bielszowice sprzedam kawalerkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Kochłowice, Paniowy, Bujaków sprzedam
działkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R SPRZEDAM dom, duża działka Halemba.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Dwupokojowe, Kochłowice 55 m2, 83 tys.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

NAUKA
R Chemia, matematyka, fizyka. Tel. 503996-523.

MOTORYZACJA
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę i inne
– stan obojętny. Tel. 503-345-968.

Aquadrom w Rudzie Śląskiej to najnowocześniejszy i najbardziej
wyczekiwany park wodny w regionie, którego wielkie otwarcie
nastąpiło 8 grudnia 2012 roku.
Poszukujemy na terenie województwa śląskiego kandydatów na stanowisko:

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na
czas oznaczony do lat 10 nieruchomości mieszczącej się w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy zbiegu ulic Pordzika/Plebiscytowa, przeznaczonej na cele związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR-u
i Urzędu Miasta Ruda Śląska. Dodatkowych informacji udziela Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul.
gen. Hallera 14a, 41 – 709 Ruda Śląska.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas
nieoznaczony pomieszczenia o powierzchni użytkowej 41,7 m2, znajdującego się w obiekcie hali sportowej w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy
ulicy Bytomskiej 13, na cele związane z prowadzeniem siłowni. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR-u i Urzędu
Miasta Ruda Śląska. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41 – 709 Ruda Śląska.

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY B2B
Od kandydatów na stanowisko SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY B2B oczekujemy:
• Minimum rocznego doświadczenia w aktywnym pozyskiwaniu Klientów
biznesowych
• Doświadczenia w prowadzeniu spotkań i prezentacji handlowych
• Wykształcenia wyższego
• Profesjonalizmu
• Doskonałych umiejętności samodzielnego organizowania i planowania pracy
• Wysokiej motywacji i determinacji do pracy
• Komunikatywności oraz wysokiej kultury osobistej
• Prawa jazdy kat. B
• Bardzo dobrej znajomości pakietu biurowego MS Office lub Open Office
Oferta pracy na stanowisku SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY B2B umożliwia:
• Osiągnięcie atrakcyjnego wynagrodzenia oraz premii uzależnionej od wyników
Twojej pracy
• Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
• Dalszy rozwój zawodowy
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z aktualnym zdjęciem oraz listu
motywacyjnego na adres arkadiusz.kudela@aquadrom.pl z dopiskiem w tytule: „SPECJALISTA DS.
SPRZEDAŻY B2B”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

OGŁOSZENIA

www.wiadomoscirudzkie.pl

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 503-345-968.

 Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę paznokci z
doświadczeniem. Tel. 504-170-918.

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

 Poszukuję wykonawcy do ułożenia betonowej kostki chodnikowej – 1000 m2. Tel. 603580-070.

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.
 Sprzedam matiz 2002, 85 tys. km, radio
mp3, centralny zamek, kupiony w salonie,
pierwszy właściciel. Tel. 533-003-221 po
18.00. Zdjęcia na stronie http:/79.133.206.157/
matiz.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-138.
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
 Targowisko Zabrze-Helenka, odstąpię dobrze funkcjonującą ﬁrmę. Tel. 601-885-255.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912-559.

PRACA

 Odstąpię bar z ogródkiem piwnym. Tel.
502-670-830.

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

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.

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

 Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851-852.

 Fryzjerkę zatrudnię. Ruda Śląska, tel. 509737-781.
 Przyjmę na stoisko z prasą. Ruda ŚląskaNowy Bytom. Tel. 693-876-983.
 Firma z Rudy Śląskiej zatrudni kosztorysanta. Tel. 32 242-24-11.

ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.comaledom@aledom.pl
!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52 m2!!!
Cena 3675,00 zł/m2
Bytom, Rozbark ul. Cicha 10 B
„Park Mickiewicza” – nowe bezczynszowe mieszkania
w stanie deweloperskim.
!!!Mieszkania i lokale od 50 m2 do 75 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
Wolno stojący Halemba
252/680
780 000 zł
Wolno stojący Halemba
250/682
460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl. – Godula 240/508
499 000 zł
MIESZKANIA * SPRZEDAŻ
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom
29 m2
40 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Orzegów
33 m2
35 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina
34 m2
60 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina
35 m2
35 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – 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
2
M-4 Ruda Śl.– Godula
63 m
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
M-5 Ruda Śl. – Orzegów
113 m2
88 tys. zł
MIESZKANIA * WYNAJEM
2
M-3 Ruda Śl. – Orzegów
31 m
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
47 m2
1000 zł/m-c

 Sprzedam pianinio. Tel. 508-817-534.

MATRYMONIALNE
 Rozwiedziony, 180 cm, przed pięćdziesiątką, pozna panią do 45 lat, szczupłą. Tel. 723317-804.

Serdeczne podziękowania dla Pani Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
współpracownikom i pracownikom Urzędu Miasta
a także przyjaciołom i znajomym za okazane współczucie i pokrzepienie w trudnych chwilach po śmierci

WIADOMOŚCI RUDZKIE 13.02.2013

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

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.

składa Henryk Izert z dziećmi

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)

Złóż życzenia z okazji Dnia Kobiet
na łamach ,,Wiadomości Rudzkich”!

MATKI
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

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.

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany pomiędzy Gminą
Miastem Ruda Śląska a Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Nasz
Dom” z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
1) stanowiących własność Miasta Ruda Śląska położonych przy ulicy
Leśnej,
2) stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nasz Dom” z siedzibą w Rudzie
Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej – 1 Maja.

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)”.

ul. Niedurnego 43,
41-709 Ruda Śląska
tel. 32 34 22 600, 691 888 500
biuro@kontraktplus.pl

WCZASY AUTOKAREM
BEZ WYŻYWIENIA:

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

BUŁGARIA, hotel: Margarita 3*
WŁOCHY, Apartamenty Marelago 3*
GRECJA, hotel: Morfeas 3,5*
CZARNOGÓRA, Willa Pristan 2*
CHORWACJA, Apartamenty Pag 3*
ALBANIA, Hotel Vlora 3*
...więcej ofert pod numerem tel.

cena: 690 zł
cena: 857 zł
cena: 772 zł
cena: 907 zł
cena: 744 zł
cena: 889 zł
691-888-500

Kupując u nas wczasy,
parking przy lotnisku GRATIS!

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

www.wakacjenaplus.pl
Skorzystaj ze zniżek przy wczesnej
rezerwacji wczasów ! RABATY do 30%
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Ogłoszenia

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

stawki za śmieci
w rudzie śląskiej
Stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy:
Odpady zbierane
i odbierane w sposób
selektywny

11 zł miesięcznie
na mieszkańca

Odpady nie są zbierane
i odbierane
w sposób selektywny

17 zł miesięcznie
na mieszkańca

Stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy,
jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.
Pojemnik o pojemności

60 l

7 zł miesięcznie

Pojemnik o pojemności

120 l

14 zł miesięcznie

Pojemnik o pojemności

140 l

17 zł miesięcznie

Pojemnik o pojemności

240 l

29 zł miesięcznie

Pojemnik o pojemności

360 l

43 zł miesięcznie

Pojemnik o pojemności

1 100 l

133 zł miesięcznie

Pojemnik o pojemności

3 000 l

352 zł miesięcznie

Pojemnik o pojemności

5 000 l

586 zł miesięcznie

Pojemnik o pojemności

7 000 l

820 zł miesięcznie

Pojemnik o pojemności

10 000 l

1 172 złmiesięcznie

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy,
jeżeli odpady nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.
Pojemnik o pojemności

60 l

Pojemnik o pojemności

120 l

Pojemnik o pojemności

140 l

Pojemnik o pojemności

240 l

Pojemnik o pojemności

360 l

Pojemnik o pojemności

1 100 l

Pojemnik o pojemności

3 000 l

Pojemnik o pojemności

5 000 l

Pojemnik o pojemności

7 000 l

Pojemnik o pojemności

10 000 l

14 zł miesięcznie
29 zł miesięcznie
34 zł miesięcznie
58 zł miesięcznie
87 zł miesięcznie
265 zł miesięcznie
703 zł miesięcznie
1 172 zł miesięcznie
1 641 zł miesięcznie
2 344 zł miesięcznie

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.

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.
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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 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. Oliwia 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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Piłka ręczna – II liga mężczyzn
Po dwóch porażkach z rzędu – z SPR-em Zagłębie Sosnowiec i Vive II Kielce nadszedł w końcu czas na wygraną. W sobotę w hali Zgody szczypiorniści SPR-u
Grunwald pewnie pokonali SPR Orzeł Przeworsk 37:26 (17:14).

Do trzech razy sztuka
Na pierwszą bramkę trzeba było
czekać trzy minuty – goście dwukrotnie umieszczali piłkę tuż nad
poprzeczką bramki SPR-u Grunwald, zaś gospodarze trafili prosto
w bramkarza przyjezdnych. Passę
przerwali w końcu rudzianie – jako
pierwszy do bramki przyjezdnych
trafił Łukasz Gasiniec. Po czterech
minutach na tablicy wyników widniał rezultat 3:0. Z czasem jednak
w grze SPR-u Grunwald pojawiały
się krótkie przestoje, które sprawiły, że goście nie tylko zdołali wyrównać (6:6), ale także wyjść na
prowadzenie – w czternastej minucie mieli na koncie dwie bramki
więcej niż rudzianie. Gospodarze

wzięli się jednak w garść i po świetnej serii kontrataków wyszli na pięciobramkowe prowadzenie. SPR
Orzeł Przeworsk zdołał odrobinę
zmniejszyć straty – na przerwę SPR
Grunwald schodził prowadząc
17:14.
Świetnie zaczął drugą połowę
SPR Grunwald. W ciągu pierwszych ośmiu minut goście zdobyli
tylko jedną bramkę – rudzianie natomiast siedem. Do końca spotkania utrzymywali oni bezpieczną
przewagę oscylującą wokół siedmiu trafień. Po kilku kontrach Mirosława Stogowskiego w końcówce
spotkania rudzianie jeszcze zwiększyli swoje prowadzenie, wygry-

wając ostatecznie spotkanie 37:26.
Bardzo dobre spotkanie rozegrali
Łukasz Gasiniec i Piotr Kowal, którzy zdobyli dla swojej drużyny po
dziewięć bramek. Między słupkami
dobrze spisywał się Łukasz Błaś,
który wybronił kilka rzutów karnych.
SPR Grunwald – SPR Orzeł
Przeworsk 37:26 (17:14)
SPR Grunwald: Ł. Błaś – G.
Lisowski, M. Chyłek, D. Piekarczyk 1, D. Ciepliński 1, A. Wodarski, K. Płonka 1, P. Lisowski 4, M.
Marchliński, P. Lange 4, P. Kowal
9, Ł. Wodarski 3, Ł. Gasiniec 9, J.
Wolniaczyk, M. Stogowski 5.
Trener: M. Księżyk.

SPR Grunwald wygrał ze znacznie niżej notowanym rywalem.

Piłka ręczna – II liga kobiet
Po przerwie wróciły na parkiet szczypiornistki Zgody Ruda Śląska. W pierwszym meczu rundy rewanżowej zmierzyły się one z rezerwami Ruchu Chorzów. Po
emocjonującej końcówce po raz drugi w tym sezonie rudzianki musiały uznać wyższość chorzowianek, które tym razem wygrały 22:24.

Porażka po przerwie
Początek spotkania należał do Zgody. Po pięciu minutach gospodynie prowadziły 4:1. Przez dłuższy czas rudzianki miały na koncie dwa, trzy a nawet cztery trafienia więcej niż przyjezdne. Jednak na sześć minut przed
końcem pierwszej połowy młode cho-

rzowianki doprowadziły do wyrównania (11:11), a chwilę później wyszły na
jednobramkowe prowadzenie. Tuż
przed gwizdkiem oznajmiającym przerwę, Zgoda za sprawą Katarzyny Góral
zdołała wyrównać na 12:12.
Zgoda dobrze zaczęła drugą połowę

spotkania. Dwa celne trafienia zaliczyła
Barbara Jasińska. Z czasem jednak
szczypiornistki Zgody miały coraz
większe problemy z przebiciem się
przez obronę chorzowianek i oddaniem
celnego rzutu. Rudzianki popełniały
błędy, gubiły piłkę w ataku. Dodatkowym utrudnieniem była bardzo dobrze
spisująca się bramkarka gości – Monika Karwat. Dzięki temu rezerwy Ruchu

wyszły na dwubramkowe prowadzenie
(18:20). Zgoda po uderzeniach Katarzyny Ignatowej i Joanny Bogusz zdołała wyrównać, ale wtedy ponownie
rywalki odskoczyły na dwa punkty. Gospodynie ponownie odrobiły stratę, jednak końcówka należała do młodych
chorzowianek, które w ciągu ostatniej
minuty zdołały zdobyć dwie bramki
i tym samym wygrały ten mecz 22:24.

Zgoda Ruda Śląska – KPR Ruch II
Chorzów 22:24 (12:12)
Zgoda Ruda Śląska: P. Wróbel
– K. Góral 2, M. Sikorska, M.
Kuligowska, A. Kraśnicka, B. Jasińska 6, K. Ignatowa 8, M. Maciejowska 3, J. Bogusz 2, S. Ploch,
K. Warzecha, M. Michalska 1, M.
Muszioł.
Trener: Wiktoria Flizikowska

Siatkówka – III liga kobiet
Wynikiem 0:3 zakończył się ostatni mecz tego sezonu, w którym KPKS Halemba zmierzył się z UKS-em Krzanowice. Po rudziankach widać było zmęczenie
sezonem, natomiast rywalki podeszły do meczu bardzo zmotywowane – musiały bowiem wygrać, jeśli chciały zagrać w turnieju finałowym III ligi.

Na koniec przegrana
Pierwszy set był wyrównany. Z czasem przyjezdne zdobyły dwupunktową przewagę. Rudzianki zdołały
co prawda wyrównać przy stanie
13:13, jednak chwilę po tym GS
UKS Krzanowice nie tylko ponownie objął prowadzenie, ale także suk-

cesywnie je powiększał. Przyjezdne
wygrały tę potyczkę 19:25.
W drugim secie w grę gospodyń
wkradł się chaos – pojawiły się problemy z przyjęciem i ze skutecznym
wyprowadzeniem ataku. GS UKS
Krzanowice od samego początku

zdecydowanie prowadził w tej części gry i bez najmniejszego problemu wygrał tego seta 16:25.
Przez połowę trzeciego seta oba zespoły szły łeb w łeb. Przy stanie 10:10 siatkarki z Krzanowic zaczęły budować swoją przewagę by zakończyć tę część gry
zwycięstwem 18:25 i wygrać mecz 0:3.
– Dzisiaj towarzyszyła nam niemoc. Wyraźnie miałyśmy spadek formy. Nie miałyśmy porządnego tre-

ningu przed tym meczem, a w dodatku spotkanie zostało przyspieszone.
Część zawodniczek jest chora, część
ma kontuzje i dlatego to spotkanie
nam się nie ułożyło – tłumaczyła trenerka zespołu Marzena Patryarcha.
– W tym sezonie zaprezentowałyśmy
się bardzo dobrze. Trochę boli to, że
nie udało się wywalczyć tego awansu, bo w pierwszej kolejce wygrywając z drużyną z Bielska-Białej udo-

wodniłyśmy, że jesteśmy w stanie
powalczyć z najlepszymi – dodała.
KPKS Halemba – GS UKS Krzanowice 0:3 (19:25, 16:25, 18:25)
KPKS Halemba: J. Furczyk, I.
Kruczek, D. Włoka, M. Dragan, A.
Goniwiecha, M. Patryarcha, A. Popow, M. Kraczla, J. Komorek, M.
Adamska, A. Mańka.
Libero: E. Wleciał
Trener: M. Patryarcha
REKLAMA
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Sport szkolny – III Mistrzostwa Rudy Śląskiej w biegach łyżwiarskich
W czwartek na lodowisku w Orzegowie rozegrane zostały Mistrzostwa Rudy Śląskiej w biegach łyżwiarskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Łyżwiarskie zmagania
W zawodach wzięło udział trzydzieści osiem 4-osobowych reprezentacji szkolnych, co daje łączną
liczbę 152 zawodników! Rywalizacja była bardzo zacięta, zwycięskie
szkoły nabyły prawo do reprezentowania miasta w zawodach wojewódzkich, które odbędą się po feriach w Jastrzębiu Zdroju.
– Mamy w mieście lodowisko.
Każdego roku odbywają się zawody
wojewódzkie w tej dyscyplinie na
poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pomyśleliśmy o zorganizowaniu takich zawodów cztery
lata temu, ale wtedy była to pokazowa dyscyplina. Od trzech lat natomiast ścigamy się naprawdę. Szkoły,
które wygrywają na poziomie szkół
podstawowych i gimnazjalnych, re-

prezentują nasze miasto na zawodach wojewódzkich w Jastrzębiu
Zdroju i wcale nie zajmują ostatnich
pozycji, ale są gdzieś w połowie
stawki. Nawiązują walkę z tymi
miastami, które mają mocne kluby
hokejowe – opowiada Rafał Lepa,
nauczyciel w Gimnazjum nr 5, organizator zawodów. – Zainteresowanie zawodami z roku na rok jest
coraz większe. Dyscyplina została
włączona jako obowiązkowa do
rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego w naszym mieście i jest rozgrywana cyklicznie. Docierają do
mnie sygnały, że byłoby sporo chętnych do wzięcia udziału w otwartych zawodach w biegach łyżwiarskich. Myślę, że w przyszłym roku
takie zawody się odbędą – dodaje.

Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród
uczniów.
– Kiedy przychodzę tutaj po
szkole, na lodowisku zawsze jest
bardzo dużo osób. Niektóre z nich
jeżdżą bardzo dobrze. Dlatego
warto tego typu zawody organizować. Ja także postanowiłam dzisiaj wystartować, chociaż raczej
nic nie wygram – mówiła Wiktoria Jarosz, uczestniczka zawodów.
Oprócz klasyfikacji drużynowej
prowadzona była również klasyfikacja indywidualna o tytuł „najszybszego łyżwiarza/łyżwiarki”
na poszczególnych poziomach.
Szczegółowe wyniki przedstawiają się następująco:

Zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Szkoły podstawowe. Dziewczęta: 1. SP nr 6, 2. SP nr 1, 3. SP
nr 41. Chłopcy: 1. SP nr 6, 2. SP
nr 36, 3. SP nr 41. Najszybsi łyżwiarze to: Weronika Giża z SP nr
6 i Igor Augustyniak z SP nr 6.
Szkoły gimnazjalne. Dziewczęta: 1. G nr 5, 2. G nr 7, 3. G nr
12. Chłopcy: 1. G nr 5, 2. G nr 2,
3. G nr 11. Najszybsi łyżwiarze

Foto: arch.

to: Oliwia Libor z G nr 5 oraz Tymek Nowak z G nr 5.
Szkoły ponadgimnazjalne miały niestety niską frekwencję, bo
startowały po raz pierwszy. W kategorii dziewcząt najlepszy był
ZSP nr 1, a w kategorii chłopców
ZSP nr 6. Najszybsi łyżwiarze to:
Ola Szewczyk z ZSO nr 2 i Marcin Gacka z ZSP nr 1.

Sport szkolny – siatkówka szkół ponadgimnazjalnych

Obronili tytuł z ubiegłego roku
W Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Siatkówce chłopców wzięło udział
11 drużyn. Mecze grupowe wygrały zespoły
ZSP nr 6 im. M. Kopernika, ZSO nr 1 i ZSO
nr 3. One też spotkały się w finale rozegranym na hali Pogoni Nowy Bytom 8 lutego.
Drużyny zagrały systemem każdy z każdym

wyłaniając najlepszą drużynę w mieście. Zawodnicy z ZSP nr 6 obronili tytuł z ubiegłego roku pokonując ZSO nr 1 w trzech setach,
a ZSO nr 3 w dwóch setach. Emocje towarzyszyły szczególnie meczom ZSP nr 6
i ZSO nr 1 oraz ZSO nr 1 i ZSO nr 3.
W składzie drużyny ZSP nr 6 zagrali:

kapitan Wojciech Molenda, Kamil Ostrowski, Marcin Mazur, Grzegorz Możdżonek,
Daniel Matyszek, Karol Sroka, Mateusz
Podolski, Dawid Synowski, Seweryn Gaca
i Jakub Górecki.
Organizatorem zawodów była Bożena
Loda-Fila, nauczycielka ZSP nr 6.

Szachy – Śląska Liga Seniorów

Szachowy awans!
9 lutego, w hali MOSiR-u w Zabrzu zakończyły się rozgrywki śląskiej III ligi szachowej. Startowało w nich 12 drużyn. Zakończyły się one pełnym sukcesem ekipy
DORS Ruda Śląska, która uzyskała awans.
W ostatniej, decydującej rundzie drużyna z Rudy Śląskiej pokonała GKS „Gwa-

rek” Ornontowice 4,5 -1,5 i tym samym
zapewniła sobie awans do II ligi z pierwszego miejsca. Ekipa z Rudy swoją przygodę z drugą ligą odbędzie po raz drugi. W zeszłym roku bowiem wywalczyła awans, ale
utrzymać się w drugiej lidze udało jej się
tylko jeden sezon.

Na zdjęciu zawodnicy z ZSP nr 6.

Foto: arch.

Kalendarzyk kibica

W skład drużyny weszli: Ryszard
Dors, Bogdan Morkisz, Joachim Sęk,
Jan Pochciał, Michał Jelonek, Krzysztof
Lach, Maciej Janiszewski, Tomasz Kasprzyk, Roman Olbrich, Tomasz Góra,
Katarzyna Krajewska-Gajdzik oraz Mariola Olbrich.
Teraz drużyna będzie ćwiczyć formę na
II Ligę Seniorów, która odbędzie się
w dniach 7-15.09.2013 w Poroninie.
REKLAMA

Piłka ręczna – II liga:
16 lutego, sobota, godz. 18.00, Grunwald Ruda Śląska – KS Wanda Kraków
Piłka ręczna – II liga:
16 lutego, sobota, Sośnica Gliwice – Zgoda Ruda Śląska
Futsal – ekstraklasa:
16 lutego, sobota, Rekord Bielsko-Biała – Gwiazda Ruda Śląska
Piłka nożna – sparingi:
16 lutego, sobota, Urania – Sokół Orzech
16 lutego, sobota, Grunwald Ruda Śl. – LZS Piotrówka
Pozostałe wyniki:
Koszykówka –III liga:
GTK Fluor II – KS Pogoń Ruda Śląska 57:79 (16:23, 13:16, 11:20, 17:20)
KS Pogoń: Jeleń 17, Kuczera 12,Pierściński 4, Mol 8, Modrzyński, Bobrowski
5, Tomecki 8, Łapot 1,Wilkin 22, Ogrodnik 2.
Piłka nożna – sparingi:
Slavia Ruda Śląska – Orzeł Nakło Śląskie 1:1 (1:1)
Skład: Franke – Zaw. Testowany, Szaruga, Pawlak, Puschhaus, Zaw. Testowany, Kowalik, Koseła, Brylczak, Urynowicz – Witor
Zmiany: Wójcik, Chmurczyk, Met, Zaw. Testowany, Zaw. Testowany, Rejmanowski T., Rejamnowski M., Zaw. Testowany, Zaw. Testowany, Bocian, Zalewski.
Bramki dla Slavii: samobójcza, Zawodnik Testowany
Grunwald Ruda Śląska – Unia Bieruń Stary 1:3 (0:1)
Grunwald: Bolik (46’ Lamlih) - Oswald (62’ Szczygieł), Jarczyk (46’ Stawowy), Łęcki (76’ Porwik) - Maciongowski - Ciołek (69’ Grzesiak), Dreszer (46’
Simon), Szpoton, Szczypior - Kot (60’ Kucharz), Zawodnik testowany
Bramka dla Grunwaldu: Zawodnik Testowany
Urania Ruda Śląska – Spójnia Landek 0:5
Urania: Kiełtyka - Kornas, Cieślik, Gabryś, R.Grzesik - Kamieński, Baron,
Oczko, Bujny - Zalewski, Musiał
Po przerwie: Pardela, A.Wypiór, Stefanowski, Lenkiewicz, Michalski, Miszka,
Zawisza, Krzywda
Gwarek Zabrze – Wawel Wirek 5:3
Bramki dla Wawelu: Mol x 2, Niemira
MKS Pogoń – Polonia II Łaziska 2:2 (1:0)
Bramki dla Pogoni: Pawlak, Orzelski
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