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Trwa głosowanie na kandydatów
w XXI Plebiscycie
„Wiadomości Rudzkich”
na Sportowca i Trenera Roku.
Podobnie jak rok temu głosować
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portalu www.wiadomoscirudzkie.pl
oraz portalu społecznościowego
Facebook, a także wysyłając SMS-y.
Zachęcamy do wspólnej zabawy!
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Mariusz Trynkiewicz, morderca i pedoﬁl po zakończeniu odsiadki
zamieszka w Rudzie Śląskiej. Tę sensacyjną informację opublikował
w piątek (24 stycznia) ,,Fakt”. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach nie potwierdziła tych doniesień. Publikacje prasowe zasiały
jednak panikę i strach wśród mieszkańców Rudy Śląskiej.

Trynkiewicz zamieszka w Rudzie Śląskiej?
– Nie mamy informacji, że Trynkiewicz zamieszka w Rudzie Śląskiej, czy nawet na Śląsku. Jeśli
tylko takie informacje zostaną potwierdzone, dołożymy wszelkich
starań, aby zapewnić mieszkańcom
miasta bezpieczeństwo – mówi
Adam Jachimczak, rzecznik prasowy z KWP w Katowicach.
52-letni mężczyzna odsiaduje
w więzieniu wyrok 25 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie i zabicie czterech chłopców. Na wolność może wyjść już w połowie lutego. Trynkiewicz deklaruje, że po
wyjściu na wolność chce zamieszkać wraz ze swoim „przyjacielem”
w jednej z kamienic przy ulicy Dą-

browskiego w Rudzie Śląskiej-Wirku. „Fakt” donosi:
,,Na razie wiadomo tyle, że bezpośrednio zaangażowanych do pilnowania Trynkiewicza ma być 25
policjantów. Mają dostać 11 samochodów i mieszkania przykrywki,
z których w konspiracji będą stale
go obserwować”.
– Czy to wystarczy, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo? – pytają
mieszkańcy Rudy Śląskiej.
Kilka chwil po prasowych doniesieniach – na portalu społecznościowym powstał proﬁl „Ruda Śląska nie dla M. Trynkiewicza”. Dziś
liczy prawie 2 tysiące fanów.
Dokończenie na str. 6

Kamienica przy ul. Dąbrowskiego – tu miałby zamieszkać M. Trynkiewicz.

Foto: MHS
REKLAMA
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KRONIKA TYGODNIA
Złodziej złapany
Zgłoszenie o mężczyźnie regularnie dokonującym kradzieży w jednym ze sklepów znajdujących się przy ulicy Radoszowskiej otrzymali policjanci
z komisariatu w Kochłowicach.
Mundurowi zdecydowali się na
krótkotrwałe obserwacje sklepów spożywczych. Po dwóch
dniach wylegitymowali oni podejrzanie kręcącego się mężczyznę. Został rozpoznany i zatrzymany przez dzielnicowych.
56-letniemu Janowi W. udowodniono już dwie kradzieże,
za które odpowie przed sądem.
Obecnie policjanci sprawdzają,
czy rudzianin nie miał innych
tego typu wykroczeń lub przestępstw na koncie.

Wpadł do rowu
Kierujący samochodem marki Lublin, który w minioną środę przejeżdżał ulicą Młyńską,
wjeżdżając w łuk drogi nie zapanował nad pojazdem niszcząc
zabezpieczenia znajdujące się
między chodnikiem, a ciekiem
wodnym. Auto wpadło do przydrożnego rowu. Ze wstępnych
informacji wynika, że wypadek
zakończył się tylko drobnymi
stłuczeniami u kierowcy.

Kopalnie będą łączone
– Nie ma miejsca na negocjacje
i nie ma już czasu na powrót do rozmów – mówił podczas konferencji
prasowej w czwartek (23.01.) Marek Uszko, prezes Kompanii Węglowej.
Po tym jak w ubiegły czwartek
gotowe porozumienie odrzucił
związek Kadra – władze spółki
ustaliły własny program restrukturyzacji. Decyzja o łączeniu kopalń
i zwolnieniach wśród pracowników
administracji została podtrzymana,
choć lekko zmodyfikowana.
– Zwolnienia obejmą 884 osoby,
a nie jak pierwotnie zakładaliśmy
1020 osób – mówił podczas konferencji Piotr Rykała, wiceprezes
Kompanii Węglowej.
Będą zwolnienia pracowników,
będzie łączenie kopalń. Oznacza to,

że połączone zostaną kopalnie: Halemba-Wirek, Bielszowice i Pokój
w Rudzie Śląskiej; Jankowice
i Chwałowice; Marcel i Rydułtowy-Anna, a także Piast i Brzeszcze.
– Odstąpiliśmy od łączenia KWK
Ziemowit i Bolesław Śmiały.
W przypadku pozostałych przeznaczonych do połączenia kopalń nie
zmieniamy swej pierwotnej decyzji
– informował Marek Uszko, prezes
Kompanii.
Wiadomo również, że kopalnia
Szczygłowice-Knurów zostanie sprzedana. – Niezbędna jest sprzedaż tej
kopalni. Bez tego nie będziemy mogli
realizować inwestycji – dodał prezes
Marek Uszko.
Pracownicy administracji od lutego nie będą otrzymywać posiłków

Brakuje na dożywianie

Niebezpieczny mróz
Osiem osób zmarło od początku roku w naszym kraju
z powodu wychłodzenia. Warto
pamiętać, że narażone na wychłodzenie organizmu są nie
tylko osoby bezdomne, ale także samotne i będące pod wpływem alkoholu. Apelujemy, aby
nie przechodzić obok takich
osób obojętnie. Nasza reakcja
może bowiem uratować komuś
życie. Aby pomóc, należy zgłosić taki przypadek Policji bądź
Straży Miejskiej całodobowo
pod bezpłatne numery telefonu
997, 986 lub 112.

Statystyki
Urodzenia: 
Zgony: 
Małżeństwa: 
Rozwody: 

– 49
– 14
–2
– 10

Z początkiem roku zmieniły się zasady przyznawania pieniędzy na posiłki w placówkach oświatowych.
Foto: MHS

Rząd spóźnił się z uchwałą ws. programu dożywiania ubogich dzieci.
Wraz z początkiem roku zmieniły się
zasady przyznawania pieniędzy na posiłki w placówkach oświatowych. Teraz nastała niepewność, co dalej z ciepłym posiłkiem dla najmłodszych.
Kłopoty gmin, zaczęły się wraz ze
zmianą formy przyznawania pieniędzy na jedzenie, a także wraz z późnym przyjęciem przez rząd nowych
zasad programu dożywiania.
– Od początku roku, chcąc przyznać
dzieciom darmowe posiłki w szkole,
musimy przeprowadzać jeszcze raz
wywiady środowiskowe i ustalać, czy

dzieciom należą się darmowe posiłki,
czy nie. Wcześniej około 20 procent
uczniów mogło takie posiłki otrzymać
bez wywiadu – informuje prezydent
Grażyna Dziedzic.
A to czasochłonna procedura, bez
której gmina z rządowego dofinansowania skorzystać nie może. Ruda Śląska na dożywienie dzieci od 2006 do
2013 wydawała około 4 milionów złotych rocznie. Do tej pory 60 procent
tej kwoty pokrywał rząd. Warto podkreślić, że do tej pory dzięki podwyższonemu w ustawie tzw. kryterium
dochodowości (150 procent), z darmowych posiłków mogło korzystać
REKLAMA

Konferencja prasowa odbyła się w siedzibie Kompanii Węglowej.

Foto: MHS

regeneracyjnych. Niepewna jest
również wypłata „czternastki” –
znalezienie na nią funduszy będzie

bardzo trudne dla Kompanii Węglowej.
Monika Herman-Sopniewska

więcej dzieci niż teraz. Obecnie
w przyjętej przez rząd uchwale jest
mowa o 100-procentowym kryterium.
Gmina może sama je podwyższyć do
150 procent, ale tu pojawia się problem. Chodzi o to, że podwyższenie
kryterium dochodowości przy dożywianiu dzieci w szkołach, może skutkować podwyższeniem tegoż kryterium przy przyznawaniu wszystkich
innych świadczeń. A to oznacza zdecydowanie wyższe wydatki na pomoc
społeczną. Na to rudzkiego, ale nie
tylko, samorządu nie stać.
– Nie ma w województwie śląskim
żadnego miasta, które spłaca tak olbrzymie raty kredytu wraz z odsetka-

mi. Nie stać nas na dodatkowe wydatki – mówi prezydent Rudy Śląskiej
Grażyna Dziedzic.
Nowy, kilkuletni plan dożywiania
dzieci w szkole zacznie funkcjonować najprawdopodobniej za dwa
miesiące. Tymczasem wiele rodzin
w Polsce żyje na granicy ubóstwa.
Badania wyraźnie wskazują na
znaczną i niemalejącą skalę niedożywienia dzieci w Polsce. W roku
2010 dożywiania wymagało ponad
130 tysięcy dzieci. Z takim wynikiem Polska plasuje się na trzecim
miejscu w Unii Europejskiej za Bułgarią i Rumunią.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA

ZBLIŻENIA

Rada Miasta w statystykach
20 posiedzeń i 236 podjętych uchwał
– tak w skrócie prezentuje się bilans rudzkiej Rady Miasta w 2013 roku. Najdłuższa sesja rozpoczęła się 31 października
i kontynuowana była 5 i 12 listopada.
Najkrótsza sesja odbyła się 5 kwietnia
i trwała 55 minut. 100% frekwencję na

sesjach Rady Miasta mają radni: Beata
Drzymała-Kubiniok, Władysław Dryja,
Władysław Kucharski, Anna Łukaszczyk,
Józef Osmenda, Andrzej Stania, Józef
Skudlik, Marek Wesoły, Barbara Wystyrk-Benigier oraz Jakub Wyciślik. Najwięcej interpelacji złożyli Witold Hanke

(34) oraz Jan Mucha (32), najmniej Jarosław Kania – (3) i Joanna Kołada (2).
27 lutego z funkcji wiceprzewodniczących Rady Miasta odwołano Witolda Hanke i Józefa Osmendę. Zastąpili
ich Władysław Dryja i Marek Kobierski. Komisja Infrastruktury i Rozwoju
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Miasta trzy razy zmieniała przewodniczących. Do 27 lutego był nim Marek
Kobierski, do 28 listopada Andrzej Stania, którego zastąpił Henryk Piórkowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej do 21 marca był Władysław
Dryja, do 28 listopada Jan Wyżgoł, a od
19 grudnia funkcję przewodniczącego
pełni Andrzej Stania. W Komisji Sportu

3

i Kultury Fizycznej 31 stycznia Krzysztofa Rodzocha zastąpiła Barbara Wystyrk-Benigier, a w Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Annę
Łukaszczyk zastąpił Jarosław Kania.
12 listopada radni podjęli uchwałę
o wygaśnięciu mandatu Tadeusza Grozmaniego.
Monika Herman-Sopniewska

REKLAMA
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Pociąg do tańca

„Pociąg do tańca” ruszył punktualnie o godz. 20. 

Ruszyli w piątek wieczorem (24.01.)
w MCK-u w Nowym Bytomiu. Tańczyli wszystko – od hip-hopu, przez
house, breakdance, po różne techniki
tańca klasycznego, jazz, dance i modern dance. Całą noc trwała tegoroczna edycja „Pociągu do tańca”.

Foto: MHS

– Zapraszaliśmy do nas ludzi
z całego Śląska – z Bielska Białej,
Częstochowy, Rudy Śląskiej i jej
okolic. W ubiegłym roku skończyliśmy o 5 nad ranem, w tym roku
również nie zamierzamy się zbyt
wcześnie poddawać. Nasi uczest-

Dobre, bo śląskie!

Fototapety przedstawiają prawdziwe śląskie kopalnie i obiekty przemysłowe.
Foto: slonskidizajn.pl

Są już ubrania i biżuteria – teraz
przyszedł czas na plakaty i fototapety.
A wszystkie te produkty mają jeden cel
– promować Śląsk i pokazać go w zupełnie nowej perspektywie. Moda na
Śląsk jest coraz bardziej dostrzegalna,
a w tworzenie jej mocno angażują się

rudzianie. Monika Kudełko to entuzjastka wszystkiego, co śląskie. Oprócz
nadruków na koszulki i logotypów
stworzyła ostatnio coś zupełnie nowego – serię plakatów filmowych z tytułami w gwarze śląskiej. – Plakaty powstały dlatego, że chciałam przedsta-

nicy to ludzie, którzy już tańczą,
ale poziom zaawansowania jest
bardzo różny. Od osób, które już
tańczą długie lata i są naprawdę
dobre w tym co robią, po osoby,
które dopiero złapały tego bakcyla – mówi Iwona Tchórzewska,
choreograf w Teatrze Bezpańskim.
Całe przedsięwzięcie miało charakter charytatywny, wstęp na
warsztaty był darmowy, jednak
wszyscy chętni uczestnicy mogli
dołożyć się do zbiórki na zakup
podłogi baletowej do teatru.
– Myślę, że są to warsztaty przeznaczone dla ludzi niezależnie od
wieku. Znam nawet takich panów,
którzy zaczęli tańczyć po 50. i świetnie sobie radzą. W tańcu nie ma dyskryminacji wiekowej, tańczyć może
każdy. A dla mnie taniec to nie tylko
aktywność fizyczna, ale i sposób na
lepsze poznanie siebie i wyrażenie
siebie – podkreśla Daria z Gliwic,
która tańczy od roku.
Monika Herman-Sopniewska

wić jak dane filmy wyglądałyby w scenerii śląskiej. Łatwiej coś zobaczyć
niż czytać same tytuły filmów. Dlatego
stworzyłam serię plakatów przedstawiających nie tylko tytuł po śląsku,
ale i śląski klimat. Dla przykładu,
King-Kong, po naszymu to jest Srogo
Afa i włazi na budynek Altusa w Katowicach. Dlaczego nie przedstawiać
plakatów w ten sposób? – pyta rudzianka. – Poprzez zabawę i humor staram
się promować ślonsko godka i cały nasz
region Górnego Śląska – tłumaczy.
Na to, co śląskie postawił także inny
rudzianin – Arkadiusz Wilk. Fototapety
jego pomysłu przedstawiające kopalnie
robią prawdziwą furorę.
– Od dawna tworzyliśmy fototapety.
Teraz jednak postanowiliśmy spróbować czegoś innego i okazało się, że jest
to strzał w dziesiątkę – mówi Arkadiusz
Wilk. – Fototapety przedstawiają prawdziwe, znajdujące się na Śląsku obiekty.
Promujemy w ten sposób ten region
i mamy nadzieję, że będziemy to mogli
robić jeszcze długo – podkreśla.
Sandra Hajduk
REKLAMA

Humanisto – jest szansa dla Ciebie!

Strona kadrakreatywna.pl to także szansa dla rudzkich humanistów i artystów poszukujących
pracy.
Foto: MS

Młodzi ludzie postanowili pomóc absolwentom kierunków humanistycznych i artystycznych,
także tym z Rudy. Stworzyli internetowy „pośredniak” z ofertami
pracy dla zdesperowanych politologów, grafików czy studentów pedagogiki. Dawid Komuda i Ewelina
Szczepanik odczuli problem na
własnej skórze i postanowili wziąć
sprawę w swoje ręce. Wszystko zaczęło się od utworzenia grupy na
Facebooku „Praca w kulturze i sztuce”, która w szybkim czasie stała
się największą grupą z ofertami
pracy w Polsce. Spore zainteresowanie zachęciło twórców do przeniesienia działalności na stronę internetową.

– Trafiamy do potencjalnych pracowników instytucji kultury i NGO
– opowiada Dawid Komuda, założyciel strony.
– Umieszczając informację w serwisie www.kadrakreatywna.pl, ogłoszeniodawca ma gwarancję, że adresuje ją do zainteresowanych pracą
w danej instytucji czy organizacji.
Prócz tego gromadzimy ogłoszenia
o pracy w mediach, dla grafików,
w public relations i social media
oraz ogłoszenia o wolontariatach.
Umożliwiamy w ten sposób znalezienie współpracownika, członka
grupy artystycznej, czy po prostu kogoś, kto rzetelnie wykona zleconą
pracę – dodaje.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

Polecamy: przyprawy bez chemii | herbaty | jagody goji| oleje
soki 100% | mleka | smalec roślinny (bez cholesterolu)
Zapraszamy do sklepu
ze zdrową żywnością,
każdy znajdzie coś dla siebie.
Oferta obejmuje produkty dla:
DIABETYKÓW | ALERGIKÓW
WEGETARIAN I VEGAN
DBAJĄCYCH O ZDROWY
STYL ŻYCIA

Melisa Ruda Śląska-Wirek, ul. Kubiny 14, tel. 731-372-000

Wraki wystartowały!
Po raz kolejny w naszym mieście zmierzyli się wielbiciele szybkiej jazdy. Kierowcy nie mieli łatwego zadania, ponieważ w sobotę
(25.01.) podczas Wrak Race Ruda
Śląska oprócz toru musieli pokonać jeszcze niesprzyjającą zimową
aurę.
– Zasady zabawy nie zmieniły się.
Wyścig trwa dwadzieścia minut,
dwa samochody, które pokonały
w tym czasie największy dystans,
przechodzą do finału – tłumaczył
Rafał Chrzan, organizator imprezy.
– Uczestnikom podoba się ta forma
ścigania. Kierowca może jechać
podczas takiego wyścigu z pełnym
spokojem i bez nerwów o stan pojazdu – dodał.
W pierwszych tegorocznych zmaganiach na torze przy ulicy Ratowni-
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ków wzięło udział czterdziestu zawodników. Podczas imprezy odbył
się także specjalny wyścig dziennikarzy a także konkursy na najbardziej niepowtarzalny wrak oraz na
najlepiej wystylizowaną startującą
parę.
– Nie miałem ustalonej strategii
na ten wyścig. Wszystko planowałem na bieżąco podczas jazdy. Warunki zmieniały się cały czas, a śnieg
non stop był rozjeżdżany, przez co
tworzyło się coraz więcej śliskich
miejsc – mówił Sławomir Stępień,
zawodnik z Bytomia. – Dziś na tym
torze udało nam się rozpędzić do
prawie osiemdziesięciu kilometrów
na godzinę. Czasami podczas wyścigu trudno jest wyprzedzać, ale generalnie wszystkie okrążenia były bardzo dynamiczne – dodał.

Kopalniany kadr

Ekowalentynki start!
Po raz trzeci w Rudzie odbędą
się ekologiczne walentynki połączone ze zbieraniem zużytych
baterii. Akcję, wzorem lat ubiegłych, organizuje Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
wraz z Rudzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Niebanalnych
In-nI oraz kinem „Patria”. Zapraszamy wszystkich do przekazywania zużytych baterii.

Zimowisko w Muzeum
Wartość pojazdu nie mogła przekraczać 1000 zł.

Pierwsze miejsce w finale zajął
Mariusz Dudek, drugie Sławomir
Stępień. Trzeci był Piotr Kapuścik.
Na zwycięzców czekały nagrody

Foto: RP

pieniężne, rzeczowe oraz podwójne
zaproszenie VIP na imprezę Summer Cars Party 2014.
Robert Połzoń

„Wiewiórki” wyśpiewały III miejsce

Od 20 do 24 stycznia w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka, specjalnie dla
przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych, odbyły się Ferie
z Muzeum. Hasło przewodnie tegorocznych warsztatów brzmiało: „Śląskie tradycje noworoczno-karnawałowe na Górnym Śląsku”. W ramach warsztatów dzieciaki m.in. złożyły wizytę u Donnersmarcków, wyruszyły na
przejażdżkę kuligiem oraz odwiedziły Operę Śląską.

Zdobądź kwalifikacje!

Laureaci konkursu spotkali się z organizatorami w Urzędzie Miasta.

Architekturę kopalni KWK Halemba-Wirek Ruch Wirek w fotograficznych kadrach zamknęli
uczestnicy konkursu „Kopalnie są
piękne”. W czwartek (23.01.)
w Urzędzie Miasta odbyło się podsumowanie zrealizowanego projektu.
– Konkurs fotograficzny zorganizowany został z myślą o podtrzymaniu tradycji górniczych regionu. Udział w plenerze dla uczestników stanowił niepowtarzalną
okazję do odwiedzenia niedziałającej już KWK Halemba-Wirek
Ruch Wirek. Chcieliśmy pokazać
industrialność Śląska. Śląsk w kolorze, który nie jest taki szary jakby się wydawało. Obrazują to

Foto: MHS

zdjęcia uczestników konkursu –
tłumaczył Krzysztof Bochnia, organizator konkursu.
W plenerze fotograficznym
wzięło udział blisko 30 osób, jednak na teren kopalni weszło tylko
11 uczestników. Pierwsze miejsce
zajęła Iwona Krzymyk, która wykonała zdjęcie przedstawiające
szyb kopalniany.
– Fotografia jest częścią mojego
życia. Jednak pierwszy raz miałam
do czynienia z tego rodzaju obiektem. Tata jest emerytowanym górnikiem, więc kopalnia nie jest dla
mnie czymś nowym, jednak fajnie
było zobaczyć to wszystko na żywo
– mówiła zwyciężczyni.
Robert Połzoń

„Wiewiórki” mają za sobą kilka występów – są przyzwyczajone do świateł jupiterów.
Foto: archiwum prywatne

To wielki sukces przedszkolaków. Dzieciaki z grupy „Wiewiórek” Miejskiego Przedszkola nr 34
w Kochłowicach podczas Wojewódzkiego Festiwalu „Europejskie
Kolędowanie” w Siemianowicach
Śląskich uhonorowane zostały nagrodą. 14 stycznia odbył się finał
konkursu, podczas którego „Wiewiórki” odśpiewały utwór „Gore
gwiazda Jezusowi”. Wykonanie zachwyciło jury, które postanowiło
przyznać grupie trzecie miejsce.
– Dzieci są bardzo rozśpiewane
– widać, że pracują nad wokalem
od najmłodszych lat, dlatego świet-

nie się z nimi pracuje – podkreślała
Janina Wodniok, opiekunka grupy
odpowiedzialna za przygotowania
do konkursu.
– Podczas finału dzieciaki dały
z siebie wszystko. Chyba nie zdawały sobie sprawy, że biorą udział
w tak ważnym konkursie – tłumaczyła Janina Wodniok i dodała: –
Ogromnie cieszę się z sukcesu, tym
bardziej, że konkurencja podeszła
do rywalizacji profesjonalnie. Wiele
znaczyło dla mnie także to, że rodzice interesowali się i wspierali nas
na duchu, a także docenili pracę.

Magdalena Szewczyk

Rudzkie Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia
Zawodowego ogłasza zapisy na
bezpłatne kwalifikacyjne kursy
zawodowe. To okazja dla wszystkich, którzy chcą zdobyć lub
zmienić zawód. Kurs ten jest nową formą kształcenia, która zastąpiła zlikwidowane technika
uzupełniające i umożliwia osobom dorosłym uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie CKPiDZ w dzielnicy Nowy Bytom przy ul. Hallera 6 lub
w pozostałych czterech filiach
w mieście. Więcej informacji
pod nr 32 248-73-80.

Singiel party
To propozycja dla samotnych,
którzy nie mają planów na nadchodzące walentynki. W kinie
„Patria” szykuje się ciekawa
propozycja – 14 lutego o godzinie 22.00, w KaFe „In-nI” odbędzie się „Singiel party”, czyli alternatywny sposób na walentynki. Zapisy przy barze.
reklama
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Trynkiewicz w Rudzie Śląskiej? Umowa podpisana!

WOKÓŁ NAS

Dokończenie ze str. 1

Choć może w tym przypadku fani
to złe sformułowanie. To raczej ci,
którzy chcą w Rudzie Śląskiej czuć
się pewnie i bezpiecznie. Na forach
internetowych rozgorzała dyskusja,
pojawiły się m.in. takie wpisy:
– Moje wnuki chodzą do szkoły
w Wirku, aż strach pomyśleć…
– Nie ma szans aby go policja
obroniła, bo lud się z nim rozprawi
i takie są fakty.
– Powinni go zamknąć w zakładzie zamkniętym. Mam dwóch wnuków w Rudzie...
– Strach będzie wyjść z domu.
– Nie można do tego dopuścić,
czas działać.
– Nie ma szans, zero tolerancji.
To tylko niektóre komentarze – te
łagodniejsze i mniej agresywne. Na
forach internetowych wrze, w mieście również niespokojnie. W kamienicy przy ul. Dąbrowskiego (gdzie
Trynkiewicz miałby zamieszkać)
ktoś wybił szybę w jednym z okien.
Budynku pilnowali w piątek strażnicy oraz policjanci. Tymczasem władze miasta uspokajają: – Nic nam nie
wiadomo, by Mariusz Trynkiewicz
miał rzeczywiście zamieszkać w Rudzie Śląskiej. Trzymamy rękę na pulsie – mówi Krzysztof Mejer z Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej.
28 stycznia odbyło się spotkanie
mieszkańców z prezydent miasta
Grażyną Dziedzic. Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu ,,Wiadomości Rudzkich”.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA

Choć jeszcze w październiku
miasto informowało o odstąpieniu
od umowy o wspólnym utrzymaniu Drogowej Trasy Średnicowej
– to we wtorek (28.01.) podpisało
umowę partnerską z Chorzowem,
Świętochłowicami i Zabrzem. To
efekt decyzji Krajowej Izby Odwoławczej, do której zwróciła się
firma, która przetarg ostatecznie
wygrała.
Przypomnijmy, że miasto nie
chciało podpisać umowy – powodem były zbyt wysokie koszty.
Najniższa ze złożonych ofert o prawie 80 tys. złotych przekraczała
środki zarezerwowane na ten cel
w budżecie miasta.
– Podpisanie niekorzystnego dla
miasta kontraktu skutkowałoby rażącym naruszeniem dyscypliny fi-

nansów publicznych. Gdybyśmy się
zdecydowali podpisać umowę ze
zwycięskim wykonawcą, to za
utrzymanie DTŚ-ki w skali roku
musielibyśmy zapłacić ponad 40
procent więcej w stosunku do cen,
które do tej pory płaciliśmy! Na
wydawanie „lekką ręką” tak dużych kwot nas nie stać – komentowała wtedy całą sprawę prezydent
Grażyna Dziedzic.
Teraz okazuje się jednak, że Ruda Śląska musi podpisać umowę na
wspólne utrzymanie DTŚ-ki. Umowę nakazała podpisać Krajowa
Izba Odwoławcza, do której odwołała się zwycięska w przetargu firma – Bytomski Zakład Usługowy
Jacka Wieczorka. Decyzja KIO zapadła 16 grudnia. Miasto nie miało
szans na odwołanie.

Ruda Śląska podpisała jednak umowę z Zabrzem, Świętochłowicami i Chorzowem na utrzymanie
DTŚ-ki. 
Foto: SH

– Wysyłaliśmy kilkakrotnie
do świętochłowickiego magistratu maila z prośbą o przesłanie wyroku wraz z uzasadnieniem. Świętochłowice otrzymały go 23 grudnia. Na skargę do
Sądu Okręgowego mieliśmy 7

dni, a władze Świętochłowic
przesłały nam dokument 30
grudnia o godz. 14 – pozbawiając nas tym samym możliwości
odwołania – mówi Krzysztof
Mejer z UM w Rudzie Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska

Przesyłka z sądu w kiosku. Udogodnienie czy problem?
Od stycznia Poczta Polska nie dostarczy już listu z sądu czy prokuratury. Przetarg wygrała prywatna firma – Polska Grupa Pocztowa, która
przedstawiła Ministerstwu Sprawiedliwości lepszą ofertę niż poprzednik. Umowę podpisano na 2 lata.
Zmiana na pozór nieznacząca, ale
czy na pewno?
Zwykłe procedury pozostaną takie same – list zostanie dostarczony
do naszego domu. Tu jedyną zmianą będzie fakt, że przybędzie kurier,
a nie jak wcześniej – listonosz. Jest
to efekt nawiązania współpracy
operatora pocztowego z InPostem.
Jeśli jednak adresat będzie nieobecny, kurier zostawi w skrzynce awizo. I co dalej?
Przesyłkę będzie można odebrać
głównie w najbliższym kiosku RUCHu lub w innym punkcie, np. sklepie spożywczym. To właśnie innowacyjne rozwiązanie zaczęło wzbudzać spore kontrowersje. Potwierdzeniem są składane skargi: – Ostatnio spieszyłam się na autobus
i chciałam szybko zakupić bilet
w kiosku. Okazało się, że utworzyła
się pod nim gigantyczna kolejka. Pani, która odbierała list, najpierw mozolnie szukała dowodu osobistego
w torebce, a później zaczęła się papierkowa robota – tłumaczyła rozgoryczona rudzianka, która zadzwo-

niła do redakcji. – Nie do końca jestem przekonana, czy to odpowiednie
miejsce na odbiór ważnych pism –
dodała.
Taka sytuacja jest także problematyczna dla pracowników kiosku –
kolejki odstraszają klientów. Dodatkowo dochodzą nowe obowiązki, na
temat których pracownicy uparcie
nie chcą się wypowiadać, odsyłając
do rzecznika prasowego RUCH-u:
– Zostaliśmy wyszkoleni w tym zakresie. Procedura wygląda tak samo
jak na poczcie: sprawdzamy dokument, wymagamy podpisu potwierdzającego odbiór – sytuację ogólnikowo przedstawiła jedna z rudzkich
kioskarek. Rudzianie mają także inne wątpliwości: – Powiem szczerze,
że nie wiem czy mogę mieć zaufanie
do każdego kioskarza czy pracownika sklepu w mieście. Wszyscy będą
mieli teraz dostęp do ważnych danych – mówił pan Henryk, oczekujący na przystanku przy kiosku.
– Nasi współpracownicy mają pełną świadomość odpowiedzialności
za pozostawione bez należytej, wymaganej przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami, ochrony
przesyłki – odpowiada Izabela Cicha-Berenda, rzecznik prasowy
RUCH S.A.
Pytanie rodzi się również, gdy
przykładowo punkt, który będzie
REKLAMA

widniał na naszym awizo, będzie
z jakiegoś powodu nieczynny. A list
trzeba odebrać jak najprędzej – dwukrotnie awizowany, a nieodebrany,
będzie traktowany jako dostarczony.
– W absolutnie wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że przesyłka zostanie przekierowana do
alternatywnego, najbliższego punktu, a doręczyciel pozostawiający
awizo zawrze w nim na ten temat
stosowną informację. Warto nadmienić, że sam RUCH dysponuje
siecią placówek funkcjonujących

również w sobotę – tłumaczy rzecznik.
W całej sytuacji pojawiają się
także pozytywy. Niektórzy chwalą sobie złamanie monopolisty
jakim do tej pory była Poczta
Polska. Poza tym lista punktów
awizacyjnych w Rudzie Śląskiej
jest bogata. W mieście mamy 36
miejsc odbioru w 10 dzielnicach
– można je sprawdzić pod adresem: www.pgpsa.pl/zasieg-dzialania/.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

Katowice, Kleofas, Murcki, Mysłowice, Śląsk, Niwka-Modrzejów, Wesoła, Wieczorek, Wujek, Staszic, Kazimierz-Juliusz, Powstańców Śląskich, Gliwice, Grodziec, Jowisz, Pstrowski,
Andaluzja, Bielszowice, Bobrek-Centrum, Bolesław Śmiały, Brzeszcze, Chwałowice, Halemba-Wirek, Julian, Marcel, Piast, Piekary, Rozbark, Wawel-Pokój, Knurów-Szczygłowice,
Rydułtowy-Anna, Sośnica-Makoszowy, Ziemowit, Szombierki, Siemianowice, Miechowice,
Dębieńsko, Paryż, Barbara Chorzów.
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Ten chodnik to spore wyzwanie dla każdego pieszego – szczególnie dla matki prowadzącej wózek czy osoby
niepełnosprawnej. Jeden z mieszkańców postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Walka o nową kostkę trwa.

Nie do przejścia
– Wygląd tego chodnika mówi
sam za siebie. Tutaj nie da się
przejść. Nie mam pojęcia od czego
mogły zrobić się takie dziury, ale
trzeba z tym coś w końcu zrobić –
mówi rozgoryczony Józef Labus,
mieszkaniec ul. Westerplatte. – Taki
widok szpeci osiedle i stwarza niebezpieczeństwo – dodaje.
– Jako babcia, często wychodzę
z wnukiem na spacer. Gdy muszę
przejechać tędy wózkiem, wiem, że
wnuczek na pewno się obudzi. Wózkiem kołysze na wszystkie strony –
tłumaczy pani Mirosława, mieszkanka Wirku.

Wspomniany chodnik znajduje
się przy ul. Lecha 1 i prowadzi do
schodów przy torach tramwajowych w pobliżu „Biedronki”. Widok rzeczywiście szokuje – kostka
wygląda na zrujnowaną. Jak się
okazuje, przejście należy do
MGSM „Perspektywa”, dlatego
postanowiliśmy zapytać o ewentualne odnowienie chodnika: – W
odpowiedzi informujemy, że temat
zniszczonej kostki betonowej w
chodniku na wysokości budynku
mieszkalnego przy ul. Lecha 1 jest
nam znany – tłumaczy Aleksandra
Wilk, zastępca prezesa zarządu

ds. eksploatacji i rozwoju MGSM
„Perspektywa”.
– W roku bieżącym zgodnie z zatwierdzonym planem remontów będą budowane ciągi pieszo-jezdne
w miejscach, w których na chwilę
obecną ludzie poruszają się po błocie lub utwardzonym terenie. Powyższe uważamy jako priorytet
w kolejności wykonywania prac.
Remont chodnika opisanego przez
mieszkańca będzie rozpatrywany
podczas tworzenia planu remontów
na rok 2015 – dodaje Aleksandra
Wilk.
Magdalena Szewczyk

Chodnik nie jest w najlepszym stanie. Często przekonują się o tym mieszkańcy Wirku.

Foto: MS
REKLAMA
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Z redakcyjnej skrzynki

– Nie wiem czy to prawda, ale chodzą pogłoski, że Szkoła Podstawowa nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty ma zostać zlikwidowana. Dla mnie jest to sytuacja niedopuszczalna. Mój syn jest w trzeciej klasie i bardzo zżył się z kolegami, a teraz nawet nie wiadomo do jakiej szkoły miałby
zostać przeniesiony – mówi pani Ania, zaniepokojona mama z dzielnicy Kochłowice. – Razem z innymi rodzicami
zastanawiamy się co zrobilibyśmy, gdyby taka sytuacja
rzeczywiście się wydarzyła. Szkoła ta posiada ponad 100letnią tradycję. Pojawia się w niej ciągle nowy sprzęt dydaktyczny, dlatego też nie wiem, jaki miałby być sens jej
likwidacji – dodaje.
By uciąć plotki i wyjaśnić pogłoski o rzekomej likwidacji kochłowickiej szkoły, zwróciliśmy się do Urzędu Miasta.
– Władze miasta nie zamierzają ani nigdy nie zamierzały
likwidować Szkoły Podstawowej nr 21 – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

POLECAMY...

			

Magdalena Zimny-Louis

			
			

Kilka przypadków
szczęśliwych

Powieść obyczajowa z dużą dozą przewrotnego humoru o paru pokoleniach
kilku rodzin, których wszyscy członkowie wierzą, że gdzieś, kiedyś musi być lepiej.
Wszystko co nam się przydarza, wielkiego czy ważnego, zawsze zaczyna się
małą niepozorną kropką na czarnym lub białym tle.
Gdyby Jose Torres nie kupił porcelanowego kubka w Barcelonie, siedemnaście
rodzin w Torreguadiaro nie straciłoby dwa dni później dachu nad głową, a Monta
nie wyjechałaby z Hiszpanii w pośpiechu i desperacji, wybierając na chybił trafił
kraj jej kolejnego przystanku życiowego.
Gdyby mój ojciec Florian Duda posłuchał rodziców i prosto z lotniska udał się
do ciotki Rity, tak jak było umówione, nie poznałby swojej przyszłej żony Glorii.
W wyniku tego niepoznania, świat byłby uboższy o jedno istnienie – moje.
Gdyby Damian Rogalik nie został zamordowany w wigilijną noc na parkingu
klubu tenisowego położonego w północnej części Londynu, a Monta Kolaczenko
nie straciłaby życia w wyniku jakiejś podejrzanej igraszki, nigdy nie określonej
jako czynność seksualna, ja, Emma Duda nie wyemigrowałabym do Polski.
Gdybym drugiego dnia pobytu w Polsce nie udała się na groby dziadków,
pewnie nie wylądowałabym akurat w tym Mieście, tylko osiedliła się w Krakowie
zgodnie z planami ułożonymi podczas tygodni wściekłości.
Jedno nieważne zdarzenie pociąga za sobą lawinę, zanim się zorientowałam
poprowadziło mnie w bok, nie tam gdzie zamierzałam iść.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna), Monika HermanSopniewska (sekretarz redakcji), Krzysztof Zioło (redaktor
techniczny). Dziennikarze: Sandra Hajduk, Magdalena
Szewczyk, Robert Połzoń. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul.
Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela
Nowrotek, tel. 512-295-227, Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Hanna Matysek, tel. 512-799-211, Agnieszka Pach, Aleksandra Mazur, 32 248-60-97,
czynny w godz. pn.-pt. 8.00-16.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl.
Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.,
www.wiadomoscirudzkie.pl, e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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Latem ruszy budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sosinki w Rudzie Śląskiej na terenie KS „Slavia”. To jedno z czterech boisk, które mają być
oddane do użytku jesienią tego roku. – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to we wrześniu juniorzy i seniorzy będą mogli korzystać z nowego obiektu
– mówi Grażyna Dziedzic.

Nowe boiska dla rudzkich piłkarzy (cz. 2)

– Firma wykona nawierzchnię
boiska z trawy syntetycznej z bramkami, piłkochwytami oraz ogrodzeniem, a także oświetlenie – wylicza
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. Całe boisko będzie miało
wymiary 44 na 66 m, a samo pole
do gry 40 na 60 m, czyli 2.904 m2.
– W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonamy również chodnik z betonowej kostki brukowej
o szerokości 3 m, ustawimy 8 ławek
parkowych i 2 kosze na śmieci –
mówi Piotr Janik. Podobnie jak boisko Grunwaldu, także to przy Slavii będzie wykorzystywane przez
cały rok. Będzie to możliwe dzięki
wykorzystaniu odpowiednich materiałów, przede wszystkim trawy
syntetycznej, która jest odporna na
mróz oraz wysokie temperatury.
Grę umożliwi także oświetlenie –
zaprojektowano 6 masztów oświetleniowych o wysokości 10 m
z ośmioma oprawami metalohalogenkowymi o mocy 1000 W.
– Powstanie tego boiska to bardzo znaczący krok w kierunku poprawy bazy sportowej klubu, a co
za tym idzie, warunków treningowych, szkoleniowych i rozgrywkowych – podkreśla Dariusz Dobiech,
prezes KS Slavia. – Dzięki temu boisku zniknie problem z treningami
w okresie jesienno-zimowym, kiedy
możliwości były ograniczone przez
warunki pogodowe i bazowe klubu.
Usprawni też pod względem organizacyjnym pracę klubu, przede
wszystkim trenerów. Do tej pory
musieliśmy w okresie jesienno-zimowym korzystać z wynajmowanych obiektów hal sportowych
w szkołach i z boisk o sztucznej nawierzchni w innych klubach i miastach. Wierzę, że to boisko pozwoli
mówić i nie tylko mówić o prawdzi-

Kończą się prace nad Strategią Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030. Przez najbliższe dwa tygodnie mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zgłaszać uwagi do
projektu dokumentu oraz wskazywać, które z celów mają być realizowane w pierwszej kolejności. Podsumowaniem konsultacji społecznych będzie spotkanie z mieszkańcami, które 12 lutego odbędzie się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Wypowiedz się o nowej strategii miasta
Od początku prac nad nową strategią mieszkańcy Rudy Śląskiej aktywnie w nich uczestniczyli. Najpierw wiosną ponad 4,6 tys. rudzian
wzięło udział w badaniu jakości życia w mieście, następnie ponad
dwieście osób – mieszkańców,
przedstawicieli rudzkich ﬁrm, instytucji i stowarzyszeń aktywnie
uczestniczyło w pracach warsztatowych. – To dowód na to, że rudzianie chcą się wypowiadać w sprawach istotnych dla ich miasta.
Żaden dokument konsultowany do
tej pory w mieście nie wzbudził takiego zainteresowania jak Strategia
Rozwoju Miasta na lata 2014 –
2030, dlatego wierzę, że i tym razem mieszkańcy chętnie wezmą
udział w rozpoczętych konsultacjach – podkreśla Grażyna Dziedzic.
Rozpoczynające się w mieście
konsultacje dotyczą wstępnego
projektu nowej strategii. – W dokumencie przedstawiliśmy to, o czym
podczas warsztatów, które miały
miejsce we wrześniu 2013 r. dysku-

Boisko Slavii będzie największym z czterech boisk, które powstaną w tym roku przy rudzkich klubach sportowych.

W tym roku powstaną w Rudzie Śląskiej cztery nowoczesne boiska ze sztucznej trawy. Miasto przeznaczy na ich budowę 2,5 mln zł.

wym szkoleniu dzieci i młodzieży,
ale także o większej integracji zawodników i ich rodziców z klubem
– mówi prezes.
Boisko Slavii będzie największym z czterech planowanych boisk, co pozwoli na zgłoszenie i weryﬁkację tego boiska do rozgrywek
trampkarzy młodszych na szczeblu
Podokręgu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Prezes Dobiech podkreśla również, że nowe boisko zmniejszy eksploatację boiska głównego,
a tym samym pozwoli zmniejszyć
koszty jego utrzymania. Nowy
obiekt pozwoli też zwiększyć liczbę dzieci i młodzieży trenującej
w klubie, która do tej pory musiała
być ograniczana. – Jednocześnie
chcemy, żeby z tego boiska korzystały szkoły, jak i mieszkańcy miaW klubie Slavia trenuje obecnie 180 zawodników.

sta, niekoniecznie zrzeszeni w klubie – zapewnia.
W tym roku powstaną w Rudzie
Śląskiej cztery nowoczesne boiska
ze sztucznej nawierzchni. Miasto
przeznaczy na ich budowę 2,5 mln
zł. – Chcemy stawiać na sport dziecięcy i młodzieżowy, stąd inwestycje, które służyć mają szkoleniu
najmłodszych sportowców – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Oprócz boiska na terenie KS Slavia, boiska wybudowane zostaną na
obiektach klubów piłkarskich:
Grunwald Ruda Śląska, Urania
Ruda Śląska oraz Wawel Wirek.
Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska jest jednym z najstarszych klubów sportowych na Śląsku. Powstał
w 1919 roku i na trwałe zapisał się
nie tylko w historii rudzkiego sportu, ale także na arenie krajowej i zagranicznej.
Do
największych
gwiazd, które zapisały się w historii
klubu należą m.in. Ernest Pohl
i Władysław Żmuda.
W tym roku miasto na wsparcie
szkolenia dzieci i młodzieży w KS
Slavia przeznaczyło 129 tys. zł, natomiast 32 tys. zł traﬁ na szkolenie
seniorów. W klubie trenuje obecnie
180 zawodników w następujących
grupach: seniorzy – IV liga, młodzież – Klasa”B”, Juniorzy rocznik
1998, Trampkarze TR-99, Trampkarze TR-2001, Trampkarze TR2003, Trampkarze TR-95 i grupa
naborowa.
AS

towali ich uczestnicy. Chodzi tu
o mocne i słabe strony miasta,
a także cele operacyjne i strategiczne dla Rudy Śląskiej wraz z zadaniami, które mają być realizowane
przez najbliższych 17 lat – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
I to właśnie cele, a właściwie ich
hierarchia, są głównym tematem
konsultacji. – Mieszkańcy za pośrednictwem ankiety będą mogli
wskazać, które z celów określonych
w dokumencie, a przewidzianych
do realizacji mają być priorytetem
na najbliższe lata – tłumaczy Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
Ankiety dostępne są w Biurze
Obsługi Mieszkańców w Urzędzie
Miasta, w miejskich jednostkach organizacyjnych i samorządowych
instytucjach kultury w Rudzie Śląskiej. Można je też pobrać ze strony
internetowej
www.rudaslaska.pl/
strategia. Tam też dostępny jest
wstępny projekt strategii. Wypełnione kwestionariusze rudzianie mogą

Ponad 1/3 budżetu drogowego Rudy Śląskiej zarezerwowały w tym roku
władze miasta na dalszą budowę trasy N-S. Za te pieniądze ma zostać wykonana m.in. część robót pomiędzy ul. 1 Maja a Nowobukową oraz dokumentacja projektowa kolejnych odcinków drogi. Przetarg na opracowanie
koncepcji jednego z etapów budowy rozstrzygnął właśnie rudzki magistrat.
Kolejny zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu.

Miliony na N-S-kę
Trasa N-S będzie ważnym szlakiem komunikacyjnym, ponieważ
bezkolizyjnie połączy Drogową
Trasę Średnicową z autostradą A-4.
– Śmiało można powiedzieć, że dla
całego regionu jest to inwestycja
kluczowa, ponieważ jej realizacja
usprawni m.in. przemieszczanie się
mieszkańców między południową
częścią województwa a lotniskiem
w Pyrzowicach – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Ponadto dzięki realizacji inwestycji
zmniejszy się natężenie ruchu na
drodze wojewódzkiej 925 pomiędzy
DTŚ a autostradą – dodaje.
W zeszłym tygodniu zakończył
się kolejny przetarg dotyczący budowy trasy N-S w Rudzie Śląskiej.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na odcinku
od Drogowej Trasy Średnicowej do
ul. Magazynowej będzie kosztować
ponad 160 tys. zł. Zamówienie wykona Spółka SWECO Infraprojekt
z Krakowa. – Chodzi o wykonanie
projektu budowlanego i wykonawczego, na podstawie którego będzie
budowany odcinek drogi w rejonie
ul. Magazynowej w Rudzie – tłumaczy wiceprezydent Jacek Morek. –

Ponadto wykonawca ma nam dostarczyć
wszystkie
niezbędne
dokumenty, na podstawie których
otrzymamy pozwolenie na budowę
– dodaje.
Sﬁnalizowany przetarg to następny krok do realizacji pełnego zakresu inwestycji. Kolejnym będzie
wyłonienie ﬁrmy, która opracuje
dokumentację projektową na budowę trasy na odcinku od ul. Kokota
do autostrady A-4. W tym roku
władze miasta chcą też wykupić
nieruchomości i wypłacić odszkodowania za działki, które zostaną
zajęte pod budowę trasy w rejonie
Bielszowic. Rozpocząć mają się też
roboty przy budowie drogi w rejonie ul. Bukowej.
Realizacja dalszych etapów trasy
N-S ma kosztować rudzian w tym
roku 11 milionów złotych. Jak podkreślają władze Rudy Śląskiej,
to tylko kropla w „morzu potrzeb”,
jakie są konieczne do ukończenia
planowanego przebiegu drogi. –
Budowa kolejnych odcinków trasy
N-S w Rudzie Śląskiej ma kosztować 413 mln zł – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Ze względu na bardzo duże koszty realizacji

strategia rozwoju miasta będzie
wchodzić w życie, bowiem 2014 rok
to początek nowej perspektywy ﬁnansowej Unii Europejskiej. Wyzwania, ale i szanse, jakie w związku z tym pojawiają się przed naszym
miastem, są kluczowe dla jego przyszłości. Dlatego dobrze, że w okres
ten wchodzić będziemy z nowo
opracowanym dokumentem – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Prace nad strategią rozwoju Rudy
Śląskiej na lata 2014 – 2030 rozpoczęto wiosną ubiegłego roku.
W czerwcu przeprowadzono natomiast badania ankietowe na temat
jakości życia w mieście. Kolejnym
krokiem do opracowania nowej
strategii było opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej miasta
oraz przeprowadzenie warsztatów
z udziałem przedstawicieli wielu
grup społecznych z Rudy Śląskiej.
Prace nad Strategią Rozwoju
Miasta Ruda Śląska prowadzone są
w ramach projektu „Zintegrowane
podejście do problemów obszarów
funkcjonalnych na przykładzie
Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Projekt współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007 – 2013.
TK

przesyłać za pośrednictwem poczty
na adres magistratu, bądź mailem na
adres prezydent@rudaslaska.pl. Ponadto ankiety można oddawać we
wszystkich miejscach, skąd zostały
pobrane. Termin składania formularzy upływa 12 lutego br.
Podsumowaniem konsultacji będzie spotkanie z mieszkańcami,
podczas którego będzie można
również zabrać głos w sprawie projektu nowej strategii. – Zamierzamy
je przeprowadzić 12 lutego 2014 r.
w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości – zapowiada Aleksandra
Kruszewska. Na sam koniec zaś,
projekt dokumentu poddany zostanie pod obrady Rady Miasta.
Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami wstępnego projektu Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014
– 2030, Ruda Śląska ma być miastem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku, a osiągnięcie
tego możliwe będzie dzięki wykorzystaniu potencjału i aktywności
rudzian. Zdaniem uczestników
wrześniowych warsztatów, miasto

powinno rozwijać się z wykorzystaniem własnych zasobów oraz
bogatego dziedzictwa kulturowego.
Dlatego we wstępnym projekcie
strategii ujęte zostały te zadania,
które dotyczą zagospodarowania
i rewitalizacji terenów i obiektów
poprzemysłowych. Ponadto kluczowym celem, który ma być realizowany do 2030 r., jest dobre skomunikowanie miasta wraz z dalszą
budową trasy N-S, co stymulować
ma rozwój gospodarczy na terenach
inwestycyjnych. Sporo miejsca
w projekcie strategii poświęcono
poprawie miejskiej infrastruktury
oraz sprawom związanym z edukacją, przedsiębiorczością czy budową społeczeństwa obywatelskiego
utożsamiającego się z miastem.
Wszystkie cele i zadania ujęte we
wstępnym projekcie strategii przyporządkowane zostały do trzech obszarów: społecznego, potencjałów
i zasobów miasta oraz gospodarki
i promocji miasta. Będą one realizowane od 2014 do 2030 r. – Nie bez
znaczenia jest czas, kiedy nowa

inwestycji, jej sﬁnansowanie wyłącznie ze środków własnych miasta jest praktycznie niemożliwe.
Dlatego też staramy się wykorzystywać wszystkie możliwości, żeby
uzyskać unijne wsparcie – dodaje.
Dzięki staraniom władz Rudy
Śląskiej inwestycja traﬁła na listę
projektów, które mają szansę na
dotację z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Została
ona opublikowana miesiąc temu
przez Urząd Marszałkowski. Chodzi o tzw. Mandat Negocjacyjny
Województwa Śląskiego z 17 grudnia 2013 r., czyli dokument, który
zawiera listę najważniejszych inwestycji w regionie. Ostateczną
decyzję, które z nich dostaną środki z Brukseli, ma podjąć Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
O doﬁnansowanie dalszych etapów trasy N-S Ruda Śląska stara
się już od trzech lat. W kwietniu
zeszłego roku przedsięwzięcie
znalazło się na listach rankingowych projektów transportowych
przewidywanych do realizacji
z funduszy unijnych w latach 2014
– 2020. – W kategorii projektów
regionalnych zajęliśmy drugie
miejsce – przypomina wiceprezydent Michał Pierończyk. – Wysoka
pozycja na liście rankingowej oraz
wysoki poziom zaawansowania
prac przygotowawczych zdecydowały o tym, że trasa N-S została
wpisana do Mandatu Negocjacyjnego. To duże osiągnięcie – podkreśla.

Realizacja dalszych etapów trasy N-S ma kosztować rudzian w tym roku 11 milionów
złotych.
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Trasa N-S zaprojektowana została jako droga o prędkości projektowej 70 km/godz. Będzie posiadała
dwie jezdnie o szerokości 7 m z pasem dzielącym o szerokości 4 m.
Inwestycja ma być realizowana etapami. Pierwszy z nich został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul.
1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz
z
węzłem
dwupoziomowym
z ul. 1 Maja. Inwestycja kosztowała
43,5 mln zł, a na jej realizację miasto otrzymało doﬁnansowanie ze
środków Unii Europejskiej w kwocie 36,9 mln zł. To nieco ponad
10 proc. środków, na jakie liczą

władze Rudy Śląskiej przy kolejnych fazach budowy tej drogi.
Kolejnymi etapami budowy trasy
N-S będą: budowa odcinka od ul.
1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym, budową
odcinka drogi od ul. Bukowej do ul.
ks. Niedzieli – ulica Nowobukowa;
wykonanie drogi na odcinku od ul.
Bukowej do ul. Kokota; budowa
trasy od ul. Kokota do autostrady
A-4. W następnej kolejności ma zostać wybudowany obecnie projektowany odcinek północny trasy N-S
od DTŚ do ul. Magazynowej,
a w późniejszym czasie fragment
drogi do granicy z Bytomiem.
KP
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OGŁOSZENIA

Wiadomości Rudzkie 29.01.2014

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22
NIP: 641 001 03 37, REGON: 000484713
e-mail: rsm@rsm.com.pl

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg uzupełniający do przetargu dwustopniowego na wykonanie w swoich zasobach robót remontowo-budowlanych w 2014 r. i zaprasza Wykonawców do składania ofert wstępnych
w zakresie urządzania terenów zieleni osiedlowej.
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI OSIEDLOWEJ – OFERTA WSTĘPNA” w sekretariacie RSM do dnia 18.02.2014.r. do godz. 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.02.14 r. o godz.9.00 w siedzibie RSM, w pokoju nr 317.
Oferta powinna spełniać warunki „Regulaminu przetargów” obowiązującego w RSM oraz powinna być przygotowana w zakresie i sposobie określonym
w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.
Formularz zawierający „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia”
można odebrać od dnia 28.01.2014 r. do dnia 17.02.2014 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
• dokonać wpłaty na konto PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302
0039 3751,
• zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu
odebrania faktury VAT,
• odebrać SIWZ w pokoju 306.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub
e-mailem zamówienie z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury
VAT.
Cena formularza wynosi: 123,00 zł z VAT-em.
Firmy, które wykupiły Specyfikacje do unieważnionego przetargu z dnia
27.11.2013 r. otrzymują obecną Specyfikację bezpłatnie.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Teresa Kałuża i Stanisław Wuzik, w siedzibie Spółdzielni (pokój 306 i 309), tel. 32 248-24-11 wew.
306 i 286 w godzinach od 7.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku.
Wyniki przetargu Zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu i w Internecie.
Oferenci zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymają pisemne zaproszenie
do składania ofert ostatecznych na wybrane zakresy robót.
RSM zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi
oferentami na temat treści złożonych ofert wstępnych, jak również prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Zajęczej 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 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.
Pierwszy przetarg, który odbył się 12.12.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi: 50.000,00 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 17.02.2014 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
10.02.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.500,00 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 (dot. również cudzoziemców w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości
wraz z podatkiem od towarów i usług 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 223), tel. 32 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu dwóch
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy
Siewnej, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
– 2350/22 o powierzchni 688 m2 (cena wywoławcza netto – 65.000,00 zł),
– 2351/22 o powierzchni 640 m2 (cena wywoławcza netto – 61.000,00 zł),
zapisanych na karcie mapy 3 obręb Kochłowice oraz księdze wieczystej GL1S/00006532/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej (w dziale III wpisany jest ciężar, dział IV jest wolny od wpisów), które zostaną sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol
planu MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 (-15), fax 32 248-43-22
NIP: 641 001 03 37, REGON: 000484713
e-mail: rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie instalacji
pionów nawodnionych w budynku przy ul. Łukasiewicza 9, 9a oraz
Łukasiewicza 9b, 9c w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
można odebrać do dnia 17.02.2014 r. osobiście w siedzibie Zamawiającego,
adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12, pokój 306 w poniedziałek od godz.
10.00 do godz. 16.00, od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 13.00.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego należy:
• dokonać wpłaty na konto PKO BP S.A. I/O Gliwice 43 1020 2401 0000
0302 0039 3751,
• zgłosić się do pokoju 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu
odebrania faktury VAT,
• odebrać SIWZ w pokoju 309.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem
lub e-mailem zamówienie z podaniem danych potrzebnych do wystawienia
faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 123,00 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia:
20.02.2014 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu
20.02.2014 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium
przetargowe w kwocie: 9.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić do dnia 19.02.2014 r. na konto w PKO BP S.A.
I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na
konto Zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
• w kwestiach formalnych Stanisław Wuzik (pokój 309), tel. 32 248-24-11
wew. 286 w godzinach od 7.00 do 10.00.
• w kwestiach merytorycznych Krystyna Janiak, tel. 32 242-65-93 w godzinach od 7.00 do 10.00.
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OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 40 lat czterech niezabudowanych nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ulicy Łukowej z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 15.01.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych
są cztery niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Łukowej, obręb Kochłowice, k.m. 1
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00007909/9 (w dziale trzecim wpisane są służebności gruntowe polegające na prawie
przechodu i przejazdu przez działkę 3016/160; dział IV wolny jest od wpisów), oznaczone
numerami geodezyjnymi:
b) 3583/160 o powierzchni 22 m2,
a) 3582/160 o powierzchni 23 m2, 		
d) 3585/160 o powierzchni 24 m2,
c) 3584/160 o powierzchni 22 m2, 		
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Ruda Śląska działki stanowią teren garaży i parkingów (symbol planu: GP1), położone są
w sąsiedztwie zabudowy garażowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, terenów
niezabudowanych; posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta; grunt jest zatrawiony i porośnięty w części drzewami oraz krzewami. Działki nie posiadają bezpośredniego
dojazdu z drogi publicznej ulicy Łukowej, w związku z czym Gmina Miasto Ruda Śląska
na działce nr 3016/160 o powierzchni 426 m2, zapisanej w nr KW GL1S/00007909/9, stanowiącej drogę dojazdową, ustanowi odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie
przejścia i przechodu, całą jej długością i szerokością, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek gruntu nr: 3582/160, 3583/160, 3584/160 i 3585/160. Wysokość
wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej dla każdej ze zbywanych nieruchomości wynosi 1.020,00 zł i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Wynagrodzenie z VAT jest płatne jednorazowo przed zawarciem umowy. Każdy z wyłonionych w drodze przetargu nabywców nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty kwoty
1.020,00 zł wraz z VAT przed zawarciem umowy notarialnej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 3582/160 – 1.000,00 zł,
– dla działki nr 3583/160 – 1.000,00 zł,
– dla działki nr 3584/160 – 1.000,00 zł,
– dla działki nr 3585/160 – 1.200,00 zł.
Ceny osiągnięte w przetargu stanowić będą podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny,
– opłat rocznych wynoszących 5% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług. Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca
każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być
aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 18.03.2014 r.
dokonają wpłaty wadium w kwocie:
– dla działki nr 3582/160 – 50,00 zł,
– dla działki nr 3583/160 – 51,00 zł,
– dla działki nr 3584/160 – 52,00 zł,
– dla działki nr 3585/160 – 60,00 zł,
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem
„wadium – Łukowa działka nr …” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
– w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i
usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze
spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie
podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia
na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega
się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
223), tel. 32 244-90-56.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu garażu nr
2 usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska: ul. Solidarności
stanowiącego własność Masta Ruda Śląska, a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Kochłowickiej.
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 o powierzchni 1838 m2, własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Kochłowickiej, stanowiąca działkę nr
1815/58 zapisana na k.m.2, obręb Kłodnica oraz w KW nr GL1S/00006694/1 (działy III i IV ww. są
wolne od wpisów).
Nieruchomość jw. wolna jest od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych
do rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.
2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 13.01.2014 r.
W ustaleniach planu ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol
planu MN2.
Zbywana działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz użytków leśnych; teren jest płaski, zatrawiony oraz porośnięty
drzewami i krzewami (zieleń wysoka). Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do żadnych
dróg publicznych, w związku z czym dojazd z drogi publicznej ulicy Kochłowickiej będzie odbywać
się poprzez działki nr 1308/1 i 1750/58.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 215.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualna stawka wynosi 23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 7.03.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się
z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) oraz w terminie do dnia
28.02.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 10.800,00 zł przelewem na konto i przedłożą
Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. Cena nieruchomości
wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12
Pani Jolancie Kaczmarczyk-Całek
dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej
wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

przekazuje
Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska

Pani
Jolancie
Kaczmarczyk-Całek
dyrektorowi Domu Pomocy
Społecznej ,,Senior”
w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia w
trudnych chwilach po
śmierci

OJCA
składają
Pracownicy
i Mieszkańcy Domu

Szczere wyrazy współczucia
Pani Jolancie
Kaczmarczyk-Całek
dyrektorowi Domu
Pomocy Społecznej „Senior”
w Rudzie Śląskiej
w trudnych chwilach
po śmierci

ojca

składają
dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej
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 Anteny Montaż Naprawa. Tel. 32 771-4777.

 Mieszkanie do wynajęcia w Rudzie Południowej. Tel. 601-766-766.

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

 Transport tanio. Tel. 601-452-034.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 „REM-BUD” tynki maszynowe gipsowe
oraz cementowo-wapienne, tel. 791-111-370.

 Do wynajęcia od zaraz M-3 Nowy Bytom
ul. Szarotek, nowe budownictwo, 1 piętro. Tel.
500-017-429 po 15.00.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA, tel. 791-669630.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Cyklinowanie KUŚMIERSKI. Tel. 501281-222, 32 243-30-24.

 Sprzedam 3-pokojowe w ocieplonym bloku ul. Fojkisa, 2 piętro, 63 m2 od zaraz. Cena
do uzgodnienia. Tel. 505-537-359.

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

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.

USŁUGI POGRZEBOWE

 Godula M-3, 38 m2, 89 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

PRACA

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508127-072.
 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, 32 244-09-60.
 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-260780.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
 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 25390-23, 795-406-305.

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 24226-27.

 Godula M-4, 64 m , 148 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.


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

 Sprzedam M-5, 70 m . Tel. 502-393177.

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 63 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe,
kompletnie umeblowane, Nowy Bytom, ul.
Chorzowska 12. Tel. 600-293-954.

 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-138.

 Wynajmę atrakcyjną pizzerię w Rudzie Śląskiej. Tel. 606-352-226.

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

 Halemba, dwupokojowe, 46 m , 115 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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 Godula, jednopokojowe, 37 m2, 65 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Ruda, trzypokojowe, 62 m2, 135 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 110 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 W Rudzie Śl.-Kochłowicach – NOWE
domy szeregowe 105 m2, 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692,
605-731-250.

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzypokojowe, 66 m2, 149 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

Gotówka do 25 000 zł bez BIK na
oświadcz. Tel. 605-848-324.

Pożyczki natychmiastowa wypłata bez
BIK kom 500-255-201.
 Kredyty konsolidacyjne, pozabankowe,
chwilówki, wysoka przyznawalność, tel.
888-484-868.

Domofony, serwis RTV. Tel. 500-540743.
 Komputery, laptopy – naprawa, konﬁguracja, instalacja. perkomp.pl, tel. 666-360-136.

 Zatrudnię kafelkarza. Tel. 602-445-909.

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

 Firma remontowo-budowlana usługi od A
do Z. Tel. 516-964-333.

 KREDYTY. Prosto. Szybko. Skutecznie.
ZADZWOŃ: tel. 886-839-888.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-376-855, 32340-91-05.

NIERUCHOMOŚCI

 Ruda Płd. – sprzedam dwupokojowe 43 m2,
99 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Wirek M-3 48 m2, 117 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 Serwis AGD – naprawa pralek. tel.
530-412-007.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.

 Ruda M-3 48 m2, 100 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 Skup samochodów wszystkich marek. Tel.
515-533-560.

 Kupię dom do remontu w cenie 100.000,00
zł -150.000,00 zł lub działkę. Tel. 32 340-38-07
po 16.00.
 Sprzedam M-4, Godula, osiedle Lipińska,
bez pośredników, cena do negocjacji. Tel. 691377-573.
 Sprzedam mieszkanie 64 m2, Ruda
Śląska-Godula, tel. 501-018-217.
 Do wynajęcia mieszkania, pomieszczenia
na biura, magazyny, warsztat samochodowy +
działka 525 m2 przy ul. Dąbrowskiego 29
(obok CH PLAZA). Tel. 725-144-808.
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NAUKA
 Pisanie prac magisterskich, inżynierskich itp. Pomoc, tel. 504-150-238.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo,
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507572-625.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.

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

 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary, inne
kupię. Tel. 515-533-560.
 Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ i KATOWICKIEGO HOLDINGU kupię. Tel. 507-851-852.
 Kupię zegarki naręczne, kieszonkowe, ordery, odznaczenia, monety itp. Srebro w każdej
postaci, militarne zdjęcia, elementy umundurowania, broń białą. Dojazd, gotówka. Tel. 510500-666.

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.

 NOWO OTWARTY SKLEP Z ODZIEŻĄ
NOWĄ I UŻYWANĄ – Halemba, ul. Kuźników 2.

Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219
508-175-863

www.stemark.pl

 Naprawa AGD. Tel. 666-360-136.

AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

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

41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1

tel./fax 32 370-20-54

NIERUCHOMOŚCI

 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-28.

ZŁOMOWANIE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

CARBOTRANS Spółka z o.o.

składają
dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy
Gimnazjum nr 11 i SP 22 w Rudzie Śląskiej

 Lokal do wynajęcia 70 m . Tel. 888-625108.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 784699-569.

RÓŻNE

207/2x160/1881 m2 800 000 zł
252/680
780 000 zł
250/682
460 000 zł
240/508
499 000 zł
pow. od 749 m2
98 zł/m2
pow. od 763 m2
98 zł/m2
pow. od 814 m2
98 zł/m2
2
pow. od 956 m
98 zł/m2
pow. 1022 m2
120 tys. zł
36 m2
99 tys. zł
40 m2
135 tys. zł
43 m2
65 tys. zł
47 m2
125 tys. zł
43 m2
99 tys. zł
44 m2
97 tys. zł
55 m2
90 tys. zł
78 m2
205 tys. zł
95 m2
198 tys. zł
113 m2
69 tys. zł
50 m2
137 tys. zł
62 m2
1100 zł/m-c
44 m2
1000 zł/m-c
44 m2
850 zł/m-c
38 m2
1000 zł/m-c
28 m2
900 zł/m-c
118 m2
2000 zł/m-c
167 m2
260 tys. zł
180 m2
5 900 zł/m-c
106 m2
199 tys. netto
2
106 m
1200 zł/m-c
90 m2
3000 zł/m-c
37 m2
600 zł/m-c
200 m2
55 tys.

Władysława DUDKOWIAKA
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 KOSMETOLOG mobilny, KWASY 50 –
SMS: tel. 601-430-654, oddzwonimy.

 Zajmę się osobą starszą, niepełnosprawną.
Tel. 511-375-691.

Posiadłość
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Zabrze-Makoszowy
M-2 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Ruda
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
M-4 Św-ce-Chropaczów
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-2 Ruda Śl.-Wirek
Dom szeregowy Wirek
Bytom Karb/Konstytucji
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.- Nowy Bytom
Ruda Śl.-Bykowina

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski
Pani Irenie Czechowicz wraz z rodziną wyrazy szczerego współczucia
i pociechy w trudnych chwilach po śmierci ojca

 N. Bytom – Dworaka, sprzedam 50 m2, 120
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

 Zatrudnię od zaraz – tokarz, frezer. Tel. 692413-875.

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

 Sprzedam mieszkanie w Rudzie Południowej. Tel. 603-928-105.

DZIAŁKI

 Usługi ogólnobudowlane oraz tapicerskie w
domu klienta. Tel. 501-408-879, 665-007-941.

USŁUGI

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

WYNAJEM

OGŁOSZENIA DROBNE

LOKAL

 Wynajmę na działalność gospodarczą – centrum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/84 m2. Tel. 608206-636.
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro naprzeciw pokoju 215),
wykazu nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie: ul.
Pomorskiej, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny, ul.
Edmunda Kokota, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem
pod parking, ul. Kuźników, która
zostanie oddana w dzierżawę
na cele rekreacyjne, ul. 1 Maja,
która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod urządzenie
reklamowe.
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XXI PLEBISCYT ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH” NA SPORTOWCA I TRENERA ROKU 2013

„Wiadomości Rudzkie” po raz XXI organizują plebiscyt na Najlepszego Trenera i Sportowca Roku. Do redakcji nadesłano 45 zgłoszeń. Kilka kandydatur dodała Komisja Plebiscytowa.
Poniżej publikujemy w kolejności alfabetycznej zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że głosować można za pomocą SMS-ów (szczegóły wysyłania SMS-ów przy
kandydatach), a także na portalu społecznościowym http:.//www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie. Wysyłać SMS-y i głosować na Facebooku można do 25 lutego 2014, do godz.
16.00. Na Wyróżniającego się Sportowca Skrzata (do lat 10) będzie można oddawać głosy od środy 29 stycznia (od godz. 9.00) do wtorku 4 lutego (do godz. 16.00). Od środy 5 lutego
(od godz. 9.00) do wtorku 11 lutego (do godz. 16.00) będzie można oddawać głosy na Wyróżniającego się Nauczyciela Wychowania Fizycznego. Natomiast od środy 12 lutego (od godz.
9.00) do wtorku 18 lutego (do godz.16.00) będzie można głosować na Wyróżniającego się Sportowca Amatora.

NAJLEPSZY
/NAJPOPULARNIEJSZY
SPORTOWIEC
MACIEJ BIAŁDYGA. (Chcąc oddać
głos na Macieja Białdygę, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści NPS.1, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
STEFANIA BŁACHNO. (Chcąc oddać
głos na Stefanię Błachno, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści NPS.2, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
MICHAŁ BRZOZOWSKI. (Chcąc
oddać głos na Michała Brzozowskiego,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NPS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
KRZYSZTOF DUDEK. (Chcąc oddać
głos na Krzysztofa Dudka, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści NPS.4, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
RAFAŁ FRANKE. (Chcąc oddać głos
na Rafała Frankego, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.5, koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT).
ADRIAN HAJDUK. (Chcąc oddać
głos na Adriana Hajduka, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści NPS.6, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
DAMIAN JARCZYK. (Chcąc oddać
głos na Damiana Jarczyka, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści NPS.7, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
ALEKSANDRA JAWOSZEK. (Chcąc
oddać głos na Aleksandrę Jawoszek,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści

NPS.8, koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
MICHAŁ KALINOWSKI. (Chcąc oddać głos na Michała Kalinowskiego,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NPS.9, koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
DAWID KARECIŃSKI. (Chcąc oddać
głos na Dawida Karecińskiego, wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści NPS.10,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
MATEUSZ KRZYMIŃSKI. (Chcąc
oddać głos na Mateusza Krzymińskiego,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NPS.11, koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
ROBERT MIREK. (Chcąc oddać głos
na Roberta Mirka, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.12, koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT).
KRZYSZTOF MORAWIEC. (Chcąc
oddać głos na Krzysztofa Morawca, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.13,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
KORNELIA MOSKWA. (Chcąc oddać
głos na Kornelię Moskwę, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści NPS.14, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
ANNA NOCOŃ. (Chcąc oddać głos na
Annę Nocoń, wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.15, koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT).
GRZEGORZ PŁACZKOWSKI. (Chcąc
oddać głos na Grzegorza Płaczkowskiego,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.16
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

KRZYSZTOF PŁONKA. (Chcąc oddać
głos na Krzysztofa Płonkę, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści NPS.17, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
KRZYSZTOF PŁUSA. (Chcąc oddać
głos na Krzysztofa Płusę, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści NPS.18, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
MATEUSZ PORĘBSKI. (Chcąc oddać
głos na Mateusza Porębskiego, wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści NPS.19, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
TOMASZ PUSTELNIK. (Chcąc oddać
głos na Tomasza Pustelnika, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści NPS.20, koszt
SMS-a to 1 zł + 23%VAT).
SYLWIA SPOLJAR. (Chcąc oddać głos
na Sylwię Spoljar, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.21, koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT).
ANNA SZKUDLAREK. (Chcąc oddać
głos na Annę Szkudlarek, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści NPS.22, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ
SPORTOWIEC SKRZAT
ALAN BORKOWY. (Chcąc oddać głos
na Alana Borkowego, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści SKRZAT.1, koszt SMS-a to
1 zł + 23% VAT).
KACPER GRZEGORZYCA. (Chcąc
oddać głos na Kacpra Grzegorzycę, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści SKRZAT.2,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
PAULINA KAMIŃSKA. (Chcąc oddać

głos na Paulinę Kamińską, wyślij SMS
-a na numer 71100 o treści SKRZAT.3,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
BARTOSZ LATO. (Chcąc oddać głos
na Bartosza Latę, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści SKRZAT.4, koszt SMS
-a to 1 zł + 23% VAT).
ROKSANA MATUSIAK. (Chcąc oddać głos na Roksanę Matusiak, wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści SKRZAT.5,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
JULIA NAWRAT. (Chcąc oddać głos
na Julię Nawrat, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści SKRZAT.6, koszt SMS
-a to 1 zł + 23% VAT).

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ
NAUCZYCIEL
WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO
KATARZYNA CZYŻ. (Chcąc oddać
głos na Katarzynę Czyż, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści WF.1, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
ELŻBIETA GARMULEWICZ. (Chcąc
oddać głos na Elżbietę Garmulewicz,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WF.2,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
JUSTYNA GŁADYSZ. (Chcąc oddać
głos na Justynę Gładysz, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści WF.3, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
RAFAŁ FLORCZYK. (Chcąc oddać
głos na Rafała Florczyka, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści WF.4, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

KAMIL ZIELEŹNIK. (Chcąc oddać
głos na Kamila Zieleźnika, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści WF.5, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ
SPORTOWIEC AMATOR
PRZEMYSŁAW BEDNAREK. (Chcąc
oddać głos na Przemysława Bednarka,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści AMATOR.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
PAWEŁ BRODA. (Chcąc oddać głos
na Pawła Brodę, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści AMATOR.2, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
PIOTR LOKWENC. (Chcąc oddać głos
na Piotra Lokwenca, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści AMATOR.3, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
WOJCIECH SZPITOL. (Chcąc oddać głos na Wojciecha Szpitola, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści AMATOR.4, koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
Kandydatury w kategorii Najlepszy
Trener: WŁADYSŁAW DZIURA,
HENRYK ŚWIERC, PIOTR TOPOLSKI, MARCIN WIDERA,
MATEUSZ NIEGOT, TOMASZ
CICHY, MARIUSZ ŚWIERCZYŃSKI, DARIUSZ WYCIŚLIK, TEODOR WAWOCZNY,
MARIAN TWARDOŃ, TOMASZ
KLIMAS, MARCIN KSIĘŻYK,
JACEK DUDKA.

ul. Niedurnego 50d/2 (w budynku Przychodni)
41-709, Ruda Śląska, tel. 32 242 00 38
e-mail: rodzinna.niedurnego@gmail.com
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-16.00, niedz. 8.00-14.00
41-703 Ruda Śląska, plac Niepodległości 5, tel. 32 248-38-89
e-mail: apteka24ruda@gmail.com.

APTEKA CAŁODOBOWA
41-707 Ruda Śląska, ul. Oświęcimska 126, tel. 32 242-70-80
e-mail: kochlowice.rodzinna@gmail.com, pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-14.00
41-907 Bytom, ul. Tatrzańska 2, tel. 32 282-41-84
e-mail: apteka.rodzinna@onet.pl, pon.-pt. 8.00-20, sob. 8.00-14.00

www.aptekadziecka.pl

SPORT
Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Pokonali lidera

Mimo gry z wymagającym rywalem rudzianie stanęli na wysokości zadania.

Zapasy

Wiadomości Rudzkie 29.01.2014

Nie lada niespodziankę sprawili
swoim kibicom szczypiorniści
SPR-u Grunwald Ruda Śląska.
W sobotę na oczach kibiców pokonali oni aktualnego lidera tabeli
– MTS Chrzanów – różnicą ośmiu
bramek. Było to drugie zwycięstwo rudzian w rundzie rewanżowej.
Na początku spotkania odrobinę lepsi byli przyjezdni. Po dziesięciu minutach mieli oni na koncie trzybramkową przewagę. Później jednak do roboty wzięli się
rudzianie. Odrobili oni straty i na
przerwę schodzili wygrywając
jedną bramką.
W drugiej połowie podopieczni
Marcina Księżyka grali z głową.
Nie spieszyli się z rozgrywaniem
akcji. Systematycznie, powoli
zwiększali swoje prowadzenie.
W dużej mierze przyczynił się do
tego bardzo dobrze spisujący się
między słupkami Wolniaczyk. I to

wszystko przełożyło się na wynik
– ostatecznie to SPR Grunwald
różnicą ośmiu bramek pokonał lidera tabeli.
– Do tego meczu szczególnie
się przygotowywaliśmy. Naładowaliśmy akumulatory. Było widać
efekty tego na parkiecie. Porządnie zagrała obrona, w ataku także
poradziliśmy sobie dosyć dobrze,
jestem bardzo zadowolony – mówił po spotkaniu Marcin Księżyk,
trener rudzian. – W zeszłym sezonie mieliśmy pierwszą rundę słabszą, a drugą lepszą, mam nadzieję, że teraz będzie odwrotnie – dodał.
SPR Grunwald – MTS Chrzanów 33:25 (19:18)
SPR Grunwald: Wolniaczyk
– Hartel, Kmieć 1, Zarzycki 9,
Płonka 4, Kurzawa 2, Lange 2,
Kowal 6, Wodarski 5, Borecki,
Gansiniec 2, Stogowski 2
Trener: Marcin Księżyk

Piłka ręczna – II liga kobiet

Medale zapaśników, zapaśniczek i dzieci Zaczęły od zwycięstwa
24-25 stycznia w Białogardzie rozegrany został Międzynarodowy Puchar
Polski Seniorów w zapasach w stylu
wolnym. W zawodach tych uczestniczyło dwóch zawodników ZKS-u SLAVIA
Ruda Śląska. Rywalizujący w kategorii
do 74 kg Andrzej Sokalski w walce decydującej o brązowym medalu, w doskonałym stylu zdeklasował reprezentanta Rosji Umankana Magomedanova.
Drugi zawodnik Slavii – Kamil Wojciechowski – stanął do rywalizacji w kategorii do 97 kg. Dopiero w walce decydującej o złotym medalu musiał on uznać wyższość ubiegłorocznego wicemistrza Europy – Kamila Skaskiewicza z AKS-u Białogard.
Podczas Pucharu Polski Seniorów
w zapasach w stylu wolnym w Białogardzie Polski Związek Zapaśniczy
podsumował ranking Klubowego
Mistrza Polski za rok 2013. Pierwsze
miejsce w rankingu zajął AKS Białogard, drugie ZKS SLAVIA Ruda Śląska, a trzecie Grunwald Poznań. Pu-

char w imieniu rudzkiego klubu odebrał prezes Marek Garmulewicz.
Wyróżniony został również trener
Slavii Tomasz Garczyński, który
w klasyfikacji na najlepszego trenera
w zapasach w stylu wolnym w kraju
zajął drugie miejsce.
W Raciborzu natomiast rozegrano
Puchar Polski Seniorek w zapasach
kobiet. Uczestniczyły w nim cztery
zawodniczki Slavii – z medalami
wróciły trzy z nich. W kategorii do
55 kg medale brązowe wywalczyły
Daria Szymeczko i Natalia Kubaty,
natomiast medal srebrny przypadł
w udziale rywalizującej w kategorii
do 63 kg Izabeli Strzałce.
W Rzeszowie dobry start odnotowali najmłodsi reprezentanci zapaśniczej
Slavii. W Międzynarodowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego
w zapasach w stylu wolnym w grupie
dzieci srebrne medale w swoich kategoriach wywalczyli Klaudiusz Wiezner
i Daniel Lisoń.

Zawodniczki Zgody popełniały sporą liczbę błędów.

W sobotę szczypiornistki Zgody Ruda Śląska pokonały niżej sklasyfikowany zespół Glorii Katowice różnicą pięciu bramek.
Pierwsza połowa meczu przebiegała
niemrawo. Katowiczanki potrzebowały
aż siedmiu minut, by po raz pierwszy
umieścić piłkę w bramce gospodyń.
W tym samym czasie zawodniczki
Zgody uczyniły to trzy razy. Taki stan
rzeczy to efekt dużej liczby błędów popełnionych przez obie strony. Druga
połowa przebiegała bardziej dynamicz-

nie. Jej początek był wyrównany. Później jednak w szeregach rudzianek pojawiło się kilka juniorek młodszych,
które zaliczyły udany debiut i przyczyniły się do zwycięstwa Zgody.
KS Zgoda Ruda Śląska – Gloria Katowice 21:16 (9:7)
KS Zgoda Ruda Śląska: Brzeska,
Podsiedlik – Góral 1, Dziółko 1, Wojcik 1, Krzysteczko M. 3, Maciejowska 6, Hodyjas 1, Baranowska 2,
Krzysteczko D. 3, Sobota 2, Pocheć 1
Trener: Wiktoria Flizikowska
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Lotnictwo

Spotkanie pilotów
W sobotę piloci samolotów ultralekkich zjechali do Rudy Śląskiej,
by wziąć udział w V Spotkaniu Zimowym Pilotów ULM. – Dzięki takim spotkaniom nasze środowisko
może zintegrować się, porozmawiać
o tym co zrobić, by latało się bezpieczniej, a także co uczynić, by ten
sport był bardziej dostępny – tłumaczył Michał Guziel, jeden z organizatorów spotkania.
W spotkaniu, które odbyło się
w Restauracji Adria, udział wzięło
prawie 40 pilotów z różnych części
Polski.
– To spotkanie jest formą rewanżu za wszystkie zaproszenia, z których korzystamy w ciągu roku.
W związku z tym, że my – motolotniarze i piloci samolotów ultralekkich – nie posiadamy lotniska, postawiliśmy na taką formę – tłumaczył Tomasz Lisowski. – Przede
wszystkim wspominamy tu letnie
wojaże. Chociaż nasze grono jest
w miarę stałe, to do Rudy Śląskiej,
by podzielić się swoim doświadczeniem, przyjeżdżają coraz większe
sławy. Dzisiaj odwiedził nas między
innymi Alek Dernbach, który jest
dwukrotnym mistrzem świata w klasie WL-1 – dodał Andrzej Królicki,
współorganizator imprezy.
Na spotkaniu można było m.in.
wysłuchać uwag Witolda Słabonia
– kontrolera ruchu lotniczego na lotnisku Kraków Balice oraz opowieści
Waldemara Woźniaka, który mimo
swej niepełnosprawności realizuje
się w roli pilota.
A co przyciąga ludzi do tego sportu?
– Latanie to przede wszystkim
niezapomniane wrażenia. Na ziemi
zostawia się wszystkie problemy,
a czas spędzony w powietrzu jest
chwilą tylko dla siebie – tłumaczył
Jarek Stobiński, także zaangażowany w organizację spotkania.
A co zrobić żeby osiągnąć w tym
mistrzostwo? – Żeby być mistrzem,
potrzebna jest precyzja – zdradził
tajemnicę Alek Dernbach.
REKLAMA

Futsal

Zagrali seniorzy i dzieci
Łatwe zwycięstwo odnieśli w minioną
niedzielę futsaliści Gwiazdy Ruda Śląska. Pokonali oni na wyjeździe Jedynkę
Niemodlin wynikiem 10:1. Rudzianie od
pierwszych minut dominowali na parkiecie, a na listę strzelców wpisali się: 4 x
Łuszczek, Bereta, Białek, Krzymiński,
Siadul, Działach i Grudzień.
W ten weekend na parkiet wybiegli
także młodsi adepci piłki halowej. Okazją ku temu były kolejne turnieje organizowane przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda.
W sobotę walczyli juniorzy młodsi
z rocznika 1998/99. Rywalizowało ze
sobą sześć drużyn. Najlepszą okazał się
być AKS Mikołów. Tuż za nim uplasowały się Sokół Wola i GOSiR Chełm
Śląski. Zespół Gwiazdy znalazł się tuż

za podium – notując jedną wygraną, dwa
remisy i dwie porażki. Wyróżnienia indywidualne powędrowały głównie do
mikołowian – Marcin Topór został najlepszym bramkarzem zawodów, a Dominik Słomka królem strzelców turnieju. Najlepszym zawodnikiem uznano
Adriana Sosnę z drużyny Sokół Wola.
W niedzielę natomiast walczyło dziesięć drużyn złożonych z trampkarzy rocznika 2000. Najlepszy okazał się być zespół
GKS-u Katowice. Drugi był MKS Śląsk,
a trzeci Ajaks Częstochowa. I zespół
Gwiazdy uplasował się na piątym miejscu,
zaś II zespół był ósmy. Najlepszym bramkarzem okrzyknięto Michała Smolczyka
(Gieksa), najlepszym zawodnikiem został
Adrian Palka (Śląsk), a tytuł króla strzelców wywalczył Piotr Ostalski (Ajaks).

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
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