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– Wiele dobrego dzieje się w naszym mieście, dzięki działaniom podejmowanym przez instytucje, organizacje i osoby, które
na co dzień pracują w sferze proﬁlaktyki. Mają one wspólny cel, w którego centrum jest człowiek – takimi słowami otwarto Galę
Proﬁlaktyki i Promocji Zdrowia. Impreza – pierwsza taka w Rudzie Śląskiej – odbyła się w bielszowickim Domu Kultury.

Kryształy Proﬁlaktyki wręczone!

Nagrodzeni Kryształami Proﬁlaktyki.

– Sens życia człowieka w ponad
50 procentach warunkuje stan zdrowia. Stąd ogromna rola osób, które
pracują w zakresie proﬁlaktyki
i promocji zdrowia. Tym osobom
chcielibyśmy właśnie złożyć hołd
i podziękować za ogrom wysiłku
włożonego w pracę – mówiła Teresa
Golda, dyrektor Powiatowej Stacji

Foto: MS

Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej.
Na pomysł wpadła Danuta Balcer z Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej, która postanowiła wraz z Urzędem Miasta zorganizować tego rodzaju imprezę.
W ten oto sposób podczas gali uhonorowano tych, którzy w swojej

pracy proﬁlaktyczno-zdrowotnej
łączą profesjonalizm z miłością do
drugiego człowieka.
– Ważne jest to, że potraﬁmy docenić to, co człowiek robi dla drugiego człowieka. W imieniu Pani
Prezydent chciałabym wszystkim
podziękować, bo działacie w zakresie proﬁlaktyki i zdrowia od wielu

lat – mówiła wiceprezydent Anna
Krzysteczko.
– Myślę, że znalezienie się w tym
miejscu, w gronie tak dostojnych
wyróżnionych, to dla naszej fundacji ogromny zaszczyt, zwłaszcza, że
sytuacja jest trudna. Niestety ciągle
toczymy walkę i przekonujemy, że
rak to nie wyrok, ale wyzwanie, z którym trzeba walczyć – podkreślała
Krystyna Zamorska, dyrektor przychodni „Genom”, przy której działa
fundacja „Godula Hope”.
– Trzymam przed sobą ten Kryształ Proﬁlaktyki i bardzo chcę podziękować wszystkim tym, którzy
docenili pracę zespołu Szkoły Podstawowej nr 4, czyli nauczycieli,
rodziców i uczniów – mówiła nagrodzona Grażyna Kukiełka, dyrektor SP nr 4. – Programy proﬁlaktyczne i te związane ze zdrowym
żywieniem są bardzo ważnym punktem w programie wychowawczym
naszej szkoły – dodała dyrektor.
– Jestem bardzo mile zaskoczona, nie spodziewałam się, że otrzymamy taką nagrodę. To zobowiązuje do dalszej pracy na rzecz kobiet
w mieście. Kiedy człowieka się doceni, to chce się jeszcze intensywniej działać – tłumaczyła Teresa
Wilczek, prezes rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA
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AKCJA
ZNICZ

TEMAT TYGODNIA
W dniu Wszystkich Świętych na szesnastu nekropoliach w naszym mieście przeprowadzono kwesty
wspierające budowę hospicjum stacjonarnego. Dodatkowo na starym cmentarzu w Orzegowie członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Orzegowa zbierali pieniądze na renowację nagrobków.

Kwestowali by pomóc
Robert Połzoń – robert.polzon@wiadomoscirudzkie.pl

Akcja rozpoczęła się
od godziny 14.00 w czwartek
a zakończyła się w niedzielę 3 listopada o godzinie
22.00.
– Odnotowaliśmy w tym
czasie jeden wypadek, w którym obrażenia odniosła jedna osoba. Na rudzkich drogach zdarzyło się także 16
kolizji. Policjanci zatrzymali
dwóch nietrzeźwych kierujących i dwie osoby kierujące
samochodem po użyciu alkoholu – podsumował akcję
Krzysztof Piechaczek, oficer
prasowy rudzkiej policji.
Do wypadku doszło w dniu
Wszystkich Świętych przy
skrzyżowaniu ulic Hallera
oraz 1 Maja. Samochód osobowy (Fiat Uno) zderzył się
z autobusem linii nr 6. Niegroźnych potłuczeń doznał
dwunastoletni pasażer autobusu.
– W trakcie trwania ubiegłorocznej akcji nie odnotowaliśmy żadnego wypadku.
Liczba kolizji była dokładnie
taka sama co w tym roku –
przypomina Krzysztof Piechaczek. – Rok temu w akcję
była zaangażowana mniejsza
liczba policjantów – dodaje.
Na terenie naszego miasta
w akcji „Znicz 2013” uczestniczyło prawie 250 funkcjonariuszy. W działaniach,
oprócz 52 policjantów drogówki oraz 184 funkcjonariuszy prewencji, brali udział
także funkcjonariusze straży
miejskiej i straży granicznej.

Wolontariuszy można było zobaczyć przy wejściach na rudzkie cmentarze.

– Wolontariuszy zajmujących
się kwestą jest około stu pięćdziesięciu, w tej liczbie jest młodzież
ze Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, rudzcy harcerze oraz
uczniowie klasy policyjnej z ZSOiP w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.
Zbiórkę organizujemy już trzeci
rok, jednak w poprzednich dwóch

latach kwesta odbywała się jedynie na trzech cmentarzach.
W tym roku za zgodą księży proboszczów zbieraliśmy datki na
prawie wszystkich rudzkich
cmentarzach – tłumaczyła Teresa
Wróbel, prezes Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

Foto: RP

– Spora część osób decyduje się na
to, by wrzucić coś do puszki. W kweście na budowę hospicjum stacjonarnego biorę już udział od kilku lat. Wydaje mi się, że ludzie z każdym rokiem
coraz chętniej wspierają naszą inicjatywę – mówiła Laura Dudzik, wolontariuszka ze Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.

Zwiększona liczba cmentarzy oraz
hip-hopowy klip promujący akcję,
który został nagrany przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia św. Filipa
Nereusza w Rudzie Śląskiej zaowocowały zebraniem 46 684 zł.
– Z każdym rokiem zbliżamy się do
zrealizowania naszego celu. W naszej akcji pięknie pomaga nam młodzież, która wykazuje ogromną chęć
do działania – podkreśla Teresa Wróbel.
Mniejsza kwesta – już po raz szósty – przeprowadzona została na zabytkowym orzegowskim starym
cmentarzu z 1894 roku. Na starym
cmentarzu w Orzegowie znajdują się
nagrobki m.in. powstańców śląskich,
polskich i niemieckich nauczycieli
miejscowych szkół, robotników
orzegowskich zakładów, urzędników
oraz górników kopalni Karol.
– Chcemy zabezpieczyć nagrobki
i postarać się ratować dziedzictwo,
które tu pozostało. Musimy dokończyć także renowację Mauzoleum
Górników – wyjaśniał Michał Susek
z Towarzystwa Przyjaciół Orzegowa.
– Ten cmentarz jest bardzo stary i zachowany w takim stanie jak przed
pięćdziesięciu laty. To czyni go tak
bardzo wyjątkowym – dodał.
Podczas tej kwesty Towarzystwo
Miłośników Orzegowa wraz z orzegowskimi harcerzami uzbierało
6 326 zł i 22 euro.

Zdaniem mieszkańców

Czy w dniu Wszystkich Świętych powinny być przeprowadzane zbiórki pieniędzy?
Stanisław Konieczny: – Dzień Wszystkich Świętych jest okazją dotarcia do większej liczby osób.
Łatwo można wtedy nazbierać trochę pieniędzy.
Ludzie na szczęście są chętni do pomocy, jednak
znajdą się i tacy, którym coś może nie pasować. Ja
nie widzę w tym problemu, by kwestowano w takim
dniu.

Mateusz Karczewski: – Powinno się organizować
takie zbiórki. Ten dzień pokazuje, że można sobie pomagać nawzajem. W końcu święta są od tego, by udzielać
innym wsparcia. Kwesty te są w takim dniu bardziej
skuteczne, ponieważ na cmentarzach jest wielu ludzi.

Dorota Garnek: – Myślę, że takie kwesty to tak
naprawdę jedyna szansa żeby coś zebrać. Uważam,
że jest to bardzo dobra rzecz. Sama wrzucam i staram się robić to każdego roku. Chodzę po cmentarzach też w innych miastach i wszędzie takie zbiórki
są przeprowadzane.

Jerzy Kuźniarkiewicz: – Nie mam żadnych zastrzeżeń do takich zbiórek. Są one już prowadzone od lat
i nie wydaje mi się, by przeszkadzały większej części
społeczeństwa. Jest tylko jeden warunek – pieniądze,
które są zebrane, muszą rzeczywiście pójść na ten wcześniej wyznaczony cel.

REKLAMA

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu
lokalu użytkowego:
ul. Jerzego Kukuczki 1a/01
stanowiącego własność
Miasta Ruda Śląska,
a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej
na rzecz najemcy.
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ZBLIŻENIA
– Każde nowe mieszkanie jest ważne i cenne, bo podnosi potencjał mieszkaniowy naszego miasta. Przypomnę, że wszystkich mieszkań w Rudzie Śląskiej
jest prawie 57 300, a tylko niecałe 15 % stanowi własność miasta – mówi wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk, z którym rozmawiamy o miejskiej
gospodarce mieszkaniowej.

O miejskiej gospodarce mieszkaniowej

Wiceprezydent Michał Pierończyk.

– Panie Prezydencie, czy stan budynków komunalnych w mieście
będzie się polepszał?
– Po zmianie w ubiegłym roku
sposobu zarządzania zasobem komunalnym – wytworzyła się nowa sytuacja. Od tego roku MPGM nie tylko
dba o techniczne utrzymanie budynków miejskich, ale także zleca i nadzoruje wykonanie ich remontów.

Foto: MHS

Oczywiście fundusze na ten cel pochodzą z budżetu miasta, ale MPGM
jak dobry zarządca dba o to, żeby
wszystkie prace były zrobione sprawnie, dobrze i oszczędnie. Chodzi
głównie o naprawę dachów, remonty
klatek schodowych, wymianę okien
i instalacji.
– Wcześniej takie remonty musiało wykonywać miasto?

– Tak, za pośrednictwem Wydziału
Inwestycji. Nowe rozwiązanie pozwala nam teraz efektywniej wydawać pieniądze przeznaczone na te
cele. Na przetargach przeprowadzonych przez MPGM sporo zaoszczędziliśmy i powstałe oszczędności zostały przeznaczone na zadania dodatkowe. Jestem bardzo zadowolony
z takiego obrotu sprawy – doświadczenia tegoroczne z pewnością wykorzystamy w roku 2014.
– Jak wygląda teraz sytuacja związana z remontami mieszkań?
– Nie ukrywam, że jeśli chodzi
o remonty budynków, to z uwagi na
wieloletnie zapóźnienia potrzeb jest
sporo. Podobnie jak w budynkach
oświaty, musimy wykonać nakazy
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i Sanepidu wydane
jeszcze w poprzedniej kadencji. Sądzę, że dzięki poprawie efektywności
i konsekwencji, z tym problemem
uporamy się w przyszłym roku. Co do
remontów mieszkań, to z uwagi na
długą listę oczekujących w przyszłym
roku chcemy przeznaczyć więcej
środków na ten cel. Nie można sobie

pozwolić na sytuację, w której jakieś
mieszkania stoją puste, bo nie ma funduszy na ich remont lub są w złym
stanie technicznym.
– Co z podwyżką czynszu? Czy
jest ona planowana w najbliższym
czasie?
– W programie gospodarowania
zasobem mieszkaniowym miasta na
lata 2012 – 2016, przyjętym przez Radę Miasta postawiliśmy dwa główne
założenia. Pierwszym z nich jest niepodwyższanie czynszu, gdyż w porównaniu z innymi miastami czynsze
w Rudzie Śląskiej były bardzo wysokie – dlatego od 2011 roku nie podwyższamy ich. Dopiero w czerwcu
2015 roku ma nastąpić pierwsza podwyżka. Po drugie, kładziemy nacisk
na remontowanie starego budownictwa. Nowych mieszkań zgodnie
z przyjętym planem nie będzie do
2016 roku. Najpierw trzeba zasiedlić
wszystkie mieszkania, które są już
w zasobie miasta, a dopiero później
budować nowe. Być może nie jest to
pogląd popularny, ale oparty na rzetelnej analizie sytuacji mieszkaniowej
miasta jak i kraju. Ponadto po analizie

doświadczeń z lat 1995 – 2010 doszliśmy do wniosku, że budowanie
mieszkań bezpośrednio z budżetu
miasta to najdroższa forma budownictwa. Taniej ten sam lokal wybuduje developer czy osoba prywatna.
Stąd też ściśle współpracujemy z inwestorami przy przygotowaniu budowy nowych mieszkań lub osiedli, jak
np. Kolonii Minerwa w Rudzie Południowej, gdzie planowana jest budowa prawie 2000 mieszkań.
– Ale to chyba nie pomaga w skróceniu listy oczekujących?
– Ależ ta oferta jest także dla tych,
którzy mieszkają w naszym zasobie,
a chcą polepszyć warunki mieszkaniowe. Osoby te przeprowadzając się
zwolnią lokale, które będzie można
przyznać oczekującym z listy. Każde
nowe mieszkanie jest ważne i cenne,
bo podnosi potencjał mieszkaniowy
naszego miasta. Dla porządku przypomnę, że wszystkich mieszkań
w Rudzie Śląskiej jest prawie 57 300,
a tylko niecałe 15% stanowi własność
miasta.
– Dziękuję za rozmowę.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA
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Familijne Święto Dyni

Wieczór z duchami

Czarownice, kościotrupy i diabełki odwiedziły w czwartek (31.10.)
Osiedlowy Dom Kultury RSM
„Matecznik” i bardzo dobrze się tam
bawiły. A wszystko to z okazji imprezy przebierańców odbywającej się
pod nazwą „Familijne Święto Dyni”.
– Nie do końca obchodzimy Halloween, bo nie jest to nasze święto.
Wymyśliliśmy bal przebierańców
pod nazwą „Święto Dyni”, bo dynia to jest fajne i zdrowe warzywo,
które bardzo dobrze się u nas przyjęło – mówiła Frudella z Fruddo&Frudella Team, które prowadziło
imprezę i dodała: – Dzisiaj jest bardzo wesoło, muzycznie, tanecznie,
zabawnie i odrobinę strasznie.
Na twarzach licznie zgromadzonych najmłodszych widniały uśmiechy, będące najlepszą recenzją imprezy.

senek i można potańczyć – mówiła
10-letnia Zuzia, uczestniczka balu
przebierańców.
Sandra Hajduk

Wieczór z duchami spędzili ci,
którzy w czwartek (31.10.) postanowili wybrać się do kina „Patria”.
Wyświetlano tam dwa horrory –
„Dom w głębi lasu” oraz „Dary
Anioła: Miasto kości”. Na brak
emocji nie można było narzekać.
– Panuje tu specyficzny nastrój,
który sprawdza się w taką noc jak
ta. Przygotowujemy każdego roku
specjalną scenografię, więc mamy
stałych bywalców, którzy zawsze
w ten dzień przychodzą na seans –
tłumaczyła Ewa Brzezińska-Dłóciok, właścicielka kina „Patria” i dodała: – Oczywiście wyświetlamy
horrory. W tym dniu rezygnujemy
troszeczkę z kina studyjnego, aczkolwiek dbamy o to, by te horrory
były na lepszym poziomie.
Chętnych do tego, by poczuć
dreszczyk emocji, nie brakowało.

potworów i czarnej magii – dodaje
katecheta.
Akademia przybliżająca żywot
świętych, „Bal wszystkich świętych” oraz pochód do kościoła pw.
św. Wawrzyńca i św. Antoniego –
to atrakcje jakie czekały tego dnia
na uczniów „Morcinka”. W każdej
z nich chętnie brali oni udział.
– Jest to fajna metoda spędzenia
czasu i pokazanie, że można się
bawić inaczej – podsumowała 12letnia Natalia, uczennica ZSO
nr 2.
Sandra Hajduk

Uczniowie wzięli udział w uroczystym pochodzie spod szkoły do kościoła pw. św. Wawrzyńca i św. Antoniego.
Foto: arch.

Dzieci wraz z rodzicami licznie stawiły się na „Familijne Święto Dyni”.

– Jestem przebrana za czarownicę,
ale taką, która ma dobre moce. Ta impreza jest bardzo fajna. Jest dużo pio-

Święci zwyciężają
Nie szkielety, czarownice i duchy, a święci pojawili się w ostatni
dzień października w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Gustawa Morcinka w Rudzie
Śląskiej-Wirku. Impreza „Holywin – święci zwyciężają” była
chrześcijańską alternatywą spędzenia coraz bardziej popularnego
Halloween.
– Holywin to połączenie słów
„holly” i „win”, które w swobod-

ZAGINĘŁA SIGMA!!!
W dniu 26.10., rano, pracownicy schroniska zauważyli, że na jednym z wybiegów brakuje psa! Sigma zniknęła ze schroniska w nocy z 25 na 26.10! Sigma jest bardzo charakterystyczną suczką w typie labradora maści rudej, postawna, szalona (typowe ADHD), jest
bardzo przyjacielska w stosunku do ludzi i in-

nym przekładzie może oznaczać
„święci zwyciężają” – mówi Grzegorz Fels, jeden z organizatorów.
– Chcemy w ten sposób odsunąć
amerykańską tradycję, która ewidentnie zmienia chrześcijańskie
przesłanie Święta Zmarłych oraz
przypomnieć, że nasze chrześcijańskie tradycje – a do takich niewątpliwie należy kult świętych –
należy pielęgnować. Dzień ten nie
powinien łączyć się z kultem zjaw,

Foto: SH

Z okazji „Wieczoru z duchami” kino „Patria” zmieniło odrobinę scenografię.

Foto: SH

– Wszystko odbyło się spontanicznie. Nie wiedzieliśmy co robić,
więc wybraliśmy się do kina. Lubimy horrory i to nas przekonało do
tego, by spędzić wieczór w ten sposób – mówili zgodnie Wiktoria
i Adam, uczestnicy sensu.
Sandra Hajduk

Akademia dla zwierząt

nych psów, chętnie podchodzi, szczeka z radości, trudno jej nie zauważyć.
SIGMA JEST CHIPOWANA nr chip:
616093900052919.
BARDZO PROSIMY O POMOC W ODNALEZIENIU SIGMY!
Jeśli widziałeś Sigmę lub wiesz gdzie może
przebywać, prosimy o kontakt: Justyna – 510268-586 lub 509-471-357.
REKLAMA

Uczniowie SP nr 4 przekonali się, że warto opiekować się zwierzętami.

– „Nasi ulubieńcy” to cykliczna uroczystość którą organizuje Szkoła Podstawowa nr 4. Mniej więcej dziesięć lat
temu nauczyciele w naszej szkole nawiązali współpracę z Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami FAUNA. Od
tego momentu co roku pokazujemy
dzieciom, że warto opiekować się zwierzętami – tłumaczy Grażyna Kukiełka,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4.
Wszyscy uczniowie w środę (30.10.)
zebrali się w głównym holu szkoły, by
zobaczyć występ, który zorganizowały
Bożena Kania, Teresa Biegun i Joanna
Hadała.
– Na początku dzieci zobaczą
przedstawienie, które promuje posta-

Foto: RP

wę dbania o zwierzęta. Potem podsumujemy konkursy: plastyczny i literacki, które były organizowane dla
całej szkoły – opowiada Bożena Kania, nauczyciel w SP nr 4. – Od miesiąca prowadziliśmy także zbiórkę
dla zwierząt w schronisku. Dzieci
przynosiły karmę, środki do pielęgnacji, ręczniki i zabawki dla psów
– dodaje.
Na uroczystości nie mogło zabraknąć kierownika Społecznego Schroniska dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu – Beaty Drzymały-Kubiniok. Tradycyjnie już towarzyszył jej
jeden z podopiecznych schroniska.
Robert Połzoń
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(Nie) zwykła mama
Matka – to najważniejsza rola w jej
życiu. I chociaż jej syn urodził się
w 22. tygodniu ciąży i walczy z wieloma schorzeniami, to każdego dnia pokazuje ponad 24 000 osób śledzących
profil małego Dawidka, że warto cieszyć się nawet tymi drobnymi rzeczami. Swoją postawą Kasia Spałek wzbudza podziw u wielu matek, a przez
jedną z nich została zgłoszona do akcji
,,Zwykły Bohater”.
– ,,Pani Kasi nie znam osobiście.
Wymieniłyśmy ze sobą kilka maili, ale
swoją postawą i inicjatywą wywarła
na mnie tak niesamowite wrażenie, że
postanowiłam zgłosić ją do programu” – pisze w zgłoszeniu Agata Łukowska i dodaje: – ,,Pani Kasia daje
ludziom siłę i wiarę, że nie ma rzeczy
niemożliwych. Pokazuje, jak mimo
wielu przeciwnościom i nieszczęściom
jakie spotkało jej dziecko, nie poddaje

się i walczy o jego życie. (…) Dla mnie
i wielu mam jest bohaterem”.
Kasia długo zastanawiała się nad
tym, czy wziąć udział w akcji. Zdecydowała się jednak to zrobić, kierując
się dobrem swojego synka.
– Pani, która napisała do mnie
i zgłosiła do akcji, nakłaniała mnie kilka dni, żebym się zgodziła. Przekonała
mnie tym, że wiele matek i innych osób
poprzez profil Dawidka zaczęło doceniać drobne rzeczy, „małe szczęścia”
i co najważniejsze, mają więcej cierpliwości dla swoich dzieci. Najbardziej
przemówił do mnie argument, że być
może ktoś dowie się o Dawidku i mu
pomoże, bo tu nie o samą pomoc finansową chodzi tylko o pomoc medyczną
– tłumaczy Kasia.
O tym, czy znajdzie się ona wśród
dziewięciu finalistów, dowiemy się 10
listopada.
Sandra Hajduk

Pomóżmy schronisku

Zima to szczególny okres dla bezdomnych zwierząt, bo schroniska są przepełnione.

Foto: SH

Zima to szczególny czas w schroniskach dla zwierząt. Za mało bud, karmy i środków finansowych na ogrzewanie to niektóre z problemów z jakimi trzeba się tam zmierzyć. Rudzkie
schronisko przygotowuje się do zimy
i apeluje o pomoc.
– W każdym schronisku zima jest
najtrudniejszym okresem. Dzieje się
tak dlatego, że wszystkie schroniska
są przepełnione. To powoduje, że
trudno jest znaleźć odrobinę miejsca
dla każdego zwierzaka. Zdarza się

bowiem, że jest ich nawet o 100 więcej niż być powinno – tłumaczy Beata
Drzymała-Kubiniok, kierownik Społecznego Schroniska dla Zwierząt im.
św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej-Rudzie i dodaje: – Zimą potrzebujemy tego samego co latem, ale
zdecydowanie w większych ilościach.
Więcej karmy, koców, środków finansowych na zakup węgla oraz bud dla
psiaków. Za każdą pomoc zarówno
my jak i zwierzaki będziemy niewymownie wdzięczni.
SH

STARE!!!!

W skrócie

Sukcesy w Pląsach Dramy
Dwa rudzkie zespoły taneczne z ODK „Matecznik”
– „Elektra” oraz „Promyczki” – znalazły się na podium
I Ogólnopolskiego Spotkania Tanecznego „Pląsy Dramy”, które odbyło się 26
października w Pyskowicach. Oba zespoły wystąpiły w kategorii „taniec nowoczesny”. Zespół „Elektra” zajął II miejsce w najstarszej kategorii wiekowej,
natomiast „Promyczki” zajęły III miejsce w kategorii
7-11 lat. Tancerkom gratulujemy!

Z dobrymi praktykami
Kasia wraz ze swoim synkiem Dawidkiem.

Foto: archiwum prywatne

Zbiórka dla młodej mamy
Podarowano już wózek, ubranka
dla dziecka i łóżeczko. W dalszym
ciągu można jednak jeszcze pomóc.
Trwa zbiórka rzeczy dla młodej, samotnej dziewczyny, która niedawno została mamą i zmaga się z silną
depresją.
– Wszystko zaczęło się od mojej
siostry. Ona pracuje w aptece w Chorzowie i przychodziła do niej od paru lat pewna pacjentka. To ona opowiedziała jej o Iwonie. W poprzednich latach organizowałam zbiórki
dla rodzinnych domów dziecka.
W tym roku zorganizowałam zbiórkę
dla niej – opowiada Dorota Lipska,
autorka apelu i dodaje: – Ona nie
ma nic. Mieszka w jednym pokoju
na sześciu metrach kwadratowych.
Nie ma tam nawet okna. Zabite jest
ono kartonem tak, by nie było aż tak
zimno.
Chociaż dużo udało się już
uzbierać, to nadal można jeszcze
pomóc.
– Mamy bardzo dużo ubranek,
wózek i łóżeczko. Teraz najbardziej
potrzebne jest mleko, bo dziecko

Chociaż zebrano już dużo, to nadal można pomagać.
Foto: SH

Kolejna rudzka inicjatywa stała się przykładem
dobrych praktyk. Projekt
Rewitalizacji Społecznej
„Nowe życie Starej Bykowiny”,
realizowany
przez MOPS w partnerstwie lokalnym, uznany
został jako godny do naśladowania i ujęty w katalogu dobrych praktyk
programów rewitalizacji
społecznej w Polsce. Takie praktyki były realizowane w całej Polsce w ramach projektu systemowego
„Rewitalizacja
Społeczna” prowadzonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
w latach 2011-2012.

Kolejna sesja
na bieżąco musi coś jeść. Przydałyby się również środki do pielęgnacji dziecka, takie jak szampony,
zasypki i tym podobne – mówi pani
Dorota.
A chętni, którzy chcą wesprzeć
młodą dziewczynę, mogą zostawiać
rzeczy w siedzibie MOSiR-u przy
ulicy Hallera 14 lub w Centrum
Urody przy ulicy Nowary 1.
Sandra Hajduk

W czwartek (31.10.) odbyła się kolejna sesja Rady
Miasta. Kilkugodzinna dyskusja przyniosła podjęcie
tylko jednej uchwały dotyczącej Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Ciąg dalszy sesji odbył się we wtorek.
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
„Chwytam chwilę, by móc wrócić do niej po latach” – tak
pisze na swojej stronie. Anna Kęsik to rudzianka, która jest
żywym dowodem na to, że w najmniej oczekiwanych sytuacjach można odnaleźć życiową pasję. Później wystarczy
w pełni poświęcić się nowemu zajęciu i wkładać w nie jak
najwięcej serca.

Łowczyni chwil
Imię i nazwisko:
Wiek:
Zainteresowania:
Wykształcenie:
Stan cywilny:

Anna Kęsik
33 lata
fotograﬁa, biologia
średnie
mężatka

– Jak dawno zaprzyjaźniła się
Pani z aparatem fotograﬁcznym?
– Wszystko zaczęło się pięć lat
temu, w 2008 r.
– A co sprawiło, że wybrała Pani właśnie takie hobby?
– Historia jest dosyć śmieszna.
Otóż moja córka miała Komunię
Świętą i znajomy przyniósł fajny
aparat. My natomiast posługiwaliśmy się zwykłą „cyfrówką”. Następnego dnia pomyślałam, że trzeba by kupić trochę lepszy sprzęt.
Po zakupie zaczęłam dociekać jak
funkcjonuje, potem pojawiły się
dodatki : gadżety, tła…
– Rozumiem, że nie robiła Pani
żadnych kursów.

– Nie, jestem zupełnym samoukiem.
– Każdy fotograf ma ulubione
obiekty do fotografowania. Na
kogo lub na co najczęściej kieruje
Pani obiektyw?
– Najbardziej lubię fotografować
dzieci. To sprawia mi największą
przyjemność, pomimo, że taki plan
zdjęciowy wymaga dużo pracy.
Gdy rodzice wracają z podziękowaniami za ładne zdjęcia, to najlepszy prezent dla mnie – radość nie
do opisania.
– Praca z dziećmi, często niemowlakami, wymaga cierpliwości. Zawsze była Pani cierpliwa,
czy może nabyła Pani tę cechę
w trakcie tych pięciu lat?

– Wydaje mi się, że cierpliwości
(i wytrwałości) nauczyła mnie praca fotografa, bo odkąd pamiętam,
zawsze byłam nerwusem.
– Cierpliwości i wytrwałości!
Nowa pasja to jedno – ale w ciągu
tych pięciu lat odnotowała Pani
także wielką metamorfozę!
– Tak. W ciągu pół roku schudłam 23 kg, a zaczęło się od zakładu z mężem, że zrzucę 5 kg od marca do czerwca, dokładnie przed
wakacjami. Mąż oczywiście nie
wierzył i przegrał zakład.
– A jak fotograf czuje się po
drugiej stronie aparatu?
– Kiedyś bardzo lubiłam się fotografować, ale od kiedy złapałam
bakcyla, wolę trzymać aparat
w dłoni.
– Czy fotograﬁa to sposób na
zarobki?
– Niestety nie jestem w stanie
otworzyć własnej działalności gospodarczej, dlatego na chwilę obecną działam pod ﬁrmą, która wzięła
mnie pod swoje skrzydła. Wykonuję zdjęcia na zlecenie, czyli łączę
hobby z zarobkiem, ale zdarza się,
że znajomym poświęcam się zupełnie za darmo. I nie przeszkadza mi
to, bo tak kocham to zajęcie. Nie
pracuję nigdzie na pełny etat, więc
mogę w pełni poświęcić się temu
co robię. Natomiast to, co uda mi
się zarobić, inwestuję w nowy
sprzęt.

Foto: arch. prywatne

– Otworzyła Pani swój funpage
na Facebooku: Anna Kęsik – „Fotograﬁa, moja pasja”. Czy ma
Pani już stałych fanów?
– Stronę polubiło 312 osób,
w tym także z zagranicy. Najważniejsze jest to, że ludzie do mnie
wracają – to bardzo cieszy. Zdarza
się także, że klienci polecają mnie
kolejnym osobom i tak to się kręci.
– Klienci są zadowoleni, a jak
to jest z fotografem? Zdarza się,
że nie jest Pani zadowolona ze
zdjęć?
– Tak jest prawie zawsze. To
rzadkość, żebym robiła zdjęcia
podczas sesji i już myślała „O! Ale

mam dobre ujęcia”. Wszystko wychodzi dopiero w komputerze. Dlatego zawsze z niecierpliwością czekam na akceptację z drugiej strony.
Wtedy odczuwam ulgę.
– Czy zdjęcia może robić każdy,
czy jednak trzeba mieć „to coś” ?
– Powiem szczerze, że nie wiem.
Znajomi mówią mi, że mam oko i serce
do fotograﬁi. Chociaż z drugiej strony
wykonałam już masę pracy. Przed zdjęciami zawsze zapoznaję się z osobą,
którą będę fotografować i wtedy pojawiają się w mojej głowie wizje. Często
szalone i niekonwencjonalne.
– Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 6.11.2013 

INTERWENCJA
Po deszczu plac przy ul. Pokoju 5 zmienia się w kałużę, a kiedy woda opada, mieszkańcy walczą z błotem. – Mamy tego już
serdecznie dość, ponieważ w deszczową pogodę trudno nam wyjść z domu i nie chcemy wyglądać jakbyśmy wrócili z placu
budowy – komentują mieszkańcy Nowego Bytomia. – Dodatkowo przy opadach deszczu zalewane są piwnice i pojawia się
grzyb. Rynny są pozatykane i stąd nasze problemy – dodają lokatorzy. Czy ich problem zostanie rozwiązany? Postanowiliśmy
to sprawdzić u zarządcy budynku MGSM „Perspektywa”.

Problemy… po deszczu
Problemy mieszkańców bloku
znajdującego się przy ulicy Pokoju
5 narastają wraz z każdą spadającą
kroplą deszczu. W trakcie opadów
plac gospodarczy powstały przez
uklepanie ziemi przypomina wielką
kałużę.
– Wody na tym placu jest po deszczu w bród. Teraz bardzo dobrze to
wygląda, bo plac wysypano żużlem.
W zeszłym roku natomiast na jesień
zwieziono tu pył. Gdy tylko przejechał tędy samochód, wszystko wlatywało nam do mieszkań. W trakcie
opadów, aby wyrzucić śmieci, niezbędne są kalosze. Dodatkowo na
placu znajdują się kominy, które były kiedyś zabezpieczeniem wyjścia
ze schronów. Przy innych blokach

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

też było coś takiego, ale ludzie sami
to rozebrali. To nawet nie pełni
funkcji wentylacyjnej, bo wszystko
jest zasypane – opowiada zgłaszający interwencję pan Jerzy, mieszkaniec bloku.
Problem stanowią także piwnice.
Po każdej ulewie są one zalewane.
– Rury ściekowe z rynien są pozatykane. Woda tamtędy nie spływa,
tylko wybija ją na zewnątrz i w trakcie opadów przez okienka wlatuje
ona do piwnic. W piwnicach odpada tynk. Dobrze widać do jakiego
poziomu są one zalewane. Pojawia
się grzyb i wszystko się sypie – dodaje pani Maria, mieszkanka kolejnej klatki.
Jak udało nam się ustalić, zarządcą budynku jest MGSM „Perspektywa”. Poprosiliśmy, aby zarząd
spółdzielni ustosunkował się do
zgłoszonych przez mieszkańców
problemów.
– Murowane „kominy”, o których
Pani pisze, to wyloty wentylacji ze
znajdujących się tam schronów
i faktycznie nie można ich usunąć.
Faktem jest, że podwórko nie jest
wybrukowane. Wykonanie zagospo-

Plac gospodarczy w trakcie opadów deszczu zamienia się w wielką kałużę.

darowania terenu jest przewidziane
w zamierzeniach remontowych na
rok 2014. Jednoznaczna deklaracja
w tej sprawie będzie możliwa po zatwierdzeniu planu remontów na
przyszły rok – tłumaczy Aleksandra
Wilk, zastępca prezesa ds. eksploatacji w MGSM „Perspektywa” i dodaje: – Dodatkowo informujemy, że
rynny i rury spustowe budynku przy
ul. Pokoju 5 są drożne. Przyczyną

Foto: SH

występowania zawilgoceń posadzki
w piwnicach po obfitych deszczach
jest wysoki poziom wód gruntowych
w tym rejonie. Remont piwnic (tynkowanie i białkowanie ścian) jest
przewidywany po 2014 roku. Ponadto stan techniczny budynku jest
na bieżąco monitorowany i w razie
potrzeby wykonane zostaną niezbędne prace konserwacyjne.
Sandra Hajduk

Jeden z mieszkańców Nowego Bytomia dostrzegł problem dotyczący ulicy Parkowej, z którym zwrócił się do redakcji ,,WR”.
Jak twierdzi, na tej właśnie drodze stoi zdecydowanie za dużo samochodów.

Niebezpieczna Parkowa?
– Ulica Parkowa w Nowym Bytomiu jest pełna aut – można tam
parkować praktycznie z dwóch
stron. Dochodzi także problem
wyjazdu z ulic prostopadłych –
zaparkowane auta zasłaniają
jezdnię, dlatego przy wyjeździe
nie widać nadjeżdżających samochodów. Czy można by było rozwiązać jakoś ten problem? – pyta
rudzianin i dodaje: – Proponowałbym wprowadzenie zakazu
postoju z jednej stony jezdni.

– Rzeczywiście, gdy wyjeżdżam
spod mojego bloku na ulicę Parkową, muszę się nieźle gimnastykować, żeby zobaczyć, czy nie
nadjeżdża jakiś samochód – mówi pan Stanisław, jeden z pobliskich mieszkańców. – Jednak nie
likwidowałbym miejsc parkingowych, bo i tak jest ich mało w Nowym Bytomiu – dodaje.
Problem w rudzkim magistracie jest już znany i częściowo
rozwiązany. Na bardziej rady-

Na ulicy Parkowej można parkować z dwóch stron.

Wyjazd na ulicę stanowi spore zagrożenie. 

Foto: MS

kalne kroki na razie nie ma jednak zgody.
Temat został przedstawiony
na posiedzeniu Komisji ds.
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. – Mając na uwadze lokalny charakter ulicy, uspokojenie ruchu zapewnione zostało
progami zwalniającymi oraz
strefą ograniczonej prędkości
do 30 km/h – na interwencję
odpowiada Barbara Mikołajek-

Foto: MS

Wałach, naczelnik Wydziału
Dróg i Mostów Urzędu Miasta
i dodaje: – Członkowie komisji
negatywnie rozpatrzyli możliwość ograniczenia postoju od
strony zjazdów do posesji. Dodatkowo należy podkreślić fakt,
iż wprowadzenie zakazu postoju w znacznym stopniu ograniczyłoby liczbę miejsc postojowych.
Magdalena Szewczyk

*
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Z redakcyjnej
skrzynki

– W wakacje przechodziłem
z rodziną przez Halembę. Bez
przyczyny grupa młodych ludzi
zaatakowała nas – zaczęła nas bić
i kopać. Nie jestem już taki młody,
niewiele byłem w stanie zrobić.
Słyszałem, że to nie pierwsze takie
zdarzenie tutaj. Podobno tworzą
się nieformalne gangi, które bez
powodu atakują mieszkańców.
Czy ktoś zajmuje się tym tematem? – pyta Krystian z Rudy.
– Rudzka policja nie ma informacji na temat jakichkolwiek
grup, które gromadzą się i atakują
mieszkańców ponieważ są, bądź
mieliby pochodzić z tej czy innej
części miasta. Jeśli ktokolwiek
chce coś takiego zgłosić, ja i moi
koledzy z KMP oraz z pięciu rudzkich komisariatów, chętnie spotkamy się, porozmawiamy i podejmiemy prawem przewidziane
kroki będące w kompetencji
policji i jej ustawowych zadań
w obszarze ochrony życia, zdrowia
czy mienia mieszkańców i gości
naszego miasta – informuje nadkomisarz Krzysztof Piechaczek,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.
***
– W okresie jesiennym to dla
nas prawdziwa zmora. Mowa
o spalaniu liści przez naszych sąsiadów. Zadymienie i duszący zapach, który jest tego efektem – jest
nie do wytrzymania. Nierzadko do
sterty liści dorzucane są także
śmieci. Tak było w zeszłym tygodniu, a początek tego też nie był
lepszy. Czy wolno tak bezkarnie je
spalać i utrudniać życie innym? –
pyta mieszkanka Bykowiny.
– Zgodnie z prawem za spalanie
liści czy śmieci grozi pouczenie,
mandat do 500 złotych, a nawet
sprawa sądowa – jeśli przy okazji
spalania liści pali się również inne
śmieci, które powinny zostać zutylizowane w zupełnie inny sposób –
mówi Andrzej Nowak, rzecznik
prasowy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
Strażnicy miejscy przypominają, że zgodnie z Ustawą o ochronie
środowiska, zabrania się pozbywania termicznego jakichkolwiek
odpadów, nawet chwastów czy gałązek. Część osób jeszcze o tym
wciąż nie wie, bo jeszcze kilka lat
temu działkowicze spalali ekologiczne odpady. Dzisiaj jest to już
zabronione. Liście powinno się albo kompostować, albo wrzucać do
pojemnika na bioodpady. Jeśli
strażnicy miejscy otrzymają zgłoszenie, że ktoś pali ognisko, mogą
wejść na jego posesję, by to skontrolować.
– Na wniosek strażnika właściciel ma obowiązek udostępnić posesję. Niepoddanie się kontroli
podlega pod kodeks karny, a funkcjonariusz w takiej sytuacji powiadamia policję – informuje Andrzej
Nowak, rzecznik prasowy Straży
Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
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ZBLIŻENIA
Trwają spotkania prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Rudy Śląskiej. W ubiegły wtorek ( 29.10.) w ROD „Sielanka” prezydent spotkała się z mieszkańcami Bykowiny. Najczęściej poruszane tematy związane były z ustawą śmieciową, miejską zielenią, pytano również o remonty dróg i chodników. W poniedziałek
(4.11.) władze miasta odpowiedziały na pytania mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu.

O inwestycjach i obowiązującym prawie

– Ponad 11 mln zł mają pochłonąć tegoroczne remonty
bieżące dróg i chodników w Rudzie Śląskiej. W ramach
tych środków 700 tys. wydano na remonty bieżące infrastruktury drogowej w Bykowinie. Wyremontowaliśmy już
dwie zatoki autobusowe przy ul. Gwareckiej w rejonie
skrzyżowania z ul. Korfantego. Dwie kolejne zatoki – od
strony ul. Górnośląskiej – będą modernizowane w przyszłym roku. Remontujemy też chodnik przy ul. 11 Listopada na odcinku od szkoły do ul. Siekiela oraz odcinek
chodnika przy ul. Pordzika – mówiła podczas spotkania
w Bykowinie prezydent Grażyna Dziedzic.
W przyszłym roku powinna rozpocząć się budowa nowego cmentarza komunalnego. Trwają również prace budowlane w dwóch placówkach oświatowych w Bykowinie, remont trzeciej zakończył się natomiast w ubiegłym
miesiącu.
– Inwestycje na terenie miasta wykonujemy równomiernie, tak, by wszystkie dzielnice miały szansę na zrównoważony rozwój. Niestety nie starcza na wszystko, pomimo tego staramy się jednak nie zaniedbywać żadnych
obszarów życia w mieście. Stąd też na samą zieleń przeznaczyliśmy w tym roku około 2,7 mln zł. – wyjaśniała
prezydent Grażyna Dziedzic.
W poniedziałek ( 4.11.) odbyło się kolejne spotkanie tym razem z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu. Rozpoczęło się ono apelem do władz miasta.
– Nasza sprawa dotyczy tysięcy osób w całym kraju
opiekujących się niepełnosprawnymi osobami dorosłymi,
które prawa do zasiłków zostały pozbawione od sierpnia
tego roku. To nasze państwo odebrało nam to prawo. Pomimo wielu interwencji w Warszawie, ciągle jesteśmy odsyłani, a pomocy szukać mamy w swoich miastach – mówiła rozgoryczona przedstawicielka rudzkich opiekunów.
Prezydent Grażyna Dziedzic obiecała pomoc w tej
sprawie, choć jak mówiła – nie ma wpływu na zmianę
prawa.
– Możemy co najwyżej apelować do rządu i tak też zrobimy. Sprawą zainteresujemy dwójkę naszych posłów,
którzy będą mieli okazję wykazać się i coś w tej kwestii
zrobić - zapowiedziała prezydent.
Kolejne pytanie dotyczyło niedostatecznego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych.
Jak się okazuje, tylko trzy osoby otrzymały taką pomoc.
OGŁOSZENIE

„W Ojczyźnie serce me zostało.”
Adam Mickiewicz
,,Dziady cz. III”

ZAPROSZENIE
Dla upamiętnienia 95. rocznicy
odzyskania przez Naród Polski niepodległości,
serdecznie zapraszam do udziału w uroczystym
nabożeństwie, które odbędzie się
w dniu 11 listopada 2013 roku
o godzinie 10.00
w kościele pw. św. Józefa w Rudzie Śląskiej.
W tym dniu chcemy podziękować
Opatrzności za opiekę nad Ojczyzną i Miastem
oraz wspólnie modlić się
w intencji Ojczyzny
i mieszkańców Miasta Ruda Śląska.
Po zakończeniu uroczystej mszy św. nastąpi
przemarsz uczestników i pocztów sztandarowych
pod pomnik Wincentego Janasa
w Rudzie Śląskiej – dzielnica Ruda, ul. Piastowska.
Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

Spotkanie w SP nr 8 w Wirku. 

Foto: MHS

– Dlaczego tak jest? – dopytywała mieszkanka Wirku.
– Środków otrzymujemy coraz mniej, a każdego roku
przybywa osób niepełnosprawnych – tłumaczyła prezydent.
Nie zabrakło również pytań o bezpieczeństwo na drogach. Jedno z ostatnich pytań dotyczyło niszczejącego
budynku byłego szpitala w Wirku.
– Budynek ten jeszcze w poprzedniej kadencji sprzedany został prywatnemu inwestorowi i dopóki nie rozpocznie on jakichkolwiek prac, nic się tam nie zmieni –
wyjaśniła prezydent.
Kolejne spotkanie prezydent Grażyny Dziedzic odbędzie się w środę 6 listopada godz. 17.00 w Miejskim
Przedszkolu nr 8 przy ul. Sobieskiego 49 w Rudzie.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA
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Z KULTURĄ NA TY
Z jednej strony ciężki przemysł, a z drugiej cenna architektura. Właśnie z myślą o ukazaniu tej różnorodności, promocji
i popularyzacji rudzkich zabytków, miejsc ciekawych oraz instytucji wartych odwiedzenia powstał „Obiektyw Rudzki”. O portalu
rozmawiamy z jego twórcą – Krzysztofem Bochnią.

CO, GDZIE,
KIEDY

Obiektyw Rudzki

Łowcy.B wracają!

– Ruda Śląska to bogate infrastrukturalnie miasto, z którego powinniśmy
być dumni. Myślę, że dobrym pomysłem jest zaprezentowanie różnych
obiektów na wirtualnej mapie, do której każdy ma nieograniczony dostęp
– mówi Krzysztof Bochnia, pomysłodawca oraz autor „Obiektywu Rudzkiego”. – Otrzymałem z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Ruda Śląska wiele zdjęć i opisów
obiektów. Zadałem sobie pytanie, czy
wszyscy wiedzą gdzie dokładnie znajduje się m.in. osiedle Ficinus, czy
szyb Mikołaj. Tak narodził się pomysł
stworzenia wirtualnej mapy. Ale założenia projektu otwierają również inne
możliwości. Chodzi między innymi
o aktywizację ludzi będących w posiadaniu starych fotografii obiektów
oznaczonych na mapie lub tych już
nieistniejących, ponieważ każdy może
przesłać dodatkowe zdjęcia lub dodać
nowe obiekty – tłumaczy.
Wśród oznaczonych na wirtualnej
mapie budowli można znaleźć bu-

dynki sakralne, dawne osiedla robotnicze, kapliczki, liczne zabudowania industrialne, budynki użyteczności publicznej oraz jednostki
kultury. Istnieje możliwość przeniesienia się z miejsca na miejsce, dzięki czemu dobrze widać jak rozmieszczone jest to wszystko na terenie Rudy Śląskiej.
– Przeciwstawiając się stereotypowi szarego Śląska, pragniemy pokazać, iż nasza mała ojczyzna jest
miejscem nowoczesnym, z ogromnym potencjałem i niepowtarzalnym
klimatem. Zebranie w jednym zbiorze internetowym obiektów interesujących, użytecznych i zarazem atrakcyjnych z pewnością ułatwi to zadanie – opisuje Krzysztof Bochnia.
Swój udział w tworzeniu „Obiektywu Rudzkiego” może mieć każdy
z nas. Lista miejsc jest bowiem
otwarta, a swoją propozycję wpisu
na internetową listę obiektów może
złożyć dosłownie każdy. Wystarczy
ją zgłosić na stronie internetowej

Panowie z Cieszyna tworzący
niekonwencjonalną,
sweterkową grupę kabaretową ponownie pojawią się
w Rudzie Śląskiej – i tym razem na deskach Domu Kultury w Bielszowicach. Swój absurdalny do granic możliwości humor „Łowcy” zaprezentują 17 listopada o godzinie
19.00. Bilety w cenie 50 zł.

Piosenka Pozytywna

Krzysztof Bochnia – pomysłodawca oraz autor „Obiektywu Rudzkiego”.

www.obiektywrudzki.pl za pomocą
zakładki kontakt.
A w głowie Krzysztofa Bochni już
powstał nowy, wyjątkowo smaczny,

Foto: SH

pomysł. Jak zapewnia pomysłodawca, usłyszymy o nim wkrótce. Czekamy zatem z niecierpliwością!
Sandra Hajduk

13 listopada o godzinie
11.00 w Młodzieżowym Domu Kultury finał Konkursu
Piosenki Pozytywnej „Z piosenką po zdrowie i pogodę
ducha”. Będzie to koncert laureatów, podczas którego zostaną wręczone nagrody.
W tym samym dniu o godzinie 11.00 odbędzie się także
wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród dla artystów
malarzy. Konkurencje odbyły
się w ramach projektu profilaktycznego. Wstęp wolny.

„Wyjść z cienia”
W czasach cyfrowych aparatów fotograficznych coraz trudniej zobaczyć kogoś robiącego zdjęcia aparatem otworkowym. Jednak to właśnie ta metoda, jak uważa wielu, pozwala robiącemu zdjęcia wejść na prawdziwy poziom artyzmu. Zdjęcia wykonane
taką techniką od piątku (25.10.) można oglądać w Domu Kultury w Bielszowicach.

Sztuka przez dziurkę
– Wystawa organizowana jest
w ramach Festiwalu Fotografii
Otworkowej. U nas występuje także
w programie Rudzkiej Jesieni Kulturalnej. Festiwal ten zawsze organizowany jest co dwa lata i terminowo zazębia się z naszą Rudzką Jesienią. Nasza przygoda z tym festiwalem rozpoczęła się dwa lata temu
– tłumaczy Grażyna Skuczeń, specjalista do spraw organizacji imprez
w bielszowickim Domu Kultury.
Na wystawie można zobaczyć
zdjęcia trzech twórców: Adama
Fleksa z Gdańska, Tomasza Walowa z Wrocławia i Magdaleny Wanat

z Zakopanego. Są to uznani artyści
uprawiający ten gatunek fotografii.
– Myślimy o tym, aby kiedyś w ramach tej wystawy zrobić warsztaty,
podczas których każdy młody człowiek mógłby wykonać taką fotografię. Sama technika nie jest trudna,
ale trzeba wiedzieć jak się za to zabrać – mówi Grażyna Skuczeń. –
Fotograficy robiący zdjęcia tą metodą świetnie oddają emocje i klimat związany z miejscem, które fotografowali – dodaje.
Wystawę będzie można oglądać
do 30 listopada.
Robert Połzoń

Twórczość utalentowanych
artystów-malarzy będzie można podziwiać w Małej Galerii
Centrum Inicjatyw Społecznych „Stara Bykowina” (ul.
11 listopada 15a). 20 listopada o godzinie 12.00 odbędzie
się tam wernisaż wystawy
Dyskusyjnego Klubu Sztuki
„Malatura”. Swoją twórczość
zaprezentują: Grzegorz Haiski, Zdzisław Mikoda, Jerzy
Obrodzki, Bogumiła Pacyna,
Mirosław Pasewicz, Joanna
Studnik i Henryka Wóz. Impreza odbędzie się w ramach
Rudzkiej Jesieni Kulturalnej.

Dokumenty w „Patrii”

Obraz otrzymany za pomocą camera obscura potrafi przekazać wiele emocji. Foto:RP

8 listopada w kinie „Patria”
odbędzie się pokaz filmów
dokumentalnych. Zainteresowanych zapraszamy w godzinach 11.00-15.00.
REKLAMA
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PORADY
porady wesołej łapki

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

Pani Barbaro, od tygodnia jestem szczęśliwą posiadaczką małego
Bonga, psa rasy husky. Może jestem troszkę przewrażliwiona, ale
boję się go puszczać ze smyczy ze strachu, że do mnie nie wróci, czy
inne psy go zaatakują. Martwię się również tym co będzie w sylwestrową noc, gdy spotka się z tymi wszystkimi dziwnymi dźwiękami,
światłami i hałasem. Proszę o jakieś rady, bo jestem kompletnym
laikiem w wychowaniu psa. 
Bożena Zagórna

Psie przedszkole
Idealnym rozwiązaniem dla każdego właściciela szczeniaka są zajęcia z psiego przedszkola. Wiele
osób śmieje się z tego typu zajęć,
uważa za fanaberie i niepotrzebnie
wydane pieniądze – a to duży błąd.
Faktycznie, krąży nadal mit, że psa
warto uczyć dopiero jak skończy
rok, bo wcześniej nie ma to żadne-

go sensu. Biorąc pod uwagę tradycyjne (awersyjne) metody szkolenia, rzeczywiście tak jest – szczeniak potraktowany kolczatką niewiele jest w stanie się nauczyć.
Wraz z rozpowszechnieniem pozytywnych metod szkolenia, dzięki
wprowadzeniu klikera i pozytywnych wzmocnień, szkolenie rozpo-

PORADY UrzĘDU SKARBOWEGO
Edyta Meisner
– zastępca naczelnika
Urzędu Skarbowego
w Rudzie Śląskiej

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w 2013 r.
Czy odliczenie ulgi na dzieci za rok 2013 odbywa się na tych samych zasadach co za lata poprzednie?
Krystyna P. z Nowego Bytomia

Odliczenie ulgi na dzieci
Nie. Rok 2013 przyniósł liczne
zmiany jeżeli chodzi o ulgę prorodzinną. W zakresie korzystania z odliczenia ulgi na dzieci z odliczenia
skorzystają podatnicy:
– pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy posiadający w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie, jeżeli łączne dochody tego podatnika nie przekroczą
kwoty 112.000 zł,
– niepozostający w związku małżeńskim, ale będący osobami samotnie wychowującymi (rodzic lub opie-

kun prawny będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką,
rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację
w rozumieniu odrębnych przepisów
lub osobą pozostającą w związku
małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich
lub odbywa karę pozbawienia wolności), wyłącznie dziecko w roku podatkowym, na które przysługuje odliczenie, jeżeli dochody tego podatnika
nie przekroczą kwoty 112.000 zł,
– niepozostający w związku małżeńskim, posiadający w roku podat-

cząć mogą nawet ośmiotygodniowe szczeniaki. Pani pies musi się
spotykać z innymi psami, żeby nauczył się poprawnych relacji. Zaniechanie tych spotkań może sprawić później wiele kłopotów w rozumieniu sygnałów wysyłanych
przez innych przedstawicieli swojego gatunku. W przedszkolu również dowie się Pani, jak przygotować psa na niespodziewane dźwięki i hałasy (sylwester), jak nie
wzmacniać w psie strachu, jak nie
pogłębiać jego problemów, gdy
coś go zaskoczy. Poza ważną socjalizacją nauczy się również Pani
wielu pożytecznych rzeczy, np. jak
oduczyć psa skakania na gości,
gryzienia rąk, załatwiania się w domu, poprawnego nagradzania, zabawy, wzajemnej relacji. Warto
wybrać się do psiego przedszkola,
bo to czego doświadczy i nauczy
się pies teraz, ukształtuje jego charakter na pozostałe lata. Może warto spróbować?
Ostatnie w tym roku psie przedszkole startuje już 5 listopada. Zapraszam!

kowym wyłącznie jedno dziecko, na
które przysługuje odliczenie, jeżeli
dochody podatnika nie przekroczą
kwoty 56.000 zł.
Oznacza to, że z odliczenia nie
skorzystają określeni powyżej podatnicy, których dochody (po odliczeniu
składek na ubezpieczenie społeczne)
przekroczą w roku podatkowym powyższe kwoty.
Do powyższego kryterium dochodowego brane będą pod uwagę jedynie dochody opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych tj. dochody:
– opodatkowane wg skali podatkowej (przykładowo dochody z pracy, działalności wykonywanej osobiście, z działów specjalnych produkcji
rolnej i pozarolniczej działalności
gospodarczej, emerytury i renty, dochody z praw majątkowych) wykazywane w zeznaniach PIT-36
i PIT-37,
– z kapitałów pieniężnych (przykładowo dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) opo-

PORADY dietetyka
mgr Monika Macioszek –
dietetyk, Centrum
Poradnictwa i Edukacji
Zdrowotnej Medietic

Jak wzmocnić odporność poprzez odpowiednie odżywianie? Które
produkty wzmocnią, a które osłabią nasz organizm?

Roksana 27 lat, Bielszowice

Wzmocnienie odporności
Sprawne funkcjonowanie układu
odpornościowego ma zasadniczy
wpływ na nasze zdrowie. Jego prawidłowe działanie oprócz czynników genetycznych w dużym stopniu warunkuje odpowiednia dieta.
Spożywane przez nas pokarmy mogą pobudzać lub osłabiać tworzenie
się białych krwinek, odpowiedzialnych za układ odpornościowy. Jedzenie warzyw i owoców zwłaszcza
bogatych w beta-karoten takich jak
morele, marchew czy dynia oraz
czosnku skutecznie zwiększa naszą
odporność. Ponadto warto sięgnąć
po kiszonki, gdyż są dobrym źródłem witaminy C, która wzmocni
nasz organizm, dzięki czemu będzie

datkowane przy zastosowaniu 19%
stawki podatkowej, wykazywane
w zeznaniu PIT-38,
– z pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych
produkcji rolnej opodatkowane przy
zastosowaniu 19% stawki podatkowej tzw. podatek liniowy, wykazywany w zeznaniu PIT-36L.
Natomiast dla podatników posiadających dwoje i więcej dzieci ulga
będzie przysługiwała bez względu na
uzyskany w roku podatkowym dochód, z tym że dla podatników posiadających troje i więcej dzieci dodatkowo wzrośnie kwota ulgi. I tak na:
– trzecie dziecko o 50% kwoty
obecnie obowiązującej (92,67 zł
miesięcznie) i wyniesie miesięcznie
139,01 zł (roczna kwota odliczenia
1.668,12 zł),
– czwarte i każde następne dziecko o 100% kwoty obecnie obowiązującej i wyniesie miesięcznie
185,34 zł (roczna kwota odliczenia
2.224,08 zł).
Pozostałe przepisy dotyczące tych
odliczeń nie uległy zmianie.
REKLAMA

mniej podatny na przeziębienia. Regularne jedzenie jogurtu, tłustych
ryb i owoców morza, a także pokarmów bogatych w cynk również
podniesie naszą odporność. Unikaj
natomiast tłustego mięsa, produktów zawierających kwasy tłuszczowe omega-6, które osłabiają nasz
organizm. Wystrzegaj się słodyczy,
ich systematyczne spożywanie sprawi, że będzie on bardziej podatny
na przeziębienia. Ogranicz również
spożywanie cukru – herbatę najlepiej posłodzić miodem.
Uwaga! Nie dodajemy miodu do
gorącej wody, gdyż wówczas traci
on swoje właściwości – poczekajmy, aż nieco ostygnie.

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

Sylwester
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Już za niecałe dwa miesiące będziemy przygotowywać kieliszki do szampana, by hucznie przywitać Nowy Rok. Już teraz postanowiliśmy sprawdzić co będzie modne podczas tegorocznej nocy
sylwestrowej.

Sylwestrowy szał
W tym roku warto postawić na wszystkie odcienie czerwieni i niebieskiego. Modne będą też ﬁolety, odcienie różu oraz nieśmiertelne złoto, srebro
i oczywiście czerń. Te kolory śmiało można ze sobą łączyć. – Najlepiej łączyć klasyczne zestawienia barw. Szmaragd ze złotem doda nam elegancji
i szyku, natomiast czarny z czerwienią seksapilu. Z kolei burgund ze złotem
doda nam klasy, ale też powagi i stateczności. To akurat jeden z kolorów
których nie polecam młodym dziewczynom i kobietom – radzi Grażyna
Pander-Kokoszka z Pracowni Krawieckiej G-Style. W sylwestrową noc królować będą cekiny i wężowa skóra. W ten wieczór nie zabraknie również
miejsca dla motywów zwierzęcych i kwiatowych, orientalnych wzorów, czy
małej czarnej. Modne będą lekkie, zwiewne i półprzeźroczyste tkaniny.
Piękna biżuteria i dobrze dobrane buty dopełnią naszą stylizację. Odpowiedni makijaż i fryzura postawią kropkę nad i.
Przy wyborze kreacji nie zapominajmy o własnej wygodzie. W sylwestrowej stylizacji powinniśmy czuć się dobrze, ale przede wszystkim swobodnie,
by nie popsuć sobie wieczoru. Strój należy odpowiednio dobrać do miejsca,
w którym będziemy witać Nowy Rok.
– Na ,,domówkę” polecam małą fuksjową sukienkę ze skajowym paseczkiem i ozdobną kamyczkową aplikacją. Do tego czarne szpilki i mała czarna
bransoletka, które z pewnością sprawią, że będziemy czuć się pięknie i elegancko – poleca Grażyna Pander-Kokoszka.
– Na wielkie wyjście proponuję długą czarną sukienkę z koronki o beżowej
podstawie, czarne szpilki, kolczyki i bransoletkę. W takiej sukience z pewnością poczujemy się kobieco, a co najważniejsze – seksownie – dodaje.
Agnieszka Pach

Jedna z sylwestrowych propozycji Grażyny Pander-Kokoszki.
Foto: arch. prywatne

www.dymarka.eu
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Zadzwoń
zapytaj
+48 606-803-811
+48 606-223-946

GWARANTUJEMY
• wykwintne menu
• szaloną zabawę do białego
rana przy muzyce na żywo
• artystyczną niespodziankę
• spełnienia marzeń
w Nowym Roku 2014

333 zł/os.
godz. 20.00
Smaczna, domowa
kuchnia. Urocza,
beskidzka okolica.
Noclegi
w przystępnych
cenach.*

recepcja@jawor.ustron.pl 33 854 23 93
*Cena zależy od sezonu oraz od wykupionego wariantu pobytu.
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Rusza rewitalizacja jednego z najpopularniejszych ośrodków sportowych w Rudzie Śląskiej, tzw. ,,Burlocha”. W tym popularnym wśród
rudzian miejscu powstaną m.in.: nowoczesne boisko do gry w rugby oraz profesjonalny tor dla rolkarzy. Koszt prac wyniesie niemal
4,5 mln zł. W następnej kolejności planowane jest m.in. wybudowanie zadaszenia nad lodowiskiem, toru do jazdy na rowerach górskich,
skateparku oraz placu zabaw.

Zbliża się 95. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To listopadowe wydarzenie rudzianie
tradycyjnie uczczą na sportowo, biorąc udział w XX już Biegach Niepodległości. Tego dnia nie zabraknie
także mszy św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców miasta. – Chcemy oddać hołd tym wszystkim, którzy
polegli w walce o wolność naszego kraju – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Będzie gratka dla sportowców!

Modernizacja ośrodka sportowego w Orzegowie wpisuje się
w szerokie działania na rzecz rewitalizacji całej dzielnicy. Przebudowa została podzielona na kilka etapów. Pierwszy z nich rozpoczął się
już w zeszłym tygodniu. Kolejne,
w miarę możliwości ﬁnansowych,
zostaną wykonane w następnych
latach. W ramach pierwszego etapu przebudowy „Burlocha” wybudowane zostanie nowoczesne boisko do gry w rugby ze specjalnej
trawy syntetycznej. Będzie ono
otoczone profesjonalnym torem
dla rolkarzy, który będzie także
wykorzystywany do joggingu czy
nordic walkingu. Co ważne, teren
ten zostanie objęty monitoringiem.
– Boisko bardzo łatwo będzie można podzielić na dwa mniejsze – tłumaczy Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. – Wszystko za
sprawą dostawianych bramek,
dzięki którym powstaną dwie murawy wielkości „Orlików”. W ten
sposób obiekt będzie miał więcej
możliwości wykorzystania – dodaje.
Całość prac w ramach pierwszego etapu ma potrwać trzy miesiące. O tym, kiedy się one rzeczywiście zakończą, zdecyduje jednak

pogoda. – O ile roboty ziemne
można w zasadzie prowadzić przez
cały rok, to niektóre prace technologiczne muszą być wykonywane
w odpowiednich temperaturach.
Jeżeli są one zbyt niskie, to nie
można np. układać nawierzchni
z trawy syntetycznej. Stąd też zakładamy możliwość przesunięcia
terminu oddania obiektu do użytkowania na wiosnę przyszłego
roku. Tym niemniej wszystkie roboty muszą się zamknąć w terminie
wynikającym z warunków umowy
– zastrzega Piotr Janik.
W kolejnych fazach rewitalizacji „Burlocha” na terenie ośrodka
wykonane zostanie zadaszenie nad
istniejącym lodowiskiem, trybuny
dla kibiców, tor do jazdy na rowerach górskich, plac zabaw, skatepark, nowy budynek administracyjno-socjalny, parking oraz mała
kawiarnia. Co ważne, w projekcie
dalszych etapów rewitalizacji
„Burlocha” wykorzystane zostaną
pomysły, które na początku roku
zostały przedstawione władzom
miasta przez studentów Śląskiej
Wyższej Szkoły Technicznej.
Jedną z koncepcji, która zostanie wykorzystana w kolejnych etapach będzie wbudowanie w skarpę

Niepodległościowe obchody

Jak co roku 11 listopada rudzianie oraz mieszkańcy innych miast będą mogli wziąć udział w Biegach Niepodległości.
Na „Burlochu” powstanie nowoczesne boisko do gry w rugby oraz profesjonalny tor dla rolkarzy.

przeszklonego budynku, w którym
ma znaleźć się lokal gastronomiczny. Dzięki temu rozwiązaniu rodzice oczekujący na swoje dzieci
mają zyskać idealny widok na stok,
na którym się one bawią. – Jest to
strzał w dziesiątkę – mówi Grażyna Dziedzic. – Zaprezentowana
koncepcja pozwala nam na wykorzystanie tego, co już mamy. Praca
studentów jest kolejnym dowodem
na to, że należy dawać szansę mło-

dym ludziom, bo ci, dobrze pokierowani, naprawdę mogą wiele
wnieść w rozwój naszego miasta –
dodaje prezydent Rudy Śląskiej.
Remont orzegowskiego „Burlocha” jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej na terenie miasta.
W ostatnich trzech latach w Rudzie
Śląskiej oddano do użytkowania
6 nowych boisk przyszkolnych, na

Foto: Stefan Maksis

Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców Rudy Śląskiej
rozpocznie się o godzinie 10.00
w Sanktuarium św. Józefa w dzielnicy
Ruda. Po nabożeństwie nastąpi przemarsz uczestników oraz pocztów
sztandarowych na ul. Piastowską pod
pomnik Wincentego Janasa, polskiego
nauczyciela oraz działacza narodowego. – W ubiegłym roku wiązankę kwiatów złożyliśmy w miejscu upamiętniającym powstańców śląskich. Tym
razem udamy się pod pomnik człowieka, który przypłacił życiem krzewienie
polskości wśród młodych rudzian
w chwilach szczególnie trudnych dla
Śląska – tłumaczy prezydent miasta.
Tego samego dnia w dzielnicy Halemba na trasach przełajowych przy
Szkole Podstawowej nr 15 odbędą się
po raz dwudziesty Biegi Niepodległości. Zawodnicy rywalizować będą
w kilku kategoriach wiekowych, na 3
różnych dystansach (3, 6 i 11 km). –

których realizację wydano ponad
3 mln zł. Sukcesywnie powiększa
się też ilość miejskich placów zabaw. Ogółem w latach 2011-2013
na terenie miasta wybudowano
22 takie place o łącznej wartości
3,7 mln zł. Za około dwa tygodnie
ukończona zostanie natomiast budowa skateparku na tzw. Kaufhausie. Koszt tej inwestycji wyniesie
niemal 230 tys. zł.
KP

Zmieniają się zasady wnoszenia opłat za śmieci! Od teraz będą one wpłacane na osobiste konta bankowe. Sprawa dotyczy ponad 8 tys. właścicieli i zarządców nieruchomości z Rudy Śląskiej, którzy złożyli tzw. deklarację śmieciową. Cztery pierwsze miesiące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami w Rudzie Śląskiej to koszt ok.
6 mln zł.

Zmiana numeru „konta śmieciowego”

„Opłatę śmieciową” należy wpłacać na indywidualny numer rachunku, który został wskazany w piśmie informacyjnym.

– Nowe zasady wnoszenia „opłat
śmieciowych” mają usprawnić
rozliczanie należności za odpady
– informuje Ewa Czapelka, naczelnik Wydziału FinansowoKsięgowego UM. – Dzięki nowemu rozwiązaniu pieniądze będą
traﬁały bezpośrednio na numer
konta danego właściciela czy zarządcy nieruchomości, a to oznacza, że szybciej zostaną one zaksięgowane na kartach poszczególnych
płatników. W ten sposób chcemy
obniżyć koszty funkcjonowania no-

wego systemu, bo do jego obsługi
będzie potrzebnych mniej osób –
tłumaczy. Co ważne, osoby, które
wolą dokonywać wpłat gotówkowych, nadal mogą to robić w kasach magistratu.
Zgodnie z obowiązującymi
w Rudzie Śląskiej zasadami, „opłata śmieciowa” powinna być regulowana 6 razy w roku (do końca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia,
października oraz grudnia). Dwumiesięczne okresy rozliczeniowe
obowiązują też przedsiębiorców,

działkowców oraz placówki oświatowe i służby zdrowia. Różnica pomiędzy nimi a mieszkańcami polega na tym, że ci pierwsi płacą od
wielkości potrzebnych kubłów na
śmieci, natomiast ci ostatni – „od
głowy”. Z obowiązku pamiętania
o terminach wpłat zwolnieni są natomiast lokatorzy bloków, ponieważ za nich wszystko załatwia
spółdzielnia.
„Opłatę śmieciową” należy
wpłacać na indywidualny numer
rachunku, który został wskazany
w piśmie informacyjnym. W ostatnich dniach rudzki magistrat rozesłał blisko 9 tysięcy takich listów.
Osoby, które dokonują opłaty przelewem powinny pamiętać, by
w jego tytule wpisać: „opłata za
odpady”, imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,
adres nieruchomości, której opłata
dotyczy oraz okres, za który regulowana jest należność. Trzeba także dopisać numer karty kontowej
wskazany w piśmie wysłanym
przez magistrat.

Dodatkowych informacji w zakresie opłat za śmieci udziela Wydział Finansowo-Księgowy rudzkiego magistratu pod numerem
telefonu: 32 244-90-00 wew. 5171.
– Osoby, które mają jakiekolwiek
wątpliwości dotyczące zasad wnoszenia opłat za odpady, proszone są
o kontakt z naszym wydziałem. Na
pewno wszystkie zgłoszone przez
mieszkańców uwagi zostaną przez

nas uwzględnione na dalszych etapach wdrażania „ustawy śmieciowej” – deklaruje Ewa Czapelka.
W pozostałych sprawach związanych z nowym systemem gospodarki odpadami, informacji można
zasięgnąć w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
– tel. 32 244-90-00 wew. 4010,
4011, 4012 oraz 32 244-90-62.
KP

dzin, nawet z małym dziećmi. Tegoroczne zmagania rozpoczną się o godz.
10.30, zaś zapisy przyjmowane będą
od godz. 9.00 (regulamin imprezy
http://mosir.rsl.pl/obrazki/cms/7709.
zalaczniki.pdf).
11 listopada także Kabaret Rak będzie obchodził swoje coroczne święto.
O godz. 18.00 w świeżo zmodernizowanym budynku Miejskiego Centrum
Kultury im. Henryka Bisty rozpocznie
się gala, podczas której osobom szczególnie zasłużonym dla Śląska wręczone zostaną „Hanysy”, czyli dwukilogramowe statuetki z brązu. Laureatami
ubiegłorocznych „Hanysów” były
osoby oraz instytucje zasłużone dla
naszego regionu za działalność medialną oraz kulturalną – Marcin Wyrostek, Marcin Kindla, Krystyna Doktorowicz, Radio Katowice, Bractwo
Kurkowe, grupa VOX, Filharmonia
Śląska oraz Sfera TV.
DR

Rudzki Inkubator
na dobry początek!

– W sierpniu uruchomiliśmy salę
co-workingową na 16 profesjonalnie
wyposażonych stanowisk. Z końcem
września połowa miejsc była już wynajęta – informuje prezes Joanna
Sochacka. W Rudzie Śląskiej każdy
kto chce założyć ﬁrmę lub już prowadzi swój biznes, może wynająć nowoczesne miejsce do pracy we
wspólnej przestrzeni z innymi ﬁrmami. Otrzymuje wyposażone stanowisko pracy w kreatywnym środowisku
w ramach jednej opłaty, w której zawarty jest koszt wynajmu biurka,
koszt mediów, monitoringu i dostępu
do Internetu WIFI oraz kącika socjalnego. Dodatkowe atuty to atrakcyjny
adres rejestracyjny dla swojej działalności, otoczenie, które inspiruje i motywuje do działania, darmowe miejsce parkingowe i całodobowa
ochrona. To także miejsce, gdzie
można poznać nowych ludzi, stworzyć razem wspólny projekt czy poradzić się kogoś z innej branży, czyli
strefa budowania kontaktów, wymiany koncepcji i doświadczeń, tak ważna w prowadzeniu biznesu.
W przeciągu 3 miesięcy z rudzkiego co-workingu skorzystało 8 osób.
Aktualnie z usługi tej korzysta
6 osób. Jednym z klientów inkubatora jest programista Tomasz Słota. –
O co-workingu dowiedziałem się ze
stron internetowych i korzystam z tej
usługi od sierpnia. Inkubator znajduje się blisko mojego domu, gdzie ciężko jest mi pracować. Wybrałem więc

Ponad 20 mln złotych kosztować będzie walka z niską emisją w Rudzie Śląskiej. Rada Miasta przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji
(PONE). Dla mieszkańców oznacza to m.in. możliwość skorzystania z dotacji na wymianę starego ogrzewania na ekologiczne. Program zakłada, że do 2020 r. zostanie zrealizowanych 2240 inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji.

Szansa na tanie i ekologiczne ogrzewanie
– Jeszcze w tym roku powstanie regulamin funkcjonowania dotacji do
zmiany systemu ogrzewania. W przyszłorocznym budżecie miejskim chcemy
przeznaczyć około 200 tys. złotych na
ten cel – informuje prezydent miasta
Grażyna Dziedzic. Część kosztów wymiany instalacji grzewczej zwracana
będzie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Co ważne, doﬁnansowanie nie będzie przyznawane osobom, które inwestycję już wykonały.
Żeby bowiem otrzymać zwrot części
kosztów modernizacji instalacji ciepłowniczej, konieczne będzie podpisanie z urzędem miasta specjalnej
umowy.

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ
PREZYDENT MIASTA Z MIESZKAŃCAMI:
6 listopada, godz. 17.00 – Ruda, Miejskie Przedszkole nr 8
przy ul. Sobieskiego 49,
13 listopada, godz. 17.00 – Nowy Bytom i Chebzie,
Gimnazjum nr 11 przy ul. Ratowników 15,
14 listopada, godz. 17.00 – Halemba, Gimnazjum nr 9
przy ul. Zamenhofa 12,
18 listopada, godz. 17.00 – Halemba, Szkoła Podstawowa nr 24
przy ul. ks. Lexa 3,
20 listopada, godz. 17.00 – Godula i Orzegów, Gimnazjum nr 5
przy ul. Bytomskiej 1.

RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY R

Biegi upamiętniające odzyskanie
przez Polskę niepodległości z roku na
rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Są wspaniałym połączeniem postaw patriotycznych z propagowaniem ruchu oraz zdrowego trybu
życia – podkreśla ultramaratończyk
August Jakubik, jeden z organizatorów biegu. Oprócz zmagań biegowych
wszyscy chętni będą mogli wziąć
udział w marszu nordic walking.
Po raz pierwszy bieg z okazji Święta Niepodległości w Rudzie Śląskiej
został zorganizowany w 1994 r., a jego
inicjatorem był Henryk Kopeć, medalista Mistrzostw Polski w Lekkiej
Atletyce, zawodnik, a później trener
i kierownik sekcji lekkiej atletyki w KS
„Pogoń” Ruda Śląska. Zawody organizowane 11 listopada obecnie należą
do największych imprez tego typu
w naszym regionie. Każdego roku
udział w biegu bierze kilkaset osób,
wśród których nie brakuje całych ro-

„Biurko na start” – najnowsza oferta Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości strzałem w „dziesiątkę”. Po trzech miesiącach korzysta z niej 6-8 ﬁrm. – Okazuje się, że stosowane z powodzeniem
w krajach skandynawskich rozwiązania doskonale sprawdzają się
w Polsce – podkreśla Joanna Sochacka, prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

EDAKCJA:

Opracowanie PONE było poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami.
Zdecydowana większość z nich zadeklarowała, że nadal chce korzystać
z węgla jako paliwa. To dlatego w programie uwzględniono preferencje
mieszkańców w stosunku do zaproponowanych działań modernizacyjnych.
O doﬁnansowanie likwidacji kotła czy
pieca będzie się mógł starać każdy
mieszkaniec Rudy Śląskiej, który będzie chciał je zastąpić nowoczesnymi
technologami, np. kolektorem słonecznym, pompą ciepła, kotłem gazowym
i olejowym czy też nowoczesnym kotłem węglowym, spełniającym normy
środowiskowe.

– Emisja pyłów i szkodliwych gazów
pochodząca z kominów domów jednorodzinnych czy kamienic to nie tylko
problem lokalny, ale również krajowy
– zauważa Grażyna Dziedzic. – Boryka
się z nią nie tylko Ruda Śląska, ale wiele innych miast i gmin w Polsce, niezależnie od ich wielkości. Poprzez doﬁnansowywanie wymiany niekorzystnych
dla środowiska źródeł ogrzewania
chcemy zarówno ograniczać uciążliwości dla mieszańców, które one powodują, jak i zapobiegać przedostawaniu się
do powietrza niepożądanych substancji
– dodaje prezydent Rudy Śląskiej.
Założeniem Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji jest ograniczenie prze-

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

dostawania się do powietrza pyłów,
tlenków azotu, dwutlenku węgla i siarki, metali ciężkich oraz innych substancji, które odprowadzane są z niskich
kominów podczas ogrzewania mieszkań czy domów przestarzałymi piecami
i kotłami. Szacuje się, że do 2020 r. zostanie zrealizowanych 2240 inwestycji
związanych z ograniczeniem niskiej
emisji na łączną kwotę ponad 20 mln
zł. Na realizację tych założeń miasto
będzie starało się o środki zewnętrzne
z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, co będzie możliwe właśnie dzięki posiadaniu
dokumentu, jakim jest PONE.
Z corocznych ocen jakości powietrza
w Rudzie Śląskiej wynika, że główną

pracę tutaj – podkreśla. Użytkownicy korzystający z usługi inkubatora
to w większości przypadków ﬁrmy
jednoosobowe zajmujące się branżą
IT, organizacją eventów oraz sprzedażą internetową. – Wśród naszych
klientów znalazła się także większa
ﬁrma traktująca inkubator jak jeden
ze swoich oddziałów – podkreśla Barbara Janoska, specjalista ds. marketingu i obsługi klienta w inkubatorze.
Z usługi inkubatora korzystają zarówno mieszkańcy Rudy Śląskiej jak
i innych miast, m.in. Bytomia oraz
Brzeźca. – Co-working to idealne
rozwiązanie dla osób, które nie chcą
pracować w domu, a nie stać ich na
biuro – mówi Barbara Janoska. – Obserwujemy, że wysoka jakość usługi,
którą udostępniamy, zdecydowała
o jej powodzeniu. Cieszy nas zaskoczenie przedsiębiorców, kiedy wchodzą do sali i z niedowierzaniem pytają, czy aby na pewno ta usługa jest
w tej cenie – dodaje.
Opłata za wynajem biurka, media
i dostęp do Internetu wynosi 350 zł
na miesiąc, zaś dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
– 250 zł. Co ciekawe, miejsce do pracy w rudzkim inkubatorze dostępne
jest całą dobę. W budynku dla przedsiębiorców dostępne są sale szkoleniowe oraz restauracja. Więcej informacji na temat usługi można znaleźć
na stronie internetowej www.inkubatorrudzki.pl.
DR

przyczyną występowania przekroczeń
stężeń pyłu zawieszonego jest emisja
z indywidualnego ogrzewania budynków. Rozwiązanie tego problemu jest
o tyle istotne, że drobne pyły powstające w tym procesie przenikają do pęcherzyków płucnych i są odpowiedzialne
za choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz różnego rodzaju alergie. Ponadto w wyniku m.in. spalania
śmieci w gospodarstwach domowych
do powietrza dostaje się benzo(a)piren,
który ma działanie rakotwórcze.
Jak wynika z raportów Światowej
Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie drobnych pyłów
skutkuje skróceniem średniej długości
życia. Ponadto pyły te oddziałują szkodliwie na roślinność, gleby i wodę. Realizacja
Programu
Ograniczenia
Niskiej Emisji przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, a w efekcie do poprawy jakości powietrza
w mieście.
IM
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Czego potrzeba Twoim dzieciom? Dobrych słów!
Pewności siebie i wysokiej samooceny nie przekażesz dziecku w genach. Możesz to jednak zrobić po prostu... mówiąc do niego. Kampania „Słowa dają moc”, w której bierze udział Ruda Śląska, ma pomóc rodzicom w pozytywnym motywowaniu dzieci
i młodzieży, zaczynając już od maluszków! Psychologowie zachęcają, by rodzice częściej mówili dziecku: „kocham Cię”, „wierzę
w Ciebie”, „uda Ci się” i je przytulali.

Kiedy dziecko
jest chore…
jest zdrowe?
Nawet przy zwykłym przeziębieniu pogarsza się nasze samopoczucie, mamy problemy z koncentracją
uwagi, to co zwykle sprawia nam
przyjemność, może nas drażnić
i wcale nie mamy ochoty na spotkanie ze znajomymi. Szkoda, że nasze
dzieci wielokrotnie nie mają prawa
do takich przeżyć – dzielą się swoimi spostrzeżeniami dyrektorzy
żłobków w mieście. „Wielokrotnie
rodzice przyprowadzają chore dzieci do żłobka, wypisując na kolanie
otrzymane od lekarza in blanco zaświadczenia o ich wyleczeniu. Takie
są fakty”. Wszyscy wiemy, że praca jest istotną wartością, ale chore
dziecko ma swoje prawa i warto to
podkreślić i uświadomić pracodawcom i rodzicom. Jeśli alarmujemy
i martwimy się demograficznym niżem, to taka sama, a nawet jeszcze
większa troska powinna nam towarzyszyć wobec już narodzonych
dzieci. Dziecko nie jest własnością
rodziców i nie może być krzywdzone poprzez brak prawa do bycia
chorym!

Zrozumieć chorego
malucha
Najważniejsze jest uświadomienie sobie, że tak małe dziecko nie
wie, co się dzieje. Pojęcie choroby
jest mu obce. I tutaj nie słowa, ale
gesty i obecność mają moc! Dziecko wie, że kiedy jest mu źle, rodzi-

liny. Cieszę się, że tak spokojnie się
sam bawisz. Miałam w pracy trudny dzień i potrzebuję odpocząć”.
Doceniając pociechę, dajesz jej wyraźny sygnał, że interesujesz się
wszystkim co robi, zależy Ci na
niej – po prostu jest dla Ciebie ważna! Dziecko nabiera pewności, że
cokolwiek się stanie, będziesz przy
nim. Podkreślając mocne strony
dziecka, informujesz je o jego zaletach. Utwierdzasz w przekonaniu,
że na wiele je stać. Wierząc w siebie, łatwiej przełamuje swoje słabości i podejmuje nowe, często
trudne wyzwania.
Dzieci chwalone łatwiej się
otwierają, są odważniejsze. Mają
więcej przyjaciół, bo bez trudu nawiązują nowe znajomości. Pochwały to duże wsparcie dla nieśmiałka.

Supermoc w szkole

Mały Sebastian słyszy i czuje każdego dnia, że jest kochany…

ce sprawiają, że jest lepiej. Jedynym ratunkiem wydaje się być jak
najbliżej rodziców. Dlatego chore
dzieci domagają się noszenia na rękach, ciągłej obecności, przytulania
i uwagi. Dorosłemu łatwiej jest
znosić chorobę, bo wie, co się dzieje. Maluch nie wie, że złe samopoczucie przeminie, dla niego jest ono
wieczne. A reaguje najczęściej
w jedyny czytelny sposób – pła-

czem. Dlatego krzywdzisz dziecko,
kiedy zostawiasz je chore w żłobku
lub przedszkolu. W tym momencie
Twoja bliskość, ciepło i czas w domu jest dowodem na to, że naprawdę kochasz i pragniesz szczęścia
malucha!

Wiesz, jak chwalić
swoje dziecko?
Z pewnością nie raz zastanawiałaś się, czy chwaląc dziecko i prawiąc mu komplementy, nie rozpuszczasz go. Obawiasz się, że to
może być prosta droga do tego, by
wyrosło na egoistę, nie potrafiącego spojrzeć dalej niż na czubek
własnego nosa. Niesłusznie! Pochwały mają ogromną wychowawczą siłę, są dowodem rodzicielskiej
troski i miłości. Poczucie wartości
i ufność we własne siły otworzą
Twemu dziecku drogę do szczęścia
i dadzą mu odwagę do spełniania
marzeń. Dlatego pomóż mu je zbudować. Zawsze okazuj radość i dumę, gdy Twoje dziecko zrobi coś
wyjątkowego. Wystarczy dobre
słowo, uśmiech, całus. Nie popełniaj błędu, kwitując piątkę ze
sprawdzianu krótkim: „Dobra nauka to Twój obowiązek”, a gola
w meczu nie zbywaj milczeniem.

Szukaj okazji
do zachwytów

Chciałabym młodym ludziom pokazać, że szkoła nie musi być nudna i rutynowa – mówi
Dominika Klepczarek.

Kieruj pod adresem dziecka miłe
słowa także w zwykłych, codziennych sytuacjach. Nie czekaj, aż zrobi coś wyjątkowego. Gdy spokojnie
się bawi, podejdź do niego, mówiąc
np.: „Lepisz piękne figurki z plaste-

Pochwały to dobry sposób na
uniknięcie lekceważenia szkolnych
obowiązków.
– W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej pracuję
od 5 lat – dzieli się swoim doświadczeniem Dominika Klepczarek,
psycholog. – Satysfakcję z wykonywania zawodu psychologa szkolnego osiągam wtedy, kiedy uczniowie
chętnie przychodzą po pomoc, a rodzice są wdzięczni za poradę.
W mojej pracy wysłuchanie, zrozumienie i empatia to niezwykle ważne elementy kontaktu z uczniami,
rodzicami. Problemy z jakimi młodzi ludzie przychodzą do psychologa i pedagoga w szkole są różne, od
złej oceny, konfliktu z kolegami, rodzicami po zawiedzioną miłość.
Naszym zadaniem jest tzw. pierwsza pomoc poprzez zapewnienie
wsparcia emocjonalnego. Dajemy
dziecku możliwość swobodnej wypowiedzi, nawet jeśli jest ona pełna
złości, płaczu i negatywnych emocji. Ta „przestrzeń do mówienia”,
której niejednokrotnie brakuje młodemu człowiekowi daje mu poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Jednak na to, by dziecko nam zaufało
i powierzyło swoje problemy, trzeba pracować każdego dnia. Chciałabym młodym ludziom pokazać, że
szkoła nie musi być nudna i rutynowa. Organizowane przez wszystkich
nauczycieli naszej szkoły imprezy
dla dzieci i młodzieży takie jak rajdy, festyny, wieczorki tematyczne,
nocki w szkole, pokazują młodym
ludziom fajne formy spędzania wolnego czasu, ale także ukazują szkołę z nieco innej, nie tylko dydaktycznej perspektywy. Nasze działania
ukierunkowane są również na tworzenie wspólnoty z rodzicami. Rodzice nie są w naszej szkole gośćmi
na ważnych uroczystościach czy
spotkaniach, staramy się, by to oni
współtworzyli te święta. Wspólne
wyjazdy, festyny rodzinne czy pro-

wadzona przeze mnie grupa wsparcia dla rodziców sprawiają, że stają
się oni partnerami i sprzymierzeńcami szkoły – opowiada.

Pozytywne
komunikaty
– Dwa lata temu utworzono oddział integracyjny w naszej szkole –
mówi Ewa Chowaniec, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 21 i dodaje:
– W ramach działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w naszej placówce powstała grupa wsparcia dla
rodziców „Razem łatwiej”. Jest to
czas dla rodzica: poprzez rozmowy
z innymi łatwiej pokonać problemy,
można otworzyć się na drugiego
człowieka oraz bliżej poznać swoje
niepełnosprawne dziecko, które potrzebuje akceptacji i wsparcia. Zajęcia uspołeczniające dzieci niepełnosprawne i wspólne wycieczki integrują społeczność szkolną, dzieci
wyjeżdżając poza miasto poznają
siebie nawzajem, swoje słabości
i sukcesy, poprzez wspólne zabawy
w plenerze uczymy się żyć razem, zauważać swoje mocne strony, poprzez
chwalenie, podziwianie, podkreślanie, jak dzieci są ważne i kochane.

Przestań myśleć
tylko o obowiązkach,
pomyśl o bliskich!
To jest chyba jedyny „fundusz
inwestycyjny”, w który naprawdę
warto inwestować czas i zaangażowanie. I kiedy w ten sposób zaczniesz myśleć o tym, co będzie za
30 lat, będziesz mieć zdecydowanie
mniej obaw wobec przyszłości…
Ale żeby dzieci wokół siebie mieć,
trzeba nauczyć się wchodzić w bliskie relacje z nimi i utrzymać je…
Jak to zrobić?
Chwal za najdrobniejsze sukcesy, które prowadzą do celu. Dziecku łatwiej będzie konsekwentnie
dążyć do celu, gdy mama i tata będą je dopingować podkreślaniem
tego, co już mu się udało. Niech będzie to docenienie choć jednej równej literki w rzędzie tych koślawo
napisanych, podziw dla zaangażowania w przyswajaniu słówek.
A kiedy pryszczaty nastolatek odburkuje i nie chce kontaktu słownego, podrzuć mu małą karteczkę do
szafki, plecaka, bądź piórnika z informacją: kocham Cię, jesteś dla
mnie ważny, jestem dumny z Ciebie. Takie bileciki czynią cuda, kruszą lody i są dowodem, że rodzic to
też człowiek: myśli, tęskni i nie zawsze się czepia. Uczmy dzieci
współczucia i empatii, dzielmy się
z nimi swoimi myślami, a wtedy
świat naprawdę będzie trochę
lepszy!
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych
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Wyciąg z rokowań

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż udziału
wynoszącego ½ części niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie
ul. Cegielnianej z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową.
Pierwszy i drugi przetarg ustny ograniczony przeprowadzone
w dniach 29.07.2013 r. oraz 19.09.2013 r. zakończyły się wynikiem
negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod
drogę dojazdową jest udział w prawie własności wynoszący ½ części
niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie
ul. Cegielnianej – działki nr 3761/201 o powierzchni 436 m2, obręb
Kochłowice, karta mapy 2, KW nr GL1S/00042806/4. Nieruchomość
wolna jest od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód
prawnych do rozporządzania nią. Zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr
3761/201 stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1).
Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą i samosiejkami, o nieregularnym kształcie, o zachwianych proporcjach boków. Konfiguracja
terenu jest płaska. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 9 lat
części nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej
-Nowym Bytomiu przy ulicy Parkowej (teren parku dworskiego)
z przeznaczeniem pod działalność handlowo-gastronomiczną.
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na okres 9 lat z przeznaczeniem pod
działalność handlowo-gastronomiczną terenu o łącznej powierzchni 147 m² obejmującego część nieruchomości
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Parkowej, oznaczonej numerem geodezyjnym: 2711/215 o powierzchni 147 m² w tym 97 m² grunt pod obiektem
i 50 m² grunt pod ogródek gastronomiczny.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem ZP1 tj. tereny zieleni urządzonej (parki,
ogrody, zieleńce) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody, zieleńce. Działka położona jest
na terenie objętym w planie strefą „K” ochrony krajobrazu.
Osoby przystępujące do przetargu mogą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda
Śląska (pokój 227) zapoznać się z projektem umowy najmu oraz warunkami przetargu. Projekt umowy może
ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawnych wynikających z ustaw, uchwał, zarządzeń.
Wywoławcza stawka czynszu najmu 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym wynosi (netto): 7,80 zł w tym:
5,30 zł – grunt pod obiektem wykorzystywanym na działalność gastronomiczno-handlową tj. 67,95%
•
stawki wywoławczej,
2,50 zł grunt pod ogródek gastronomiczny tj. 32,05% stawki wywoławczej,
•
przy czym poza sezonem tj. od miesiąca października do kwietnia stawka czynszu pod ogródek gastronomiczny
wynosi 10 zł.
Cena stawki czynszu najmu 1m² gruntu zostanie pomnożona przez powierzchnię najmu tj. 147 m², a następnie zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2013 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 po zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i stronie internetowej – Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska) w terminie do dnia 20.11.2013 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 150,00 zł przelewem na konto nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy z dopiskiem „wadium dzierżawa
targowisko – Kazimierza Brodzińskiego” oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane
dokumenty.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu za najem gruntu.
Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 227), tel. 32 244-90-00
wew. 2271.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 10.600,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona
o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 11.12.2013 r. o godz. 12.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach uprawnione są osoby będące właścicielami nieruchomości, dla których działka nr 3761/201 może stanowić drogę dojazdową, tj. działek: 3258/194 (KW nr GL1S/00010593/4), 3262/192 (KW
nr 510 R) i 3762/201 (GL1S/00042805/7), które zapoznają się z pełną
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) i w terminie do dnia 4.12.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie
530,00 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 „zaliczka – rej. ul. Cegielnianej” i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz przed otwarciem rokowań przedłożą
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie
aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zamknięcia rokowań (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
– w terminie do 90 dni od dnia rokowań, przy czym do zawarcia umowy 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 rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą
przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona
wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi
również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia
umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym
uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226-227), tel. 32 244-90-56

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym:

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 Klubem Sportowym SLAVIA Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej,

– ul. Chryzantem 21
stanowiącym własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonym
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

1) stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonej przy ulicy Sosinki,
2) stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Klubu Sportowego
SLAVIA Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej położonej przy ulicy Sosinki.
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Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
(Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Twoje plany mogą ulec
zmianie. Czeka Cię nieprzewidziana
wizyta gości albo ważne spotkanie
zawodowe. W weekend zdobędziesz
ciekawe wiadomości.
Byk – Znajdziesz parę powodów
do radości i zadowolenia. Zyskasz
szanse na pokazanie się z jak najlepszej strony i nawiązanie pikantnego
romansu.
Bliźnięta – Tylko praca będzie
w Twojej głowie. Będziesz myślał
o zadaniach i ważnych spotkaniach.
Nie usiedzisz spokojnie jeśli nie zrobisz czegoś ważnego.
Rak – Bądź skoncentrowany na
rachunkach, ponieważ możesz zrobić
pomyłkę w wypisywaniu zleceń
i przelewów. Słuchaj swej intuicji, teraz może przynieść odpowiedź na to,
co Cię od dawna męczy.
Lew – Planety sprzyjają porzuceniu nałogów, rozpoczęciu diety czy
uprawianiu sportów. W sprawach
prywatnych coś się uda wyjaśnić.
Mów śmiało o tym, czego Ci potrzeba
do szczęścia.
Panna – Czyjaś opinia lub rada
okaże się trafna. Możesz liczyć na
sympatyczne zbiegi okoliczności
i miłe słowa. Bądź, odważna i zdecydowana, a szczęście będzie Ci
sprzyjać.
Waga – Trudno będzie Ci się skupić na codziennych obowiązkach,
ponieważ przez cały tydzień ktoś może Ci przeszkadzać i opowiadać
o swoich problemach, chcąc byś mu
w czymś pomogła.
Skorpion – Będziesz pełen pozytywnej energii, a ludzie będą Ci życzliwi i pomogą w pracy. Wykorzystaj
pozytywny wpływ planet i podpisuj
ważne umowy.
Strzelec – Zamiast pracy i o sukcesach będziesz teraz myślał i marzył o emocjonujących przygodach
i znajomościach. Uważaj, możesz
mieć problemy z koncentracją.
Koziorożec – Będziesz odważny
i bezpośredni, co będzie sprzyjać ambitnym i ważnym zadaniom. Zaskoczysz wszystkich dobrymi pomysłami i spotkasz się z uznaniem.
Wodnik – Ktoś postawi przed Tobą różne zadania, które mogą okazać
się za trudne, byś umiał im sprostać.
Bądź cierpliwy, dokładny i przestrzegaj zasad, a uporasz się z każdym wyzwaniem.
Ryby – Będziesz dociekliwa i na
leniwe osoby wokół Ciebie popatrzysz z niechęcią. Uważaj, by nikogo
nie obrazić – każdemu czasem może
się „nie chcieć”. W weekend możesz
spotkać przypadkiem ciekawych ludzi, z którymi nawiążesz dłuższe znajomości.
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Poziomo: 1 – legenda, 5 – wróżba, 8 – do obsadzenia wiosła, 9 –
prawnik w ﬁrmie, 11 – urobek górniczy, 12 – miła woń, 15 – ranga w
wojsku, 17 – weranda, 20 – piękno,
21 – państwo w Pirenejach, 24 –
przeciwny nadirowi, 25 – uchwyt
na bramach, 28 – drapieżnik z rodz.
kotów, 29 – działo, 32 – biały w kinie, 33 – neuryt, 36 – w mitologii
greckiej córka Edypa i Jokasty, 39
– śliwka lubaszka, 42 – taniec angielski, 43 – pozycja w jodze, 45 –
lek przeciw anginie, 46 – odmiana
dwutlenku tytanu, 47 – gleba.
Pionowo: 1 – miejscowość nad
Nysą Kłodzką, 2 – dużo go nad morzem, 3 – przylądek na Antarktydzie, 4 – starożytne państwo nad
Tygrysem, 5 – oszustwo, 6 – kiosk,
7 – prawosławny klasztor, 19 – bibelot, 13 – huragan, 14 – dwukołowy wóz u Kirgizów, 16 – entuzjasta, 17 – ryba z rodz. makrelowatych, 18 – skrobak, 19 – ssak leśny,
21 – dychawica, 22 – w mitologii
greckiej towarzysz Eneasza, 23 –
swatanie, 26 – radula, 27 – dynie,
30 – w mitologii greckiej gigant za-
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bity przez Aresa, 31 – płot z gałęzi,
34 – norma, 35 – potrawa z jaj, 37
– żargon, 38 – motyw dekoracyjny,
40 – ślad po przejściu piły, 41 – reprymenda, 44 – atut, argument.
Hasło krzyżówki nr 42 brzmiało:
Róża Stambułu. Nagrodę otrzymuje Danuta Pokorska 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.

45

NAJMŁODSI RUDZIANIE

Nina Gajos
córka Judyty i Aleksandra
ur. 16.10. (2900 g, 51 cm)

Nadia Jagoda
córka Aleksandry i Krzysztofa
ur. 27.09. (2300 g, 49 cm)

Lily Maria
TrzcińskaGiraldas
córka
Barbary
i Michela
ur. 24.10.
(329 g,
54 cm)

Kolejne zdjęcia noworodków na łamach „WR” zamieszczone zostaną po 20 listopada. Szpital do 18 listopada wstrzymał odwiedziny na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby umieścić podobiznę swojego dziecka, prosimy o wysłanie zdjęcia wraz z danymi (imię
i nazwisko dziecka, imiona rodziców, data urodzenia, wzrost
i waga dziecka) na adres: ogloszenia@wiadomoscirudzkie.
pl. Publikacja jest bezpłatna.
Red
REKLAMY

WIGILIA DLA FIRM

Zaproś swoich współpracowników
na uroczystą Kolację Wigilijną,
a my zrobimy resztę...

PW SENATOR
ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śl.
tel. 32 243-61-72,
tel. kom. 501-933-518
e-mail: senatorpw@wp.pl

w w w. p w s e n a t o r. c d x . p l
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Serdecznie
dziękujemy
wszystkim,
którzy złożyli kondolencje,
pamiętali w modlitwie
oraz uczestniczyli
w ostatniej drodze
naszego kochanego
Męża i Tatusia

śp.
Michała Bieniasz
żona
z córeczką

Katarzynie Jędraszak i Katarzynie Chorzępa
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA i TEŚCIA

składają
Kierownictwo i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Solidarności
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

legendy polskiego futbolu, wiernego zawodnika Ruchu Chorzów,
wielkiego Ślązaka.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Przedmiotem sprzedaży w drodze 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 nr 617/3 o powierzchni 551 m2, obręb
Stara Kuźnia, k.m. 1, KW nr GL1S/00017651/8 (dział III i IV ww. księgi jest wolny od wpisów).
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej do zbywanej nieruchomości na części działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska nr 1386/3 o powierzchni 324 m2, obręb Stara Kuźnia, k.m. 1, KW nr GL1S/00017651/8
(na odcinku od granicy z działką 943/3 do przedłużenia północno-zachodniej granicy działki nr 617/3) zostanie
ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu rzecz każdoczesnego właściciela
działki nr 617/3.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi
komercyjne (symbol planu UK1).
Nieruchomość inwestycyjna jest położona w centralnej części dużego osiedla domów wielorodzinnych, posiada kształt trójkąta, jest zatrawiona, wzdłuż granic nieruchomości nasadzone są drzewa, teren jest płaski.
Dojazd do nieruchomości od ul. Solidarności, powinien się odbywać poprzez istniejący zjazd i działkę gminną nr 1386/3.
W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów
z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
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 25.07.2013 r.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 80.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie zbycia.
Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 1386/3 wynosi (netto)
23.500,00 zł.

Rodzinie i Najbliższym
składam wyrazy głębokiego współczucia

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 4.12.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska) i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku
cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości oraz wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej 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
i wynagrodzenia za służebność z VAT, pomniejszonych 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.

Panu
Marianowi Makuli
Zasłużonemu dla miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
składa
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Z wielkim żalem przyjęłam wiadomość o śmierci

Gerarda Cieślika

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

śp. Zygmunta Jasińskiego

aktywnego, wieloletniego delegata na Zebrania Przedstawicieli
Członków RSM oraz członka Rady Osiedla Administracji Nr 2
w Rudzie Śląskiej 9-Nowym Bytomiu
Żonie oraz rodzinie zmarłego
składają
Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
wspomnienia na zawsze pozostaną w sercu”

Pani Dyrektor
Marioli Ulejczyk i Jej Rodzinie
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu odejścia ukochanego

Ojca, Dziadka i Teścia
składają
koleżanki i koledzy z „Morcinka”

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 24490-56.

www.wiadomoscirudzkie.pl

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
 Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu.
Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 24083-20, 32 240-83-21.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32
252-97-79.
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 50183-55-81.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517260-780.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Domofony, serwis RTV. Tel. 500-540743.
 Usługi transportowe, przeprowadzki.
Szybko, tanio, solidnie. Tel. 605-109517.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 32 24440-90, 784-699-569.

 Usługi transportowe, przeprowadzki,
tanio. Tel. 662-681-204, 698-027-952.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
 Drobne usługi remontowe. Tel. 696045-930.
 POŻYCZKI ﬁrmowe: k. podatkowa,
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwestycyjne. Dla ﬁrm nie wykazujących
wszystkich przychodów, na stracie, dochód na oświadczenie, szybka decyzja,
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.
 Brukowanie, tel. 511-516-561, 32 28938-68.
 Roboty ziemne, kanalizacyjne, tel. 501450-120.
 Usługi koparką CAT, tel. 501-450-120.
 Profesjonalna opieka nad dzieckiem.
Przedszkolanka po studiach z 3-letnią praktyką zawodową zaopiekuje się 1-3 dzieci.
Elastyczny czas pracy. W ramach opieki nauka prawidłowej wymowy, rozwijanie zdolności matematycznych, plastycznych, gimnastyka. Tel. 604-468-539.
 Sprzątanie domów,mycie okien oferuje
ﬁrma „Grażka”. Zbliżają się Święta – pozwól sobie pomóc!!! Szybko, tanio, solidnie. Tel. 668-128-748, 32 242-85-66.
 Skup złomu BI-MET. Hurt – Detal. Tel.
728-432-000, 500-038-382.
 CENTRALNE OGRZEWANIE,
tel. 789-356-832.

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzypokojowe 66m2, 155 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.
 Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 26
m2 43 tys. Bykowina, LOKATOR, tel. 793396-040.
 CODZIENNIE NOWE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 50
m2, 99 tys., Ruda, LOKATOR, tel. 793-396040.
 Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 36
m2, 90 tys., Halemba, superokazja. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Bykowina – OKAZJA! Sprzedam kawalerkę, 36 m2, 80 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.
 Ruda Płd. – sprzedam dwupokojowe 43
m2, 99 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Sprzedam pilnie mieszkanie, 64 m2
w Goduli. Tel. 501-018-217.
 Do wynajęcia ładna kawalerka z dużym
balkonem – Bykowina. Tel. 790-460-141.
 Sprzedam umeblowaną komfortową garsonierę 30 m2, I piętro, Godula. Tel. 531753-325.
 Wynajmę na działalność gospodarczą –
centrum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/ 84 m2.
Tel. 608-206-636.
 Dwupokojowe tanio 35 m2, 63 tys. OKAZJA. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 KOMPLEKSOWE REMONTY
MIESZKAŃ, tel. 789-356-832.

 Chór „Słowiczek” posiada pomieszczenia do wynajęcia na działalność gospodarczą – Ruda Śląska 10, ul. Krasickiego 1. Tel.
509-719-516.

 ODDŁUŻAMY 10 000 rata 179 zł. Tel.
535-500-355.

 Wirek, trzypokojowe 53,90 m2 – sprzedam, tel. 889-398-654.

NIERUCHOMOŚCI

 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 50
m2, II p., w Rudzie Południowej. Tel. 603928-105.

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Wirek, dwupokojowe, 40 m2, 78 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Ruda, dwupokojowe, 43 m , 89 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

 Bykowina, dwupokojowe, 49 m , 115
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

 Halemba, jednopokojowe, 25 m2, 65 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Godula, dwupokojowe, 38 m2, 99 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Sprzedam lub wynajmę M-4, po remoncie, 65 m2, Godula, osiedle Lipińska. Tel.
691-377-573.

 Bykowina – sprzedam, 38 m2, blok. Tel.
500-552-999.
 Mieszkanie do wynajęcia z możliwością
kupna w Rudzie Śl. 6, tel. 663-473-320.

Kawalerka 36,60 m2. Po remoncie,
umeblowana kuchnia i przedpokój. Sprzedam. Tel. 518-342-499.

NAUKA
 MATEMATYKA, tel. 501-730-750.
 Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej udzieli korepetycji – matematyka, chemia (w tym przygotowanie do
matury i egzaminów gimnazjalnych), TANIO, SOLIDNIE. Tel: 606-157-640.
 Angielski: tłumaczenia, korepetycje. Tel.
667-801-050.

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.
 Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę
i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-625.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572625.
 Skup samochodów za gotówkę. Tel.
505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
 Skup samochodów wszystkich marek.
Tel. 515-533-560.
 Skup samochodów wszystkich marek, stan obojętny. Tel. 32 275-05-47,
603-534-003.

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

PRACA
 Podejmę pracę jako opiekunka osoby
starszej. Tel. 606-224-523.

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

 Poszukuję pośredników ﬁnansowych,
tel. 795-406-305.
 Skład węglowy, pracownik z prawem
jazdy kat. B Świętochłowice – Lipiny.
Tel. (32)245-20-70.
 Zatrudnimy osoby do obsługi klienta
oraz sprzedaży produktów ﬁrmy. Zapewniamy płatne szkolenie, podstawę oraz premie – płatne zawsze w terminie. Oddział
Bytom, tel. 32 440-01-11 lub 698-344029.
 Dekarz, murarz – zatrudnię. Tel. 513104-055.
 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 696-612-924.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.
 Prawa do akcji KOMPANII
WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851852.
 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary,
inne kupię. Tel. 515-533-560.
 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK,
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części.
Tel. 515-533-560.
 Sprzedam kury nioski 10-miesięczne
oraz jajka od kur z wybiegu. Halemba.Tel.
601-081-517.

DOMY

 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
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DZIAŁKI

USŁUGI

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach –
NOWE domy szeregowe 105 m2, 265
tys., www.nieruchomoscigabriel.pl, tel.
607-706-692, 605-731-250.

WYNAJEM MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

OGŁOSZENIA DROBNE

WIADOMOŚCI RUDZKIE 6.11.2013

LOKAL

OGŁOSZENIA

DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach
pow. 118 m2 i 144 m2
Posiadłość
207/2x160/1881 m2 800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 258/750
550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 252/680
780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 250/682
460 000 zł
Dom szeregowy Wirek
125/250
465 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
240/508
499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 749 m2
98 zł/m2
2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2
98 zł/m2
2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m
98 zł/m2
Zabrze Makoszowy
pow. 1022 m2
120 tys.
M-2 Ruda Śl.-Godula
36 m2
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
39 m2
89 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
47 m2
125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
44 m2
99,5 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bykowina
48 m2
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m2
105 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Bykowina
53 m2
115 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m2
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
69 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m2
1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m2
800 zł/m-c
2
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m
1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Ruda
28 m2
800 zł/m-c
Dom szeregowy Wirek
118 m2
2000 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji
167 m2
260 tys. zł
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2
199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2
1200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
90 m2
3000 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2
55 tys.

CARBOTRANS Spółka z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1

tel./fax 32 370-20-54

e–mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Zatrudnimy od zaraz:

KIEROWCĘ
SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH
Wymagane są:
• prawo jazdy kat. C+E
• aktualne uprawnienia do wykonywania przewozu rzeczy
• uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR
w cysternach

Oferujemy zatrudnienie
w ramach umowy o pracę
oraz atrakcyjne warunki
wynagradzania.

PREZYDENT
MIASTA RUDA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Ludwika Solskiego, która zostanie oddana w dzierżawę
na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny,
ul. Katowickiej, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek
rekreacyjny, ul. Sikorek, które
zostaną oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul.
Zjednoczenia – Barbary, które
zostaną oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek rekreacyjny.

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
0,70 g
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
r
za kg
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Halembie u zbiegu ulic
Kochłowickiej/Ignacego Kaczmarka
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położona w Rudzie Śląskiej-Halembie u zbiegu ulic Kochłowickiej/Ignacego Kaczmarka o powierzchni 1008 m2, obejmująca nw. działki stanowiące całość gospodarczą, obręb Stara Kuźnia, k.m. 2:
– nr 2796/123 o powierzchni 835 m², KW nr GL1S/00020285/5, w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inna nieruchomością, dział IV jest wolny od wpisów,
– nr 2800/123 o powierzchni 86 m², KW nr GL1S/00043631/3, dział III
i IV są wolne od wpisów,
– nr 2799/122 o powierzchni 87 m², KW nr GL1S/00021410/8, dział III
i IV są wolne od wpisów.
Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 25.09.2013 r., zakończył się
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieuciążliwą funkcją
usługową oraz fragmentarycznie teren ulic dojazdowych (symbol planu
MNU1 i KD1/2).
Nieruchomość posiada nieregularny kształt, jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
usługowej i terenów zielonych, jest porośnięta trawą i nielicznymi drzewami, delikatnie obniża się w kierunku północno-wschodnim.
Dojazd do zbywanego terenu powinien się odbywać od ulicy Ignacego
Kaczmarka, a zjazd należy zlokalizować przy granicy z działką nr 1719/1.
Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej
8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Kochłowickiej i co najmniej
6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Ignacego Kaczmarka.
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 25.07.2013 r.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi: 70.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
II przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 20.11.2013 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości 3.500,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem
wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym
do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).
Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający
przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj.
nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie
dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również
cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie
przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium
zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 244-90-56.
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Ogłoszenia

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres
21 dni, tj. od dnia 24.10.2013 r. do
dnia 13.11.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok
pokoju 221) wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych
o łącznej powierzchni 1515 m2, zapisanych na karcie mapy 1, obręb
Orzegów, położonych w Rudzie
Śląskiej-Orzegowie przy ulicy
Stromej, obejmujących stanowiące
całość gospodarczą: działkę własności Gminy Miasta Ruda Śląska
oznaczoną numerem geodezyjnym
2984/164 o powierzchni 469 m2
(KW nr GL1S/00013069/3 oraz prawo użytkowania wieczystego działki
oznaczonej numerem geodezyjnym
2947/166 o powierzchni 1046 m2
(KW nr GL1S/00022881/7) ustanowione do dnia 5.12.2089 r. na
rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska
na nieruchomości własności Skarbu Państwa, które zostaną sprzedane w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Zajęczej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze 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 nr 5112/422 o powierzchni 843 m2,
obręb Bielszowice, k.m. 3, KW nr GL1S/00020423/5, (w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe
związane z inną nieruchomością, IV jest wolny od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość znajduje się na skraju terenu zabudowy mieszkaniowej. Położona jest w sąsiedztwie: zieleni urządzonej, stawu, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów przemysłowych. Działka
posiada kształt prostokąta, jest niezagospodarowana, porośnięta zielenią nieurządzoną (trawą, drzewami i krzewami), znajdują się na niej pozostałości po obiekcie murowanym. Działka inwestycyjna posiada bezpośredni
dostęp do drogi publicznej ulicy Zajęczej. W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji. Obiekty budowlane
powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od krawędzi jezdni ulicy Zajęczej.
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 25.09.2013 r.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 84.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 5.12.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.200,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska) i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
– w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani
są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega zapłacie nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze
spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu.
Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 24490-56.
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Piłka nożna – IV liga – grupa I

Slavia bez punktów
Zabrakło jednego trafienia, aby Slavia Ruda Śląska zdołała wywalczyć na
własnym boisku chociażby punkt. Niestety szarpaną grę gospodarzy skutecznie wykorzystała drużyna AKS-u Wyzwolenia Chorzów, która strzeliła w sobotnim meczu aż cztery bramki.
Bardzo źle rozpoczął się ten mecz
dla zawodników Slavii. Już w trzeciej
minucie po dobrej akcji chorzowian gospodarze przegrywali 0:1. Na odpowiedź rudzian kibice musieli czekać do
27 minuty, gdy po wrzutce w pole karne
Szaruga wymusił błąd na bramkarzu.
Wtedy piłka wpadła wprost pod nogi
Piwczyka, a ten mocnym strzałem doprowadził do remisu. Gospodarze po
tym trafieniu chcieli pójść za ciosem.
Zaliczyć celne trafienie udało im się
w 32 minucie, gdy zamieszanie w polu
karnym po rzucie wolnym wykorzystał
Szaruga. Przed zakończeniem pierwszej połowy Slavia straciła jednak ko-

Slavia nadal nie potrafi wygrać na własnym boisku.

lejną bramkę i obie jedenastki schodziły do szatni remisując 2:2.
– W pierwszej połowie graliśmy bardzo
chaotycznie i popełniliśmy masę prostych
błędów, po których straciliśmy bramki. Dwa
gole dla gości padły praktycznie w identyczny sposób. Jeśli chodzi o naszą grę, to zabrakło nam pomysłu na rozgrywanie piłki –
tłumaczy trener Slavii, Marek Piotrowicz.

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Remis na szczycie
Zajmujący drugą pozycję Grunwald,
w sobotę podejmował na swoim boisku
lidera I grupy IV ligi – drużynę Górnika
Piaski. Dla obu ekip był to mecz priorytetowy, dlatego na boisku nie zabrakło
ostrej walki. Po wyrównanej grze zespoły ostatecznie podzieliły się punktami.
Już od pierwszych minut widać było,
że jest to mecz walki. Większa część
gry toczyła się w środkowej strefie boiska, a tam piłkarze nie stronili od agresywnej gry. Grunwald mógł strzelić
gola już w trzeciej minucie, kiedy to po
błędzie obrońców piłka trafiła pod nogi
Brzozowskiego. Ostatecznie jednak nie
zdołał on wykorzystać tej sytuacji. Na
gola dla gospodarzy kibice musieli czekać do 25 minuty. Akcję gości przerwał
Kot, który podał piłkę do Brzozowskiego, a ten wyprowadził swój zespół na
prowadzenie. Z wyniku 1:0 piłkarze

Grunwaldu cieszyli się jednak tylko do
39 minuty, wtedy to bramkę dla Górnika Piaski strzelił Burczyk. Mimo groźnych akcji wynik do przerwy nie uległ
zmianie.
– Byliśmy nastawieni na przeprowadzanie szybkich i zdecydowanych kontr.
Nie zabrakło jednak w tej części gry akcji, po których moglibyśmy się pokusić
o strzelenie bramki. Swoje okazje mieli
Brzozowski oraz Szczypior – mówi Teodor Wawoczny, trener Grunwaldu Ruda
Śląska.
W drugiej połowie gra jeszcze bardziej się zaostrzyła. Widoczna była
również nerwowość w rozgrywaniu akcji przez obydwie drużyny. Mecz dalej
był wyrównany, co skutkowało mniejszą ilością sytuacji podbramkowych.
Gospodarze groźną akcję przeprowadzili w 52 minucie, jednak po podaniu

Druga połowa spotkania jeszcze bardziej obnażyła słabość rudzian. Zawodnicy Slavii popełniali dużo błędów,
przez co narażali się na szybkie kontry.
Dwie z nich okazały się być skuteczne,
co doprowadziło do wyniku 2:4. W 82
minucie w polu karnym chorzowian
faulowany został Lach, za co arbiter
podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Gancarczyk i celnym strzałem
zmniejszył rozmiary porażki.
– Myślę, że w całym meczu zabrakło
nam konsekwencji i realizacji celów,
które sobie założyliśmy. Chcieliśmy
grać agresywnie i skutecznie w defensywie, niestety nie udało się tego dokonać
– mówił po meczu Michał Skorupski,
piłkarz Slavii. – Mieliśmy dzisiaj inaczej zagrać w obronie. Zachowaliśmy
się jak dzieci, tracąc cztery bramki po
błędach w tej formacji – dodał.
Slavia Ruda Śląska – AKS Wyzwolenie Chorzów 3:4 (2:2)
Skład: Franke – Chmurczyk, Szaruga, Skorupski, Moritz – Piwczyk,
Gancarczyk, Kowalik, Witor – T Rejmanowski, Pożoga
Trener: Marek Piotrowicz

Szczypiora do Brzozowskiego, ten drugi nie zdołał strzelić kolejnego gola.
Kibiców oraz piłkarzy mocno zelektryzowała sytuacja z 73 minuty, gdy strzał
Kota sparował bramkarz przyjezdnych,
zrobił to jednak za linią pola karnego.
Sędzia za to zagranie pokazał golkiperowi gości żółtą kartkę.
– Dostałem piłką prosto w głowę,
więc nie powinienem otrzymać żadnej
kartki. Wydaje mi się, że sędzia podjął
złą decyzję, bo gdybym dotknął piłki ręką, to należałaby mi się wtedy czerwona kartka – mówił po meczu Paweł Pisarek, bramkarz Górnika Piaski.
W końcówce meczu obie drużyny
miały jeszcze swoje sytuacje, jednak żadnej z nich nie zamieniono na bramkę.
Grunwald Ruda Śląska – Górnik
Piaski 1:1 (1:1)
Grunwald: Haas – Oswald M,
Szpoton (kpt), Łęcki – Wolek – Dreszer (79. Wróblewski), Maciongowski, Jagodziński M, Szczypior – Kot,
Brzozowski
Trener: Teodor Wawoczny
REKLAMA
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Pływanie

Udany występ gimnazjalistów

Debiutancki występ rudzian w lidze można uznać za udany.

Pierwszy udany występ w Lidze
Klubów Śląskich Szkół Gimnazjalnych i Licealnych zaliczyli uczniowie Gimnazjum nr 3 w Rudzie Śląskiej.
Rudę Śląską reprezentowali:
Oskar Cyza, Daniel Dąbrowski,
Paulina Gluzińska, Wiktoria Jaroń,
Albert Kasprzyk, Artur Kułaga,
Marta Mędrela, Roksana Niemczyk, Karolina Pawera, Gabriela
Surmiak, Agata Przegendza, Damian Śleziak, Kamil Walessa, Paweł Danch, Dawid Apostel, Michał
Duda, Agnieszka Marciniak, Martyna Szkrobocz.
Na 200 metrów stylem klasycznym drugi był Daniel Dąbrowski.
Ten sam zawodnik na 100 m stylem
dowolnym był czwarty. Albert Kasprzyk na 100 m stylem grzbietowym uplasował się na trzecim stopniu podium. Marta Mędrela na 100
m stylem dowolnym uplasowała się

Foto: arch.

tuż za podium, zajmując czwarte
miejsce. Martyna Szkrobocz także
była czwarta na 100 m stylem
grzbietowym.
Sztafeta dziewcząt 4x100 m stylem dowolnym w składzie: Paulina
Gluzińska, Wiktoria Jaroń, Marta
Mędrela, Karolina Pawera zajęła
trzecie miejsce z czasem: 4:42,51.
Sztafeta mieszana 8x 50 stylem
dowolnym w składzie: Oskar Cyza,
Daniel Dąbrowski, Paulina Gluzińska, Wiktoria Jaroń, Marta Mędrela, Albert Kasprzyk, Karolina Pawera, Kamil Walessa zajęła piąte
miejsce z czasem: 4:08,58
Sztafeta chłopców 4x100 m stylem dowolnym w składzie: Oskar
Cyza, Daniel Dąbrowski, Albert
Kasprzyk, Kamil Walessa zajęła
również piąte miejsce z czasem:
4:21,00.
Trenerem rudzian jest Daniel
Weselak.

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
Piłka nożna – IV liga – grupa I
9 listopada, sobota, godz. 13.30
Zieloni Żarki – Grunwald Ruda Śląska
9 listopada, sobota, godz. 13.30 Górnik Piaski – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
10 listopada, niedziela, godz. 13.00
GKS II Tychy – Urania Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
9 listopada, sobota, godz. 13.30
Wawel Wirek – MKS Siemianowiczanka
9 listopada, sobota, godz. 13.30
Rozwój II Katowice – Jastrząb Bielszowice
Piłka ręczna – II liga kobiet
9 listopada, sobota, godz. 11.00 SPR II Olkusz – Zgoda Ruda Śląska
Piłka ręczna – II liga mężczyzn
10 listopada, niedziela, godz. 17.00 KS KSZO Odlewnia Ostrowiec
Świętokrzyski – SPR Grunwald Ruda Śląska
13 listopada, środa, godz. 18.45
SPR Grunwald Ruda Śląska – KS Vive II Kielce
Piłka ręczna – turniej
9 listopada, sobota, godz. 9.00-17.00
hala Zgody Bielszowice „Turniej Oldbojów Ruda Śląska 2013”
w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn
Koszykówka – II liga mężczyzn
9 listopada, sobota, godz. 17.00
KS Pogoń Ruda Śląska – MCKS Czeladź
Bieganie
11 listopada, poniedziałek, godz. 9.00
Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 w Rudzie Śląskiej przy ulicy
Energetyków – XX Biegi Niepodległości
Futsal – 1 liga
9 listopada, sobota, godz. 18.00
Nbitt Gliwice – Gwiazda Ruda Śląska

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń
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Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Urania na piątkę

Urania odniosła kolejne wysokie zwycięstwo.

Ostatni mecz rundy jesiennej na własnym boisku piłkarze Uranii rozegrali
z zespołem Sokół Wola. Gospodarze

praktycznie przez 90 minut skutecznie
kontrolowali, czego odzwierciedleniem
jest wynik spotkania – zwycięstwo 5:0.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Przełamanie
W końcu przełamali się piłkarze
Wawelu Wirek. W sobotę zmierzyli
się oni na wyjeździe z zespołem Unii
Kosztowy, który musiał uznać ich
wyższość przegrywając 1:3.
Dobrze zaczęli to spotkanie gospodarze. Zdołali oni wypracować sobie
dwie niemal stuprocentowe sytuacje,
ale nie byli w stanie ich wykorzystać.
Taki stan rzeczy zmobilizował ekipę
z Rudy Śląskiej, która po chwili ostro

wzięła się do roboty. W 11 minucie
meczu ładnym uderzeniem z rzutu
wolnego popisał się Pyc, otwierając
wynik spotkania. W pierwszej połowie rudzianie zdołali jeszcze powiększyć swoje prowadzenie – po ich
pressingu bramkarz gospodarzy wybił piłkę na oślep, ta odbiła się od jego
klubowego kolegi i wpadła prosto do
bramki. Chociaż piłkarze Wawelu
mieli więcej szans na zwiększenie

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Kolejna porażka
W sobotę drużyna Jastrzębia
Bielszowice podejmowała na swoim boisku ósmą w tabeli Niwkę Sosnowiec. Mimo ostrej walki rudzianie nie zdołali skutecznie przeciwstawić się dobrze dysponowanemu
rywalowi i ponieśli porażkę 1:5.
Początek pierwszej połowy nie
wskazywał na to, że ostatecznie
spotkanie zakończy się różnicą
czterech bramek. Piłkarze Jastrzębia stawiali opór atakom sosnowiczan aż do 17 minuty, wtedy to po

zamieszaniu w polu karnym stracili
pierwszą bramkę. Zawodnicy Jastrzębia próbowali szybko odpowiedzieć na tę stratę. W 24 minucie
Kowalski doskonale znalazł się
w polu karnym, jednak posłał piłkę
wysoko nad poprzeczką. Pięć minut później gospodarze mieli kolejną okazję, Wiertelorz znalazł się
w sytuacji sam na sam z bramkarzem, jednak piłka po jego uderzeniu trafiła w lewą siatkę bramki.
W 35 minucie składną akcję prze-
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Pierwszą dobrą okazję piłkarze Uranii mieli już w piątej minucie. Miszka
zauważył wysuniętego bramkarza gości
i próbował przelobować go, jednak
uderzył za wysoko. Sympatycy drużyny z Kochłowic na pierwsze skuteczne
trafienie czekali do 19 minuty. Po rzucie rożnym piłka spadła wprost na głowę Stawowego, a ten skierował futbolówkę do siatki. Osiem minut później
goście mogli doprowadzić do wyrównania, jednak Więckowski w sytuacji
sam na sam nie trafił do bramki. W 38
minucie zamieszanie w polu karnym
spowodowało lawinę strzałów na
bramkę gości. Skuteczne okazało się
dopiero trzecie uderzenie, którego autorem był Żak. Mimo kolejnych akcji
gospodarze przed przerwą nie zdołali
zwiększyć przewagi nad drużyną Sokoła.
W drugiej połowie gra jeszcze bardziej toczyła się pod dyktando za-

wodników Uranii. W efekcie wyprowadzili oni kolejny cios w postaci
gola na 3:0, który padł w 49 minucie.
Jego autorem był Stawowy, który
pięknie uderzył piłkę po długim rogu. Kolejne trafienia były już tylko
kwestią czasu. W 60 minucie po dokładnym podaniu Stawowego po raz
drugi na listę strzelców wpisał się
Żak. Ostateczny wynik spotkania
ustalony został dopiero w doliczonym czasie gry. Do wystawionej piłki na dwunasty metr dobiegł Miszka
i skierował ją pod poprzeczkę bramki gości.
Urania Ruda Śląska – Sokół Wola
5:0 (2:0)
Urania: Pardela, Hejdysz (‘85 Łukaszewski), Baran, Gabryś, R.Grzesik (‘90 Kamieński), Stawowy, Mikusz (‘65 P.Grzesik), Kolasa, Zawisza, Miszka, Żak(‘75 Michalski)
Trener: Stanisław Mikusz

prowadzenia, to na przerwę schodzili
oni z dwubramkową zaliczką.
W drugiej odsłonie pojedynku rudzianie kontrolowali przebieg spotkania. Zdołali nawet zdobyć kolejnego
gola. W 76 minucie po kontrze Majnusz podał do Jaromina a ten umieścił
piłkę w pustej bramce gospodarzy.
W końcówce zmęczenie rudzian wykorzystali piłkarze Unii – jeden z nich
po wrzutce w pole karne umieścił piłkę w bramce strzeżonej przez Gawlika i zdobył tym samym honorowego
gola dla swojego zespołu.
– Był to chyba najlepszy mecz
w naszym wykonaniu. W końcu za-

graliśmy pełnym składem i to było
widać na boisku. Zdobyliśmy komplet punktów na ciężkim terenie, bo
rywale do tej pory nie przegrali
przed własną publicznością – powiedział po spotkaniu Jarosław
Zajdel, trener Wawelu Wirek.
Unia Kosztowy – Wawel Wirek
1:3 (0:2)
Wawel Wirek: Gawlik - Pyc,
Grzywa (81’ K. Kałużny), Wilczek, Buchcik - Kałużny G. (86’
Aleksa), Ostrowski, Piętoń, Lokaj - Jaromin - Przybyła (60’ D.
Majnusz)
Trener: Jarosław Zajdel

prowadzili goście, na szczęście dla
rudzian Zudin strzelił koło bramki.
Cztery minuty później ten sam zawodnik miał okazję do rehabilitacji
i w sytuacji jeden na jeden z bramkarzem zdobył drugą bramkę dla
Niwki. Jastrząb Bielszowice schodził na przerwę przegrywając 0:2.
Początek drugiej odsłony spotkania zdominowany był przez drużynę Niwki Sosnowiec. To właśnie
goście strzelili dwa gole doprowadzając do stanu 0:4. Po przyjęciu
kolejnych dwóch ciosów, swoje akcje zaczęli stwarzać gospodarze.
Dobrym uderzeniem popisał się
Henisz, jednak piłka przeleciała
minimalnie nad bramką. Dogod-

nych sytuacji nie udało się wykorzystać też Skudlikowi. Nasilające
się ataki przyniosły efekt dopiero
w 70 minucie, gdy po ładnym strzale z 16 metrów honorową bramkę
strzelił Łukasik. Gospodarze dalej
napierali, jednak tak otwarta gra
poskutkowała kolejnym skutecznym kontratakiem sosnowiczan,
którzy wykorzystali okazję i ustalili
wynik spotkania na 1:5.
Jastrząb Bielszowice 1:5 (0:2)
Niwka Sosnowiec
Jastrząb: Bechata, Kaczmarek, Skudlik, Mikuła, Szymański,
Sikora, Łukasik, Wiertelorz, Kubiak, Henisz, Kowalski
Trener: Damian Malujda

W skrócie
Zmarł Gerard Cieślik
3 listopada, w otoczeniu rodziny
i przyjaciół, w chorzowskim szpitalu przy ulicy Strzelców Bytomskich
zmarł Gerard Cieślik. Od początku
piłkarskiego życia związany był on
z chorzowskim Ruchem. Przez 14
lat w barwach „niebieskich” rozegrał aż 249 meczów, w których zdobył 178 bramek. Był najlepszym
strzelcem w dziejach klubu. Swoją
grą i strzelonymi bramkami przyczynił się m.in. do trzykrotnego zdobycia
mistrzostwa Polski przez Ruch (1951,
52, 53), oraz Pucharu Polski (1951).

Cenne zwycięstwo
Cenne zwycięstwo odniosły piłkarki Gwiazdy Ruda Śląska. W niedzielę
zmierzyły się one z AZS-em II Juniorem Wrocław i wygrały 2:0. Bramki
dla ekipy z Rudy Śląskiej zdobyły Ada
Senderkiewicz i Daria Latka. Tym samym rudzianki zadomowiły się w środku drugoligowej stawki i plasują się
obecnie na szóstym miejscu. A przed
nimi jeszcze ostatnie w tej rundzie
spotkanie – 9 listopada o godzinie
13.30 zmierzą się one na wyjeździe
z BTS-em Rekordem Bielsko-Biała.

Pogoń zremisowała
Wynikiem 2:2 zakończyło się wyjazdowe spotkanie MKS-u Pogoni Nowy Bytom z 1 FC Katowice. Chociaż
rudzianie po łatwych błędach przegrywali 2:0, wzięli się w garść i po bramkach Adama Kołodzieja i Adama Seilera doprowadzili do wyrównania. Mieli
oni także wiele okazji do objęcia prowadzenia, ale nie udało ich się wykorzystać i ostatecznie nastąpił podział
punktów.

Mistrzowie pływania
16 listopada odbędą się Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Pływaniu.
Natomiast dzień później, 17 listopada,
rozegrane zostaną Amatorskie Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Pływaniu. Zawody
tradycyjnie odbędą się na basenie krytym
w Rudzie 1 przy ulicy Chryzantem. Na
te pierwsze zawody zgłoszenia przyjmowane są do 12 listopada do godziny
16.00, zaś na drugą imprezę do 13 listopada, również do godziny 16.00.
Zachęcamy do udziału.
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Futsal – I liga

Bieganie

Zdominowali rywala

Sukcesy rudzian w Czechach

Rudzianie odnieśli wysokie zwycięstwo.

Na starcie biegu stanęło w sumie 969 biegaczy.

W celu zacieśnienia współpracy pomiędzy lekkoatletycznymi klasami
sportowymi SP nr 6 i SPS nr 15, a także
zawodnikami klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, TL „Pogoń” Ruda
Śląska na zakończenie sezonu zorganizowała wyjazd na biegi dziecięce
i młodzieżowe do czeskiej miejscowości Frydek Mistek. Co roku, w pierwszą sobotę listopada odbywa się w tym
mieście wielkie święto biegowe Hornicka Desitka. Na starcie w bardzo
mocno obsadzonych biegach młodzieżowych stanęła rekordowa liczba 969
młodych biegaczy z Czech, Polski
i Słowacji, w tym 33 reprezentantów
Rudy Śląskiej. Każdy rocznik rywalizował w swoim odrębnym biegu na
dystansie 836 m.
Na podium wskoczyli zawodnicy
z miejsc I-VI, nie zabrakło wśród

nich reprezentantów Rudy Śląskiej.
Dominik Olbryś (2002) ze Szkoły
Podstawowej Sportowej nr 15 był
bezkonkurencyjny i stanął na pierwszym stopniu podium. Patrycja Suchowiecka (1997) z I Liceum Ogólnokształcącego zajęła trzecie miejsce. Karolina Bartusek (2003) ze
Szkoły Podstawowej nr 6 była
czwarta. To samo miejsce zajęła
Karolina Niedworok (2000) z Gimnazjum nr 5. Bruno Młynarski
(2003) reprezentant Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 zajął piąte
miejsce, zaś Mateusz Kotula (2003)
także reprezentant tej szkoły, był
szósty.
Ponadto pierwsza dwudziestka
każdego biegu została udekorowana
pięknymi pamiątkowymi medalami, uczniowie szkół podstawowych

Foto: arch

w oczekiwaniu na dekorację dodatkowo zdobywali słodycze w grach
i zabawach organizowanych przez
czeskie animatorki. Każdy uczestnik po zakończeniu biegu otrzymał
mały pakiet startowy. Na zakończenie imprezy odbyła się „tombola”,
czyli losowanie nagród wśród
wszystkich zawodników biegów
dziecięcych i młodzieżowych.
Główną nagrodą był notebook, który szczęśliwie znalazł swoją nową
właścicielkę – została nią uczennica
ze Szkoły Podstawowej Sportowej
nr 15.
Impreza z roku na rok coraz bardziej się rozrasta i należy pochwalić
organizatorów za profesjonalizm
przy takiej liczbie startujących oraz
cieszyć się z wyników osiągniętych
przez młodych rudzian.

Kibice Gwiazdy Ruda Śląska mogli czuć niepokój tylko w trakcie
pierwszego kwadransu meczu z drużyną RAF Heiro Rzeszów. Z upływem kolejnych minut rudzianie grali
coraz swobodniej, co w efekcie przyniosło gospodarzom zwycięstwo
w wymiarze 14:3.
Pierwsze trafienie dla gospodarzy
padło dopiero w ósmej minucie. Jego
autorem był Łuszczek, który z ostrego kąta precyzyjnym uderzeniem wbił
piłkę do bramki. Gospodarze szukali
kolejnych trafień, jednak ich częste
ataki nie były skuteczne. W 15 minucie zawodnicy z Rzeszowa przeprowadzili jedną z nielicznych kontr
i doprowadzili do remisu. Bramka ta
okazała się być kubłem zimnej wody,
który szybko otrzeźwił zawodników
Gwiazdy. Przed końcem pierwszej
połowy rudzianie po kolejnej bramce
Łuszczka i dwóch trafieniach Krzymińskiego zdołali wyjść na bezpieczne prowadzenie. Pierwsza połowa
pojedynku zakończyła się wynikiem
4:1 dla Gwiazdy.
W drugiej połowie rozpędzeni zawodnicy Gwiazdy zaprezentowali

zdecydowanie lepszą skuteczność,
czego efektem było zdobycie aż dziesięciu goli – trzy bramki strzelił Łuszczek, po dwa trafienia zanotowali
Krzymiński i Grudzień natomiast jedną bramkę na swoje konto zapisali:
Wawrzyczek, Siadul i Piasecki. Goście na nawałnicę bramek zdołali odpowiedzieć jedynie dwoma celnymi
trafieniami.
– Początek był trochę nerwowy, bo
stwarzaliśmy sobie dużo sytuacji, ale
nie udało nam się ich wykorzystać.
W momencie gdy strzeliliśmy drugą,
a później trzecią bramkę, zawodnicy
się rozluźnili i zwiększyła się także ich
skuteczność – tłumaczy Tomasz Klimas, trener Gwiazdy Ruda Śląska. –
Przed nami teraz pięć bardzo ciężkich
meczów, w których musimy wykorzystać wszystkie nadarzające się okazje,
by strzelać bramki – dodaje.
Gwiazda Ruda Śląska – RAF Heiro
Rzeszów 14:3 (4:1)
Gwiazda: Lasik, Mężyk, Łuszczek, Siadul, Krzymiński, Działach,
Zabłocki, Białek, Piasecki, Grudzień,
Bereta, Wawrzyczek, Hiszpański
Trener: Tomasz Klimas
REKLAMA

Prezydent Miasta Ruda

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 23.10.2013 r. do dnia
12.11.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu niezabudowanej nieruchomości
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie ŚląskiejWirku przy ulicy Polnej, stanowiącej działkę nr 4373/225 o powierzchni
1877 m2, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, KW nr GL1S/00001132/9, która
zostanie oddana w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
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REKLAMA

FIRMA AUTO-BUD

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
POJAZDÓW MECHANICZNYCH

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ALFA

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
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• Stacja LPG SIGMA
• Usługi transportowe
• Diagnostyka komputerowa
• Montaż i serwis instalacji LPG
• Klimatyzacja
• Geometria kół
SKP ALFA – BYKOWINA ul. Szpaków 51,
czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14,
tel. 32 740-92-21

OSKP OMEGA – GODULA ul. Stara 1
czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14,
tel. 32 72-55-888

