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Joachim Czech przepracował 
w Kopalni Pokój 25 lat. Jakież było 
jego zdziwienie, kiedy któregoś 
dnia dowiedział się, że zabrano mu 
nagle jedną tonę węgla z przysługu-
jącego od lat deputatu.

– Jak to jest pani redaktor? Kar-
ta górnicza gwarantowała mi kon-
kretne świadczenia i nagle ktoś po-
stanawia inaczej i zabiera to, co 
nam emerytom się należy. Ja się py-
tam, na jakiej podstawie tak się 
dzieje? – mówił rozgoryczony pan 
Joachim.

To jedna z form oszczędności 
w Kompanii Węglowej – jak infor-
mują przedstawiciele koncernu, 
w ciągu ubiegłego roku wydał on na 

deputaty dla swych byłych pracow-
ników 266 mln złotych, emerytów 
jest prawie 160 tys. Na deputaty dla 
pozostałych górników poszło 280 
mln złotych. 

– To więcej niż miesięcznie po-
chłaniają wynagrodzenia dla 
wszystkich górników Kompanii 
Węglowej pracujących pod zie-
mią. Odchodzimy od tego – to taki 
bonus, przywilej. Musimy patrzeć 
na sytuację w Kompanii Węglo-
wej, a ta nie jest łatwa. Musimy 
zrobić wszystko, żeby pracownicy 
mieli stabilną pracę – podkreśla 
Zbigniew Madej, rzecznik praso-
wy Kompanii Węglowej. 

Dokończenie na str. 2

Zabrali tonę węgla

Mandat nie wygasa Nowy format od marca Mieszkania z bonifi katą

Więcej na str.  2 Więcej na str. 3 Więcej na str.  8

REKLAMA

DENTYSTA 
RTG ZĘBÓW

w Przychodni DAMAR
Rejestracja telefoniczna 

782-006-022
Godula, ul. Przedszkolna 6

JUŻ ZA TYDZIEŃ:
Relacja z Plebiscytu na • 
Sportowca 
i Trenera Roku 2013
O przygotowaniach • 
do akcji Bezpieczny 
Samochód 
– Bezpieczna Rodzina

Kompania Węglowa zabrała swoim byłym pracownikom tonę węgla. Foto: arch.

Kompania Węglowa zabrała swoim byłym pracownikom tonę węgla 
z przysługującego im deputatu. Do naszej redakcji zaczęli dzwonić zdener-
wowani emeryci i renciści zaskoczeni całą sytuacją. Czy oszczędności 
w Kompanii muszą odbywać się naszym kosztem? – pytali. A tymczasem 
może to dopiero początek końca deputatów w Kompanii. 

DYŻUR REDAKTORA
Monika Herman-Sopniewska

tel. 512-295-228
monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ALARM

Zaproszenie!
Bułka z sezamem, a w środku pyszny 
kurczak – chętni? Dla naszych 
Czytelników mamy 6 zaproszeń od 
restauracji McDonald`s. Upoważniają 
one do otrzymania McZestawu Powiększonego 
z jedną z trzech kanapek (McChicken Podwójny, 
Śródziemnomorski lub Curry). Wystarczy wysłać 
SMS-a o treści: wiad.mc+imię  i nazwisko 
pod numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT 
tj. 1,23 brutto). Na SMS-y czekamy od 26.02.2014 
od godziny 10.00 do 27.02.2014 do godz. 14.00. 
Zaproszenie otrzyma co siódma osoba.
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Zabrali tonę węgla
Dokończenie ze str. 1

Na każdego zatrudnionego 
w Kompanii Węglowej górnika przy-
pada mniej więcej trzech emerytów 
i rencistów, którzy przed laty praco-
wali w kopalniach tej spółki. Każde-
mu z nich do niedawna przysługiwa-
ło co roku od 2,5 do 3 ton darmowe-
go deputatu węglowego – jego rów-
nowartość w gotówce to niecałe 600 
złotych za tonę. 

– Na mocy podpisanego 6 lutego 
porozumienia między zarządem kon-
cernu a działającymi w nim związka-
mi zawodowymi, wysokość deputatu 
obecnym emerytom i rencistom zo-
stała obcięta o jedną tonę – informu-
je Zbigniew Madej, rzecznik praso-
wy Kompanii Węglowej.

Ta decyzja rozwścieczyła „po-
szkodowanych” i nie tylko to. Bo 
osoby, które zrealizowały swój talon 
do 6 lutego, odebrały deputat w do-
tychczasowym wymiarze, a ci, któ-
rzy się spóźnili, są stratni o jedną to-
nę. 

– Ich szczęście. Jeśli niektórzy 
emeryci zdążyli przed wejściem no-
wych przepisów, to udało im się na 
tym skorzystać – mówi Zbigniew 
Madej. 

Utrata 1 tony węgla to dopiero po-
czątek, bo mogą stracić cały swój 
deputat. Porozumienie ze związka-
mi, na mocy którego ów deputat jest 
wypłacany, wygasa z końcem roku 
2015. I co dalej? Czy kompa-
nia wprowadzi kolejne oszczędno-
ści? Co na to związki zawodowe? 
Pytań jest wiele.

– To rząd powinien wziąć na siebie 
odpowiedzialność za wypłatę depu-
tatów dla górniczych emerytów. Tym-
czasem rząd przerzuca odpowie-
dzialność na spółkę – tłumaczy Bo-
gusław Ziętek, szef Sierpnia’80. 

Dla porównania: W ubiegłym roku 
KHW wydał na deputaty dla emery-
tów ok. 40 mln zł, Jastrzębska Spół-
ka Węglowa – ponad 64 mln zł, nato-
miast Kompania Węglowa – przeszło 
266 mln zł.  MHS
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Kradli to wpadli

Dwóch mężczyzn podejrzanych 
o kradzież zatrzymali policjanci 
komisariatu w Rudzie 1. W poło-
wie lutego policjanci otrzymali 
informację o  włamaniu do jedne-
go z garaży przy ul. Powstańców 
i kradzieży bramy garażowej.  Po-
licjanci  z „jedynki” ustalili, że 
sprawcami kradzieży jest dwóch 
mężczyzn w wieku 17 i 47 lat. 
Dwaj zatrzymani rudzianie usły-
szeli już zarzuty, a skradzione 
przez mężczyzn mienie udało się 
odzyskać. Grozi im kara nawet do 
10 lat więzienia.

Ogień w piwnicy
Chwile grozy przeżyli miesz-

kańcy bloku przy ul. Ździebkow-
skiej w Rudzie Śląskiej-Wirku. 
Kilka jednostek straży pożarnej 
walczyło z ogniem, który szalał 
w piwnicy. Z budynku ewakuowa-
no cztery osoby. Ogień pojawił się 
w pomieszczeniach piwnicznych 
ok. godz. 15 w poniedziałek  
(17 lutego). Sytuację udało się 
szybko opanować. Tym razem 
obyło się bez ofiar.

Za posiadanie narkotyków
W połowie lutego policjanci ha-

lembskiego komisariatu zatrzyma-
li dwie osoby podejrzane o posia-
danie narkotyków. Zatrzymane 
osoby usłyszały już zarzuty. Trzy 
lata więzienia i grzywna to kara 
jaka im grozi. Dwaj zatrzymani do 
sprawy mężczyźni są mieszkańca-
mi Rudy Śląskiej i Bytomia w wie-
ku 30 i 36 lat. Praca operacyjna 
prowadzona przez policjantów 
z Halemby pozwoliła ustalić oko-
liczności ich działalności prze-
stępczej. W obu przypadkach  
policjanci przy zatrzymywaniu 
działali z zaskoczenia. Przy każ-
dym z zatrzymanych funkcjona-
riusze ujawnili narkotyki. 

Statystyki
Urodzenia:  – 50
Zgony:  – 15 
Małżeństwa:  – 5
Rozwody:  – 3
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W ubiegły piątek, 21 lutego 
o godzinie 10.00, przy siedzibie 
Wyższego Urzędu Górniczego 
w Katowicach odbył się protest 
górników. Powodem manifesta-
cji było pojawienie się informa-
cji w mediach o złym stanie 
aparatów ucieczkowych używa-
nych przez kopalnie, co mogło-
by wpływać na bezpieczeństwo 
górników.

Piotr Litwa, prezes Wyższego 
Urzędu Górniczego, wydał 
w czwartek decyzję o kontroli 
użytkowanych w kopalniach apa-
ratów ucieczkowych KA-60. Są 
to znajdujące się pod ziemią urzą-
dzenia, które mają godzinny za-
pas tlenu. W przypadku wybuchu 
dają górnikom możliwość ewaku-
acji. Decyzję o kontroli aparatów 
prezes WUG ogłosił podczas na-
rady dyrektorów okręgowych 
urzędów górniczych. Będzie ona 
dotyczyć urządzeń produkowa-
nych przez Fabrykę Sprzętu Ra-

towniczego i Lamp Górniczych 
Faser S.A. z Tarnowskich Gór.

Informacja o możliwych pro-
blemach z aparatami w kopal-
niach wypłynęła z lokalnych 
mediów. Reakcją na takie do-
mniemania było opublikowanie 
przez zarząd firmy Faser infor-
macji o tym, że aparaty posiada-
ją certyfikaty zgodności z nor-
mami europejskimi, a proces 
produkcji nadzorowany jest 
przynajmniej raz w roku. Na 
swojej stronie internetowej 
umieszczono także notkę o tym, 
że podane w prasie informacje 
są nierzetelne i nieprawdziwe, 
a artykuły prasowe sporządzone 
w sposób nieuczciwy.

Podczas strajku Związek Za-
wodowy Ratowników Górni-
czych chciał zwrócić uwagę na 
problem awaryjności aparatów. 
Organizatorzy chcieli przekazać 
także petycję prezesowi WUG.

Magdalena Szewczyk

Strajki pod WUG

Ta sprawa ma długą historię – ale po-
woli zbliża się do finału. Blisko dwa lata 
ciągnął się spór o mandat radnej Ewy 
Błąkały-Zawronek.

– Straciłam nerwy i dobre imię. Będę 
ubiegać się o przeprosiny, bo tak tego 
nie zostawię – mówi radna Ewa Błąkała-
Zawronek.

A wszystko zaczęło się pod koniec 
maja 2011 roku,  kiedy komisarz wybor-
czy poinformował ją, że została radną.

– W tym samym dniu złożyłam rezy-
gnację u mojego kierownika z funkcji 
zastępcy kierownika przychodni rejono-
wej, w której leczyłam. Od tego dnia nie 

Jest decyzja – mandat nie wygasa!

pobierałam z tego tytułu żadnego dodat-
ku funkcyjnego. Dwa dni później złoży-
łam ślubowanie i weszłam w skład Rady 
Miasta – tłumaczy. 

Awantura rozpętała się przed referen-
dum.  W kwietniu 2012 roku Piotr We-
sołowski w imieniu Grupy Inicjatywnej 
ws. referendum zwrócił się do przewod-
niczącego Rady Miasta Jarosława Wie-
szołka o wyjaśnienie sprawy.

– Referendyści znaleźli na stronie  
internetowej nieaktualne informacje, że 
pełnię jeszcze funkcję kierownika. I roz-
pętało się piekło o to, że robię to bez-
prawnie. A przecież taka informacja nie 

jest żadnym dokumentem w sprawie. 
Dokumentem jest moja rezygnacja, któ-
rą złożyłam na ręce kierownika i taką 
samą pokazałam przewodniczącemu  
Rady Miasta – dodaje Ewa Błąkała-
Zawronek.  

Jak się okazało, kierownik przychod-
ni strony nie zaktualizował i cały czas 
widniała tam nieaktualna informacja. 
Tematem zajęła się Komisja Prawa, Sa-
morządności i Bezpieczeństwa Rady 
Miasta. W jednym z prasowych artyku-
łów pojawił się wywiad z jej przewodni-
czącym – Jarosławem Kanią, w którym  
mówił wprost, że do tej pory Komisja 
sprawą się nie zajęła, bo to nie on, a rad-
na Anna Łukaszczyk była przewodni-
czącą tej komisji: – Ewa Błąkała-Zaw-
ronek  jest jej koleżanką z klubu radnych 
popierającego panią prezydent. Komisja 
Prawa w tamtym czasie nie przeanalizo-
wała tematu. Można powiedzieć, że zo-
stał schowany pod przysłowiowy dywan 
– tak w wywiadzie Jarosław Kania ko-
mentował sprawę.

Tymczasem pod koniec grudnia ub.r.  
Bartosz Szabatowski ze Stowarzyszenia 
Obywatelskie Referendum złożył za-
wiadomienie do Prokuratury Okręgowej 
w Gliwicach  w związku z uzasadnio-

nym podejrzeniem popełnienia prze-
stępstwa, którego celem było lub jest 
zatarcie śladów pełnienia spornej funk-
cji.

– Czekamy na decyzję prokuratury  
w tej sprawie. Jest ona skomplikowana 
i wielowątkowa – mówi Bartosz Szaba-
towski.

Pierwsze postanowienia w tej sprawie 
jednak są. 13 lutego br. od przewodni-
czącego Rady Miasta w Rudzie Śląskiej 
wyszło pismo, z którego jasno wynika, 
że radna mogła pełnić legalnie swoją 
funkcję. Czytamy w nim:

„Komisja Prawa, Samorządności 
i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda 
Śląska stwierdziła, iż podejrzenia naru-
szenia art. 24b ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie gminnym nie znalazły potwierdze-
nia w udokumentowanych faktach, 
w związku z powyższym nie zachodziła 
konieczność podejmowania uchwały 
o wygaśnięciu mandatu radnej”.

– Sprawą zajmuje się mój prawnik. 
Będę się domagać przeprosin. Cała ta 
awantura uderzyła  w mój dobry wizeru-
nek, będę ubiegać się o przeprosiny ze 
strony pana Szabatowskiego.  Ta histo-
ria wyssana  z palca sporo mnie koszto-
wała – komentuje sprawę radna Błąkała-
Zawronek.

Monika Herman-Sopniewska

Ewa Błąkała-Zawronek najpierw zrezygnowała z funkcji zastępcy kierownika, potem złożyła ślu-
bowanie do RM.  Foto: RP



Wiadomości Rudzkie 26.02.2014 3ZBLIŻENIA

Wielu twierdzi, że gazety już 
dawno wyszły z mody. Nasi Czy-
telnicy są doskonałym przykładem 
na to, że zwolennicy tej tezy mylą 
się. W każdą środę 20 000 wydań 
,,Wiadomości Rudzkich” trafia 
 z drukarni do redakcji, następnie 
do punktów kolportażu, by final-
nie trafić do Państwa rąk. Publiku-
jemy informacje kulturalno-spo-
łeczne i sportowe. Przeprowadza-
my także wywiady z ciekawymi 
rudzianami, którzy dzielą się swo-
imi niespotykanymi zawodami, 
pasjami, zajęciami. 51 wydań ga-
zety to rocznie ponad 23 miliony 
wydrukowanych stron! Piątka 
dziennikarzy w 2013 roku opubli-

kowała 1442 newsy, w tym 475 
sportowych. To średnio 28 new-
sów na tydzień – wszystkie zwią-
zane z naszym najbliższym oto-
czeniem.

,,Wiadomości Rudzkie” po raz 
pierwszy pojawiły się na rynku lo-
kalnym w 1993 roku. Od tego czasu 
wiele się zmieniło. Maszyny do pi-
sania, na których tworzono teksty, 
dawno wyszły z mody, a zdjęcia cy-
frowe wyparły tradycyjne aparaty 
fotograficzne. Nasza redakcja nie 
przestaje iść z duchem czasu i stale 
się zmienia. Już 5 marca w swoich 
rękach będą Państwo trzymać 
pierwsze wydanie ,,Wiadomości 
Rudzkich” w nowym formacie.

Odmienione, a przede wszystkim w podręcznym formacie – już 5 marca 
,,Wiadomości Rudzkie” ukażą się w nowej odsłonie.

– Mamy nadzieję, że dzięki nowej 
szacie graficznej i nowym pomy-
słom nasz tygodnik będzie cieszył 
się jeszcze większym zainteresowa-
niem mieszkańców Rudy Śląskiej. 
Niezmiennie będziemy ukazywać 
się w każdą środę  w nakładzie 20 
tys. egzemplarzy. Ufamy, że zmiany 
się Państwu spodobają – mówi An-
na Piątek, redaktor naczelna ,,Wia-
domości Rudzkich”.

– Głównym tematem naszych wy-
dań są i będą ludzkie problemy, 
a tych nie brakuje. Interesują nas 
interwencje, spory z sąsiedzkiego 
podwórka, lokalne ciekawostki 
i imprezy kulturalno-sportowe – 
tłumaczy Monika Herman-Sop-
niewska, sekretarz redakcji WR 
i dodaje: – W samym 2013 roku 
udało nam się poruszyć ponad 50 
problemów w dziale interwencja 
i drugie 50 w dziale redakcyjna 
skrzynka. Najwięcej dotyczyło 

dzielnicy Nowy Bytom, kolejne po-
chodziły z Rudy i Halemby. Cieszy 
nas to, że mamy żywy kontakt z na-
szym Czytelnikiem. Ludzie przycho-
dzą, piszą, dzwonią i proszą o po-
moc.

,,Wiadomości Rudzkie” to nie 
tylko gazeta. Od lat staramy się ak-
tywnie uczestniczyć w życiu miasta 
przygotowując dla Państwa różne 
gale i kampanie społeczne takie jak 
akcja Bezpieczny Samochód – Bez-
pieczna Rodzina, czy wybory Miss 
Rudy Śląskiej. Ale ,,Wiadomości 
Rudzkie” to również szeroki wa-
chlarz szkoleń. W naszej ofercie 
znajdą Państwo warsztaty z kontak-
tów z mediami, dziennikarskie, czy 
logopedyczne. 

Mamy nadzieję, że nadal będą 
nas Państwo obdarzać swoim za-
ufaniem i korzystać z naszych pro-
pozycji.

 Agnieszka Pach

24 lutego ruszył Tydzień Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem organizowany przez Minister-
stwo Sprawiedliwości. W jego ramach 
przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych udzielać będą porad ofiarom prze-
stępstw.  

Również policjanci w województwie 
śląskim, którzy przez cały rok działają 
w punktach konsultacyjnych dla po-
krzywdzonych – włączają się w akcję 
resortu sprawiedliwości.

– W Rudzie Śląskiej podczas Tygo-
dnia Pomocy Ofiarom Przestępstw poli-
cjanci dyżurują w Komendzie Miejskiej 
Policji przy ulicy Generała Hallera 9 od 
24 lutego do 1 marca (od poniedziałku 
do piątku) w godzinach od 10.00 do 
18.00 oraz w sobotę od 10.00 do 13.00. 
Najbardziej doświadczeni funkcjonariu-
sze będą udzielać porad w zakresie pra-
wa karnego, cywilnego oraz rodzinne-
go. Z doświadczenia wiemy, że ta akcja 
cieszy się sporą popularnością – mówi 
Krzysztof Piechaczek, rzecznik praso-
wy KMP w Rudzie Śląskiej. 

Tydzień Pomocy Ofiarom Prze-
stępstw to inicjatywa, w której policja 
współpracować będzie z Prokuraturą 
Generalną, Rzecznikiem Praw Oby-
watelskich, Rzecznikiem Praw Dziec-
ka, Komendą Główną Straży Granicz-
nej, Naczelną Izbą Adwokacką, Na-
czelną Izbą Radców Prawnych, Krajo-
wą Radą Kuratorów Sądowych, Krajo-
wą Radą Komorniczą, Krajową Radą 
Notarialną oraz organizacjami poza-
rządowymi. 

 MHS

WR z duchem czasu
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Tydzień pomocy

5 marca nasi Czytelnicy dostaną do swoich rąk nowy format gazety. Foto: MS

,,Wiadomości Rudzkie” na rynku lokalnym pojawiły się w 1993 r. Foto: MS



WOKÓŁ NAS

Retro zabawa

15 grudnia rudzianie po raz ko-
lejny licznie stawili się na placu 
Jana Pawła II, by pokonując kolej-
ne kilometry, zrealizować marzenie 
13-letniej Wiktorii. Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu wielu osób 
kilka dni temu wymarzony laptop 
trafił w końcu do dziewczynki.

O tym, że jej kości zaatakował 
nowotwór, Wiktoria dowiedziała 
się w czerwcu minionego roku. 
Jednak w głowie dziewczynki 
oprócz zmartwień pojawiły się 
także marzenia. Jednym z nich był 
laptop. To właśnie zbiórka na wy-
marzony komputer była głównym 
celem drugiej edycji Biegu Miko-
łajkowego. Dzięki zaangażowaniu 
małych i dużych rudzian, którzy 
licznie stawili się na starcie, udało 

się to marzenie zrealizować. – 
Dzięki temu komputerowi mogę 
miło spędzić czas w szpitalu. Ła-
twiej też jest mi utrzymać kontakt 
ze znajomymi – tłumaczy Wikto-
ria. – Chciałam bardzo serdecznie 
podziękować tym, którzy biegali 
i włączali się w inne akcje na moją 
rzecz. To, że tyle osób przyjechało 
na plac Jana Pawła II, było dla 
mnie bardzo ważne i dodało mi  
sił do dalszej walki – dodała  
13-latka.

Gdy rozmawiałam z Wiktorią, 
przebywała ona w szpitalu. W pią-
tek (21.02.) zaczęła drugi, słabszy 
cykl chemioterapii. Dziewczynka 
czuje się dobrze, a leczenie prze-
biega pomyślnie.

Sandra Hajduk

Spełnione marzenie Wiktorii
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Laptop przekazali Wiktorii przedstawiciele Fundacji „Mam marzenie”. Foto: arch.

Wolontariuszem być

Jak zostać wolontariuszem i jak 
działa terapia śmiechem? – odpo-
wiedzi na te pytania mieli okazję 
poznać w piątkowe popołudnie  
(21.02.) uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 im. Jana 
Pawła II. Na specjalne zaproszenie 
do kochłowickiej placówki eduka-
cyjnej przyjechała bowiem przed-
stawicielka Fundacji „Dr Clown”.
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4 Wiadomości Rudzkie 26.02.2014

Uczniowie ZSO nabywali nowych umiejętności przez wspólną zabawę. Foto: SH

– Młodzież na takim spotkaniu 
może się dowiedzieć czym zajmu-
je się fundacja i jakie warunki 
trzeba spełnić, aby móc zostać 
wolontariuszem. A warto nim być, 
bo wolontariat rozwija. Jest to 
niesamowita zabawa, ale też 
ogromna dawka wiedzy. Wolonta-
riat uczy jak rozmawiać z innymi 
ludźmi. W trakcie niego zdobę-

Katowice, Kleofas, Murcki, Mysłowice, Śląsk, Niwka-Modrzejów, Wesoła, Wieczorek, Wu-
jek, Staszic, Kazimierz-Juliusz, Powstańców Śląskich, Gliwice, Grodziec, Jowisz, Pstrowski, 
Andaluzja, Bielszowice, Bobrek-Centrum, Bolesław Śmiały, Brzeszcze, Chwałowice, Ha-
lemba-Wirek, Julian, Marcel, Piast, Piekary, Rozbark, Wawel-Pokój, Knurów-Szczygłowice, 
Rydułtowy-Anna, Sośnica-Makoszowy, Ziemowit, Szombierki, Siemianowice, Miechowice, 
Dębieńsko, Paryż, Barbara Chorzów.

Motywem przewodnim muzeal-
nego balu przebierańców nie mo-
gło być nic innego, jak tylko histo-
ria. W środę (19.02.) 35 przed-
szkolaków świetnie bawiło się 
podczas imprezy zorganizowanej 
w Muzeum Miejskim im. Maksy-

miliana Chroboka. – Taka impreza 
to dla najmłodszych bardzo dobra 
nauka poprzez zabawę. Bal karna-
wałowy w stylu retro sprzyja temu, 
by dzieci poznawały historię – tłu-
maczyła Barbara Nowak, dyrektor 
placówki. – Bal cieszy się dużym 

zainteresowaniem. Myślę, że ta 
impreza muzealna stanie się już 
naszą tradycją – dodała.

Bal organizowany był w rudz-
kim muzeum już po raz trzeci.

– Dzieci przebrały się w histo-
ryczne stroje. Chcemy się bawić  
i integrować tutaj, w naszym mu-
zeum – podkreślała Aleksandra 
Gołąb, nauczycielka z Miejskiego 
Przedszkola nr 9. – Są malcy prze-
brani między innymi za rycerzy. 
Każdy, kto dziś z nami spędza czas, 
pewnie też otrzyma jakiś prezent – 
dodała.

Podczas zabawy uczestników 
nagradzano za najlepiej przygoto-
wany kostium.

– Już od kilku lat przyglądam 
się temu co organizowane jest 
w muzeum. Bardzo pozytywnie 
oceniam takie inicjatywy – mówiła 
pani Janina, babcia małego Prze-
mka. 

Robert Połzoń

35 dzieci wzięło udział w muzealnym balu. Foto: RP

dziemy takie umiejętności, które 
przydadzą się nam w dalszym ży-
ciu bez względu na to, czym 
w przyszłości chcemy się zajmo-
wać – tłumaczyła Barbara Smoli-
cha z Fundacji „Dr Clown”. – 
Dzisiaj uczniowie poznają między 
innymi elementy terapii śmie-
chem, którą wykorzystujemy 
głównie w szpitalach. Tam z regu-
ły do południa dzieci przechodzą 
zabiegi i badania, a później się 
nudzą. Wtedy do akcji wkraczamy 
my. Wchodzimy w strojach klau-
nów, rozweselamy najmłodszych 
i sprawiamy, że chociaż przez pięć 
minut zapominają one o chorobie 
– opowiadała.

Chętnych, by poznać szczegóły 
pracy wolontariusza nie brakowa-
ło. 

– Przyszłam, bo wydaje mi się, że 
pomagać zawsze warto. Moi rodzi-
ce prowadzą pogotowie opiekuń-
cze, więc dodatkowa wiedza z pew-
nością mi się przyda – mówiła Ju-
styna Kapela, licealistka, która 
w przyszłości chce się opiekować 
osobami starszymi.

Sandra Hajduk
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Rok Sławika
Sejmik Województwa Ślą-

skiego ogłosił rok 2014 rokiem 
Henryka Sławika. W tym roku 
przypada 70. rocznica jego 
śmierci. – Najważniejszym za-
daniem jest przypomnienie po-
staci i dokonań tego wielkiego 
Polaka i Ślązaka, zwłaszcza 
młodemu pokoleniu – mówi 
Andrzej Gościniak, przewodni-
czący Sejmiku Województwa. 
Sławik był powstańcem ślą-
skim, działaczem PPS, radnym 
Katowic i delegatem do Ligi 
Narodów. Po klęsce wrześnio-
wej w 1939 roku znalazł się na 
Węgrzech, gdzie m.in. stanął na 
czele Komitetu Obywatelskiego 
ds. Opieki nad Uchodźcami 
Polskimi. Sławik organizował 
pomoc zarówno dla internowa-
nych wojskowych, jak i dla 
uchodźców cywilnych. Doku-
menty, które pomagał wysta-
wić, uratowały życie tysiącom 
polskich uciekinierów.

Jak segregujemy?
Ponad 7 tysięcy ton śmieci 

posegregowali mieszkańcy Ru-
dy Śląskiej w pierwszym półro-
czu obowiązywania „ustawy 
śmieciowej”. Oznacza to, że 
około 25 procent odpadów z te-
renu miasta jest wyrzucanych 
w sposób selektywny. Z danych 
za II półrocze 2013 roku wyni-
ka też, że rudzianie segregują 
chętniej niż rok temu. Jedno-
cześnie wzrósł też udział zanie-
czyszczeń w śmieciach zbiera-
nych selektywnie.

Wystawa w CIS
W Małej Galerii Centrum 

Inicjatyw Społecznych przy 
ul. 11 Listopada w Starej By-
kowinie odbył się ciekawy 
wernisaż. 21 lutego swoją 
twórczość malarską zaprezen-
tował tam Zdzisław Mikoda. 
Wystawa czynna będzie jesz-
cze do 31.03.2014 r. Dzieła 
Zdzisława Mikody można po-
dziwiać od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 11.00 
do 18.00, a w soboty od 11.00 
do 15.00. Zapraszamy!

W SKRÓCIEMiędzy prawdą a mitem

Przedmiotowe zmagania

To najlepszy sposób na spraw-
dzenie swojej wiedzy oraz przygo-
towanie się do nauki na kolejnych 
poziomach. Właśnie zakończyła się 
IX Edycja Olimpiad Przedmioto-
wych Szkół Podstawowych w Ru-
dzie Śląskiej, w której swój udział 
w poszczególnych konkursach 
zgłosiło 20 placówek z całego mia-
sta. Olimpiada jest okazją, aby 
rudzcy uczniowie mogli sprawdzić 
swoją wiedzę z przedmiotów takich 
jak: historia, język angielski, język 
polski, matematyka, przyroda i in-
formatyka.

Udział w olimpiadach przedmio-
towych biorą uczniowie klas IV,  
V oraz VI, a odbywają się one 

O Karolu Goduli dyskutowano 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 
W poniedziałek ( 17 lutego) gośćmi  
Krzysztofa Karwata byli: literat 
Krystian Gałuszka, kulturoznawca 
dr Izabela Kaczmarzyk, historyk 
przemysłu dr Ryszard Kurek oraz 
założyciel Fundacji Zamek Chu-
dów dr Andrzej Sośnierz. 

Karol Godula to jedna z nielicz-
nych postaci historycznych, dobrze 
rozpoznawanych również przez 
młodzież z naszego regionu. Stał 
się patronem kilku szkół, a jedna 
z dzielnic Rudy Śląskiej też nazwa-
na została jego imieniem. Nie zo-
stał on  wymazany z ksiąg górno-
śląskiej historii nawet w latach so-
cjalizmu, choć wtedy postrzegany 
był jako ten, który dorobił się na 

krzywdzie ludu. Karol Godula – 
urodzony w roku 1781 w Makoszo-
wach przedsiębiorca, nazwany póź-
niej „królem cynku”, należał do 
wąskiego grona bogaczy, a jedno-
cześnie pionierów i wizjonerów 
przemysłowej przyszłości Śląska.  
Wokół jego życia wyrosło wiele le-
gend i mitów – ludowych i literac-
kich. Do dziś nie znamy jego ani 
fotograficznego, ani malarskiego 
wizerunku. Jak oddzielić fakty od 
fantazji?

– Wokół Goduli funkcjonuje 
wiele mitów, np. taki, że Karol  
Godula został przygarnięty przez 
Ballestremów jako sierota, nie 
mający matki i ojca – mówi Kry-
stian Gałuszka, literat, autor książ-
ki o Karolu Goduli i dodaje:– Go-

dula to postać historyczna, ale  
i mityczna – funkcjonuje w świa-
domości ludowej chociażby jako 
ten, który przeszedł ścieżkę karie-

ry od biedaka do Rockefellera, 
czyli człowieka, któremu w życiu 
się udało. 

Monika Herman-Sopniewska

W Teatrze Rozrywki w Chorzowie o Karolu Goduli.  Foto: AP
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Zaprzyjaźniony Szyb „Mikołaj”

ny poprzemysłowy lub przemysłowy 
charakter. Drugim warunkiem była 
atrakcyjność zaproponowanego pro-
gramu. Chcieliśmy, by wydarzenie 
angażowało zmysły odbiorców i nio-
sło pewną dawkę wiedzy – tłumaczy 
Adam Hajduga, kierownik Referatu 
Promocji Dziedzictwa Industrialne-
go Wydziału Kultury Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ślą-
skiego.

Zgodnie z regulaminem, jury wy-
brało dziewięć obiektów – wśród 
nich znalazł się Szyb „Mikołaj”. 
A trzeba przyznać, że było o co wal-
czyć. Nagrodą jest bowiem nie tylko 
możliwość posługiwania się tytułem 
„Obiekt Zaprzyjaźniony Industriady 
2014”, ale przede wszystkim  
udział w kampanii promocyjnej In-
dustriady i w samym festiwalu  
14 czerwca.

 Sandra Hajduk

w dwóch etapach: szkolnym, który 
jest już za nami, oraz miejskim. – 
Olimpiada organizowana jest już 
od dziewięciu lat. Choć nie ma już 
etapu wojewódzkiego i ogólnopol-
skiego, start dobrze przygotowuje  
i pomaga odnosić sukcesy podczas  
olimpijskich zmagań w gimnazjum – 
mówi Aleksandra Kaput, przewod-
nicząca koordynatorów olimpiady.

Już 3 kwietnia najlepsi ucznio-
wie wystartują w olimpiadach na 
szczeblu miejskim – zmagania po-
trwają prawie dwa tygodnie. Z każ-
dego przedmiotu nagrodzonych 
zostanie pięciu najlepszych ru-
dzian.

Magdalena Szewczyk 

Rudzcy uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę historyczną, matematyczną oraz przyrodniczą.
Foto: MS

Propagowanie i popularyzowanie 
wśród mieszkańców województwa 
śląskiego dziedzictwa przemysłowe-
go to jeden z głównych celów jaki 
przyświeca Industriadzie, czyli  
wielkiemu Świętu Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego. 
By wzmocnić atrakcyjność festiwa-
lu, postanowiono ogłosić konkurs  
i wybrać kilka obiektów, które zy-
skają miano „Obiektu Zaprzyjaźnio-
nego Industriady 2014”. Wśród wy-
branych znalazł się rudzki Szyb 
„Mikołaj”.

W szranki o tytuł stanęło w sumie 
15 obiektów, w tym cztery z Rudy 
Śląskiej.

– Oceniając obiekty skupiliśmy się 
przede wszystkim na dwóch kryte-
riach. Pierwszym z nich było kryte-
rium autentyczności. Zależało nam 
na tym, aby miejsce, w którym odbę-
dzie się wydarzenie, miało autentycz-

Szyb „Mikołaj” jest często odwiedzany przez różnego rodzaju wycieczki. Foto: SH
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ŚLąSKO-DąbROWSKA SpóŁKA MIESZKANIOWA
 Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 189 787 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności

nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38a
– cena wywoławcza:  55 400 zł, wadium: 5 540 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu:  36,75 m²  (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje:   elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne:   piwnica o powierzchni 3,36 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej:  0,0109
Dzielnica: Kochłowice   Ilość kondygnacji: 5   Piętro: parter

2. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38a
– cena wywoławcza: 54 800 zł,  wadium: 5 480 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu:  36,86 m²  (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje:   elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne:   piwnica o powierzchni 4,20 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej:  0,0111
Dzielnica: Kochłowice   Ilość kondygnacji: 5   Piętro: 4

Termin i miejsce przetargu:  21 marca 2014 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy 
Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 26 lutego 
2014 r. do 20 marca 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości Administracji 
„Śląsk” przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. (32) 342-34-75, która udzieli również dodatkowych informacji 
w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 19 marca 2014 r. (środa) – decyduje data wpływu kwoty wadium 
na konto Spółki: Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu 
wyboru oferty.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 
2. przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje 
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające 
z przybicia oraz złożone wadium. 
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 14 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we wskazanej przez 
Spółkę Kancelarii Notarialnej,
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym 
pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne 
posiadać odpowiednie urzędowe wypisy. 

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, 

unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. w sprawie 
określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji 

oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.



INTERWENCJA

odwiedzę mieszkańców tej ulicy 
i zbiorę opinie w tej sprawie, tak, 
by rozstrzygnąć ją demokratycznie 

W tym tygodniu postanowiliśmy poruszyć temat związany 
głównie z zimową aurą, który zgłoszony został w okresie, gdy 
doświadczyliśmy kilku dni przymrozków oraz małych opadów 
śniegu z deszczem: – Chciałbym zgłosić problem chodnika znajdu-
jącego się przy ulicy Obrońców Westerplatte w Wirku, przy salonie 
samochodowym „Skoda”. Gdy jest gorsza pogoda, przymrozki, 
śnieg, czy tzw. chlapa, na tym właśnie chodniku robi się bardzo 
ślisko. Już nie raz o mało nie wylądowałem na ziemi. Czy Urząd 
Miasta mógłby w taką pogodę częściej oczyszczać bądź sypać pia-
skiem lub solą wspomniany chodnik? – pyta mieszkaniec Wirku.

W tej sprawie otrzymaliśmy odpowiedź z magistratu: – Zgodnie 
z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobo-
wiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników, położonych wzdłuż nieruchomości w drodze pu-
blicznej, przyległych bezpośrednio wzdłuż granicy nieruchomości. 
Pod pojęciem właściciela nieruchomości należy rozumieć także  
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organi-
zacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytko-
waniu, a także inne podmioty władające nieruchomością – tłumaczy 
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

– Do obowiązku właściciela nieruchomości przyległej należy jego 
utrzymywanie. Do egzekwowania przestrzegania omawianego obo-
wiązku od właścicieli nieruchomości położonych bezpośrednio przy 
chodnikach zobowiązana jest Straż Miejska – dodaje rzecznik.

W tym wypadku mieszkańcy muszą liczyć na sumienność właści-
ciela nieruchomości. Można także próbować zgłaszać ewentualne 
problemy Straży Miejskiej.

*  Z redakcyjnej skrzynki
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5 marca  na łamach naszej gazety będzie 
można złożyć życzenia na Dzień Kobiet.
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 
dwa rodzaje ogłoszeń w rewelacyjnie 
niskich cenach: 
10 zł do 25 słów bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów 
wielokrotność 10 zł) 
oraz 15 zł do 25 słów ze zdjęciem
(za każde kolejne 25 słów 
wielokrotność 10 zł)
Na życzenia czekamy do piątku 28 lutego 
do godz. 12.00. Życzenia można przesyłać mailowo 
ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl 
lub przynieść osobiście do redakcji – N. Bytom, 
ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00–16.00. 

Złóż życZenia na DZień Kobiet

w ,,wiaDomościach RuDZKich”! 

Szansa dla Młyńskiej
Decyzja o powrocie do proble-

mu jednej z halembskich ulic zapa-
dła po licznych telefonach i ma-
ilach, które dotarły na nasze 
skrzynki. Temat dotyczy częstego 
braku możliwości bezpiecznego 
przejazdu przez dwukierunkową 
drogę lub wyjazdu z własnych po-
sesji z powodu zaparkowanych po 
obu stronach jezdni samochodów. 
Członkowie Komisji ds. Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego wy-
razili w ubiegłym roku swoje sta-
nowisko, oznajmiając, że wprowa-

dzenie zakazu zatrzymywania się 
na ul. Młyńskiej jest niezasadne.

– „Tylko ktoś, kto nie przeżywa 
na co dzień tego co my na tej ulicy, 
może odpowiadać, że zrobienie za-
kazu w tym miejscu jest nieuzasad-
nione. Czasem jest mi już wstyd 
dzwonić do Straży Miejskiej z ko-
lejną interwencją” – pisze miesz-
kanka Natalia Lisiak.

Po naszej kolejnej interwencji 
w rudzkim magistracie otrzymali-
śmy opinię Komisji z dnia 9 stycz-
nia 2014 roku:

Poruszyliśmy ten problem w grudniu ubiegłego roku próbując go rozwią-
zać, jednak mieszkańcy Halemby byli zdecydowanie nieusatysfakcjonowani 
efektem. Postanowiliśmy wrócić do tematu, by jeszcze raz ożywić dyskusję 
dotyczącą ulicy Młyńskiej.

– „Celem zapewnienia płynno-
ści ruchu na newralgicznym ze 
względu na postój pojazdów od-
cinku ul. Młyńskiej zaproponowa-
no wprowadzenie ruchu jednokie-
runkowego od ul. Jastrzębiej do ul. 
Halembskiej. Dojazd do ul. Młyń-
skiej odbywałby się poprzez ulicę 
Jastrzębią. Opinie mieszkańców 
winny być zebrane przez radnego 
dzielnicy Halemba. Po uzyskaniu 
akceptacji mieszkańców ul. Młyń-
skiej i Jastrzębiej można wszcząć  
procedurę zmiany organizacji ru-
chu” – czytamy w odpowiedzi 
UM. 

– Jako radny dzielnicy Halemba 
i mieszkaniec ul. Młyńskiej nie je-
stem przekonany co do zapropono-
wanego przez Komisję rozwiąza-
nia, jednak w najbliższym czasie 

– zapewnia Witold Hanke, radny 
miasta.

Magdalena Szewczyk

Ruch jednokierunkowy ma rozwiązać problemy na ulicy Młyńskiej i zwiększyć bezpieczeństwo.
Foto: MS



Już niebawem uczniowie Gimnazjum nr 9 w Rudzie Śląskiej będą mogli poczuć się jak studenci. Rudzka placówka jako pierwsza szkoła gimnazjalna z wo-
jewództwa śląskiego podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Dzięki porozumieniu rudzcy gimnazjaliści będą brali udział w cyklicznych 
zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych uniwersytetu. Na współpracy skorzystają również nauczyciele z gimnazjum, którzy 
będą mogli wymieniać się doświadczeniami ze swoimi kolegami z wyższej uczelni. 
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Rusza konkurs na najlepsze „Rudzkie smaki”! Te tradycyjne, przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie, te babcine i mamusine, ale też oryginalne 
własne przepisy i receptury na potrawy i dania rudzkiej kuchni, które warte 
są przypomnienia i upublicznienia. Najciekawsze znajdą się na stronie in-
ternetowej miasta, powstanie też książka kulinarna „Rudzkie smaki”. 

Rudzkie smaki
piekaroku. Wspólnie pożegnamy 
karnawał przy tradycyjnym śląskim 
stole – zachęca naczelnik Renata 
Młynarczuk. 

„Rudzkie smaki” – pod tą nazwą 
kryją się tradycyjne śląskie potra-
wy, jak i zupełnie nowe, do których 
przygotowania inspiracje pochodzą 
z różnych kuchni świata.  Jeszcze 
w wielu rudzkich domach króluje 
śląska kuchnia i nie ma niedzieli 
bez rosołu, klusek, rolady i modrej 
kapusty. Ale rudzianie w kuchni 
również są otwarci na nowe trendy 
i światowe smaki. Często z połą-
czenia śląskiej tradycji z innymi 
kuchniami powstają ciekawe pro-
pozycje domowego menu. – Zachę-
cam mieszkańców do udziału 
w konkursie. Chcemy poznać i ze-
brać kulinarne preferencje rudzian. 

– Tych, dla których gotowanie to 
pasja jak i tych, którzy przygotowy-
wanie posiłków traktują jak co-
dzienny obowiązek zapraszamy do 
udziału w konkursie „Rudzkie sma-
ki” i do przesyłania swoich przepi-
sów na tradycyjne i nowoczesne 
śląskie potrawy – zachęca Renata 
Młynarczuk, naczelnik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta.

Pierwsi uczestnicy konkursu 
będą mieli okazję zaprezentować 
swoje umiejętności już niebawem. 
1 marca przy historycznym, ślą-
skim piekaroku przy ul. Bujoczka 
odbędzie się pożegnanie karnawału 
z chlebem rudzianinem z piekaro-
ka, tustym, kołoczem i innymi lo-
kalnymi smakołykami. – Zapra-
szam mieszkańców na ostatki przy 

Dzięki podpisanej umowie 
uczniowie Gimnazjum nr 9 będą 
brali udział w specjalnie dla nich 
przygotowanych zajęciach zarów-
no w siedzibie swojej szkoły jak 
również w Uniwersytecie Śląskim. 
Co ważne, uczniowie korzystać 
będą mogli również z pracowni 
oraz laboratoriów uczelni. – W za-
jęciach będą mogli wziąć udział 
wszyscy chętni uczniowie z naszej 
szkoły. Zakres tematyczny zajęć bę-
dzie bardzo szeroki, gdyż obejmo-
wać będzie zarówno nauki przyrod-
nicze jak i humanistyczne – wyjaśnia 
Wojciech Kołodziej, dyrektor Gim-
nazjum nr 9.

Umowa z Uniwersytetem Ślą-
skim zawarta została na rok, 
a pierwsze zajęcia odbędą się jesz-
cze w tym roku szkolnym. W wy-
kładach i ćwiczeniach prowa-
dzonych przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych uniwer-
sytetu będą brali również udział na-
uczyciele z rudzkiego gimnazjum. 
Tym samym będą mieli oni możli-
wość wymiany doświadczeń i kon-

sultacji ze swoimi kolegami z wyż-
szej uczelni. Kolejną korzyścią 
z podpisanej umowy będzie rów-
nież praca z uczniami szczególnie 
uzdolnionymi oraz wspomaganie 
ich rozwoju przez pracowników 
naukowych uniwersytetu. Podjęta 
współpraca będzie obopólna, po-
nieważ umożliwi ona studentom 
uniwersytetu odbywanie praktyk 
oraz badań w rudzkim gimna-
zjum.

Podpisanie umowy z Uniwersy-
tetem Śląskim możliwe było dzięki 
zabiegom dr Sylwii Kuraś, na co 
dzień nauczycielki języka polskie-
go w Gimnazjum nr 9. – Widząc 
jakie możliwości daje uczelnia, sta-
rałam się zainteresować współpra-
cą szkołę i uniwersytet. Dzięki 
współpracy uczniowie będą mogli 
brać udział w ćwiczeniach i prze-
prowadzać doświadczenia, których 
nie można zrealizować w szkole – 
tłumaczy Sylwia Kuraś.

Zadowolenia z podpisania umo-
wy nie kryją władze Rudy Śląskiej. 
– Cały czas staramy się i dbamy 

o to, aby poziom nauczania w na-
szym mieście był coraz wyższy, 
a oferta edukacyjna jak najbardziej 
atrakcyjna. Stąd współpraca na-
szych placówek oświatowych z róż-
nymi fi rmami czy ośrodkami nauko-
wymi. Jestem bardzo zadowolona 
i cieszę się, że do tego grona dołą-

Rudzcy gimnazjaliści jak studenci

czyła instytucja o takim prestiżu jak 
Uniwersytet Śląski – podkreśla wi-
ceprezydent Anna Krzysteczko.

O ważnej roli współpracy szkół 
z ośrodkami naukowymi przekona-
ny jest Prorektor ds. Kształcenia 
i Studentów dr hab. prof. UŚ Ry-
szard Koziołek. – W dzisiejszych 

czasach podjęcie decyzji o kierunku 
kształcenia jest jedną z najważniej-
szych w życiu. Dzięki takim porozu-
mieniom młodzież ma niepowta-
rzalną okazję do tego, by już na 
takim etapie swojej edukacji zoba-
czyć z bliska jak wygląda nauka 
w uniwersytecie – podkreśla. – Być 
może takie działania przyczynią się 
również do obalenia mitu, że uni-
wersytety produkują rzesze bezro-
botnych, bo jak się okazuje, aż 80 
proc. absolwentów uniwersytetów 
znajduje jednak pracę – dodaje.

Współpraca pomiędzy uczelnią 
a rudzką szkołą koordynowana bę-
dzie przez Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. W ramach 
CKU prowadzone są różnorodne 
formy dydaktyczne i usługowe dla 
osób w każdym wieku. M.in. działa 
Uniwersytet Śląski Dzieci, Uniwer-
sytet Śląski Młodzieży, Uniwersy-
tet Śląski Maturzystów, Uniwersy-
teckie Towarzystwo Naukowe, czy 
Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 TK

W ramach umowy  uczniowie będą korzystać z pracowni oraz laboratoriów uczelni.

Ustawowe terminy płatności 
poszczególnych rat podatków to 
15. dzień marca, maja, września 
i listopada. Opłatę za wieczyste 
użytkowanie uiszcza się do 31 
marca każdego roku. Lepiej jed-
nak nie czekać z wpłatą do same-
go końca. – Prosimy mieszkańców, 
którzy regulują podatek w kasie 
urzędu, o dokonywanie wpłat we 
wcześniejszych terminach. Unikną 

Marzec każdego roku to czas zapłaty pierwszej raty podatku od nieru-
chomości, rolnego i leśnego dla osób fi zycznych, a także opłaty z tytułu 
użytkowania wieczystego. Dodatkowo z końcem lutego upływa termin za-
płaty opłaty śmieciowej za pierwsze dwa miesiące 2014 r. By uniknąć kole-
jek warto uiścić należność już teraz.

Zapłaty czas

URZĄD MIASTA 
informuje 

mieszkańców 
o obowiązku złożenia 
ponownej deklaracji 

śmieciowej z powodu 
zmiany od 1 stycznia 

2014 roku stawki opłaty 
za zagospodarowanie 

odpadów komunalnych. 
Aktualnie stawka 

opłaty wynosi 
9 złotych za osobę.

W związku 
z tym każdy właściciel 

nieruchomości, na 
której zamieszkują 

mieszkańcy, powinien 
dostarczyć do Urzędu 

Miasta wypełnioną 
deklarację z obniżoną 

stawką opłaty, 
w terminie 

do 28 lutego br.

Wypełnioną deklarację 
można także wysłać 

pocztą na adres 
urzędu. Druki deklaracji 
dostępne są w siedzibie 
urzędu oraz na stronie 
internetowej miasta 
www.rudaslaska.pl

– W ubiegłym roku sprzedaliśmy 
najemcom 85 mieszkań. W tym roku 
wytypowaliśmy do sprzedaży kolej-
ne, ponieważ chętnych do kupienia 
mieszkań nie brakuje – mówi Anna 
Stemplewska, naczelnik Wydziału 
Spraw Lokalowych. Warto zazna-
czyć, że lokatorom wykupującym 
swoje mieszkanie przysługuje bo-
nifi kata. Jej wysokość zależy od 
daty złożenia wniosku. Osobom, 
które złożyły wniosek po pierw-
szym stycznia 2012 r. przysługuje 
ulga w wysokości 50%. Lokator 
starający się o wykup swojego 
mieszkania musi spełniać kilka wa-

runków. – Możliwość wykupu 
mieszkania ma osoba, która wynaj-
muje mieszkanie co najmniej 3 lata 
i nie zalega z opłatami z tytułu naj-
mu. Starający się o mieszkanie lub 
współmałżonek nie może również 
posiadać tytułu własności do inne-
go lokalu mieszkalnego – wylicza 
Anna Stemplewska. 

Składając wniosek o wykup 
mieszkania należy liczyć się z do-
datkowymi kosztami poza ceną 
mieszkania. Są to koszty aktu nota-
rialnego i koszty sądowe, które wa-
hają się pomiędzy 1800-2000 zł. 
Jeżeli wniosek spełnia wymogi for-

Mieszkania z bonifi katą 

1,75 mln zł zarobiła w ubiegłym roku Ruda Śląska na sprzedaży mieszkań 
komunalnych ich lokatorom. Osoby kupujące mieszkania mogą liczyć na 
znaczną bonifi katę. W tym roku władze Rudy Śląskiej zamierzają kontynu-
ować sprzedaż mieszkań komunalnych. 

Miasto sprzedało już 4319 mieszkań lokatorom.

malno-prawne, Miasto przystępuje 
do zlecenia operatu szacunkowego, 
który określi cenę mieszkania. Je-
żeli zapłata za wykup mieszkania 
będzie uiszczona jednorazowo, 
można otrzymać bonifi katę przy 
jego wykupie. Należy jednak pa-
miętać, że uzyskanie bonifi katy 
wiąże się z zastrzeżeniem jej zwro-
tu w przypadku, gdy wykupiony 
lokal zostanie sprzedany przed 
upływem 5 lat od daty jego naby-
cia. Istnieją jednak wyjątki, gdy nie 
trzeba zwracać zwaloryzowanej 
bonifi katy. W przypadku, kiedy 
mieszkanie zostanie sprzedane oso-
bie bliskiej oraz w przypadku za-
miany wykupionego mieszkania na 
inne, wykorzystywane na cele 
mieszkaniowe, bonifi katy nie trze-
ba zwracać. 

Można również sprzedać miesz-
kanie nie obawiając się utraty boni-
fi katy pod warunkiem, że całe środ-
ki uzyskane z jego sprzedaży 
zostaną przeznaczone w ciągu 12 
miesięcy na kupno innego mieszka-
nia lub domu. – Niezmiernie ważne 
jest, aby w przypadku zbycia lokalu 
mieszkalnego zakupionego od mia-
sta przed upływem 5 lat w akcie no-
tarialnym kupna innego mieszkania 
zawrzeć oświadczenie, że środki na 
zakup tego lokalu pochodzą ze 
sprzedaży lokalu mieszkalnego wy-
kupionego wcześniej od Miasta. 
Należy podać kwotę i adres miesz-
kania, z którego sprzedaży ta kwota 
pochodzi – zaznacza wiceprezydent 
Michał Pierończyk. 

Sprawy związane z wykupem 
mieszkań reguluje uchwała Rady 
Miasta z 2010 roku, w której okre-
ślone zostały zasady wykupu 
mieszkań, wyznaczania budynków 
do sprzedaży i wysokości bonifi ka-
ty. 

Zdarza się, że lokatorzy wnio-
skują o wykup mieszkania w bu-
dynku, który ma nieuregulowany 
stan prawny. Wówczas, zanim 
wnioskodawca będzie mógł wyku-
pić swoje „M” , należy uregulować 
stan prawny budynku i dokonać po-
działu gruntu pod budynkiem. Po-
stępowanie w tym zakresie prowa-
dzi Miasto. Kupując własne „M” 
stajemy się nie tylko właścicielem 
czterech ścian, lecz również przy-
padającej do nich części gruntu, na 
którym stoi cały budynek. Z chwilą 
sprzedaży pierwszego mieszkania 
w budynku powstaje wspólnota 
mieszkaniowa. 

Aktualnie Ruda Śląska posiada 
w swoich zasobach ponad 7,6 tys. 
mieszkań komunalnych. W mie-
ście funkcjonują 282 wspólnoty 
mieszkaniowe, w których Miasto 
ma swoje udziały. Miasto sprze-
dało już 4319 mieszkań lokato-
rom. W ostatnich pięciu latach 
na rzecz najemców sprzedano 
1094 mieszkania. Każdy, kto 
wykupił swoje mieszkanie, staje 
się jego właścicielem i jednocze-
śnie przejmuje prawa i obowiąz-
ki ciążące na dotychczasowym 
właścicielu. 

IM

Czekamy na przepisy na potrawy 
i dania, które królują w rudzkich 
kuchniach. Te najciekawsze będzie-
my zamieszczać w specjalnej za-
kładce na stronie internetowej mia-
sta, a w przyszłości chcielibyśmy je 
wydać – zachęca Renata Młynar-
czuk. 

Ambasadorem „Rudzkich sma-
ków” jest Michał Kaczmarczyk, 
jeden z najlepszych mistrzów kuli-
narnych kraju. Na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta Ruda Śląska  
będą prezentowane nie tylko prze-
pisy mieszkańców, ale i porady 
oraz propozycje mistrza kuchni Mi-
chała Kaczmarczyka. W każdym 
miesiącu rudzki kucharz wybierze 
spośród nadesłanych jeden najcie-
kawszy przepis, który zostanie 
„smakiem miesiąca” i trafi  na stro-
nę internetową.   

W ubiegłym roku Michał Kacz-
marczyk został wyróżniony w kon-
kursie „Kucharz roku”, ogłoszo-

nym przez  specjalistyczny magazyn 
„Kuchnia”. – Zawsze interesowało 
mnie sięganie do starych, śląskich 
receptur. Zachęcam mieszkańców 
do udziału w konkursie, do przypo-
mnienia i podzielenia się przepisa-
mi swoich babć i mam – mówi ku-
charz. Jest rodowitym rudzianinem. 
Tutaj mieszka, tutaj ukończył Tech-
nikum Gastronomiczne. Jako ku-
charz pracuje od 15 lat. Gotował 
m.in. dla polskich i brazylijskich 
naukowców podczas 2-letniej wy-
prawy polarnej zorganizowanej 
przez Zakład Biologii Antarktyki 
PAN. Obecnie szefuje restauracji 
w katowickim Coneser Club. 

Przepisy można przesyłać drogą 
e-mailową na adres media@ruda-
slaska.pl, pocztą na adres Urzędu 
Miasta z dopiskiem „Rudzkie sma-
ki”, bądź składać osobiście w Wy-
dziale Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta (pokój 325). 
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wtedy uciążliwego stania w kolej-
kach – mówi Ewa Guziel, skarb-
nik miasta. – Przypominamy rów-
nież o możliwości uiszczenia 
należności przelewem na indywi-
dualny numer rachunku bankowe-
go podany w decyzji – dodaje.

Aby ułatwić mieszkańcom zała-
twianie spraw związanych z podat-
kami lokalnymi, już w ubiegłym 
roku przeniesiono odpowiednie 

biura na parter budynku głównego 
przy placu Jana Pawła II. Od nie-
dawna przy Biurze Obsługi Miesz-
kańców funkcjonuje również opła-
tomat, który pozwala na realizację 
wybranych płatności urzędowych. 
– Obecnie nie można jeszcze po-
przez urządzenie dokonać zapłaty 
za podatek czy wieczyste użytko-
wanie. Opłatomat pozwala jednak 
m.in. uiścić opłatę śmieciową, 
opłatę za rejestrację pojazdu lub 
odpis aktów stanu cywilnego. 
W ten sposób osoby chcące doko-
nać takich opłat nie muszą stać 
w kolejce do kasy – wyjaśnia Ewa 
Guziel, skarbnik miasta.

Mieszkańcy, którzy chcą doko-
nać zapłaty za podatek bądź wie-

czyste użytkowanie mogą to zro-
bić w jednej z ośmiu kas 
znajdujących się na parterze bu-
dynku przy pl. Jana Pawła II.

O tym, że warto zadbać o zapła-
tę podatków już teraz, niech 
świadczą dane dotyczące liczby 
wpłat dokonywanych w kasach 
urzędu. W okresie od 1 do 31 mar-
ca 2013 roku w kasie rudzkiego 
Urzędu Miasta zostało przyjętych 
19 648 wpłat, co daje średnio 936 
wpłat na 1 dzień roboczy. W usta-
wowym terminie płatności podat-
ku od nieruchomości, tj. 15 marca 
2013 r., zostało przyjętych 895 
wpłat, zaś 28 i 29 marca 2013 r., 
czyli w terminie płatności opłaty 
za wieczyste użytkowanie gruntu, 

przyjęto 853 wpłat. – Co roku 
w ostatnich tygodniach zapłaty 
poszczególnych opłat trudno jest 
uniknąć kolejek, szczególnie w go-
dzinach szczytu, czyli od 8 do 13. 
Dlatego serdecznie namawiamy 
do korzystania z możliwości pła-
cenia przelewem na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta – zachę-
ca Ewa Guziel.

Kasy w budynku głównym 
otwarte są w godzinach pracy 
Urzędu Miasta: w poniedziałki, 
wtorki i środy od 8.00 do 16.00, 
w czwartki od 8.00 do 18.00, 
w piątki od 8.00 do 14.00. 
Co ważne, kasy te pracują bez 
przerw. 

 TK

Ambasadorem konkursu ,,Rudzkie smaki” jest jeden z najlepszych mistrzów kulinarnych kraju, rudzianin Michał Kaczmarczyk.



WOKÓŁ NAS

By zdobyć koronę…

REKLAMA

Walentynka dla miasta

– Ruda Ślónska je magiczno, A do te-
go cołkiem śliczno! – tak pisał o naszym 
mieście jeden z uczestników konkursu 
walentynkowego. Nadesłane do rudz-
kiego magistratu wyznania zachwycały 
pomysłowością i kreatywnością. 
W czwartek (20 lutego)  nagrodzono au-
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Uczestnicy konkursu z prezydent Grażyną Dziedzic. Foto: SH

torów najciekawszych odpowiedzi na 
pytanie „Za co kochasz Rudę Śląską?”.

– Przez ten konkurs chcieliśmy 
przede wszystkim pokazać, jak rudzia-
nie postrzegają swoje miasto. Chociaż 
każdy z nas dostrzega pewne wady, to 
jednak z ogromnym sentymentem i mi-

łością wyrażamy swoje przywiązanie 
do niego. Jak pokazały walentynki, jest 
to jedyne miasto, z którym można zwią-
zać swoje życie – mówiła Renata Mły-
narczuk, naczelnik Wydziału Komuni-
kacji Społecznej i Promocji Miasta 
w rudzkim magistracie.

Uczestnikom konkursu kreatywności 
nie brakowało. Nie tylko przedstawili 
oni zupełnie różne punkty widzenia, ale 
także zaskoczyli kunsztownymi forma-
mi literackimi.

– Swój utwór napisałam pijąc poran-
ną kawę. Powstał on dosłownie w kilka 
minut. Skupiłam się na tym, co najbar-
dziej kojarzy mi się z tym miejscem, 
czyli na pysznym jedzeniu. Będąc na 
wakacjach kupowałam pieczywo i przy-
znam szczerze, że najbardziej smakuje 
mi to tutejsze. Wspomniałam też o krup-
niokach i rozrywce. W końcu mamy tu 
fajny park wodny – tłumaczyła Kata-
rzyna Trutwin, autorka jednej z wyróż-
nionych prac.

Wyróżnienia otrzymały także: Miro-
sława Cicha, Barbara Politaj i Jolanta 
Szebeszczyk. Sandra Hajduk

Rudzianki mogą po raz kolejny 
przeżyć niesamowitą przygodę 
i wziąć udział w wyborach na naj-
piękniejszą mieszkankę miasta. 12 
i 19 lutego odbyły się castingi, ma-
jące wyłonić kandydatki do tytułu 
miss.

Jak co roku o tej porze w Rudzie 
Śląskiej odbywają się przesłuchania 

do wyborów Miss Rudy Śląskiej. 
Wyłonione dziewczyny przez prawie 
dwa miesiące będą ćwiczyć obycie 
na scenie, szkolić prezencję i szlifo-
wać choreografi ę, by w kwietniowym 
fi nale pokazać się z jak najlepszej 
strony i sięgnąć po koronę dla tej naj-
piękniejszej – zarówno zewnętrznie, 
jak i wewnętrznie. 

Pięcioosobowe jury, które w więk-
szości zasilali dziennikarze naszej re-
dakcji, próbowało jak najbliżej poznać 
kandydatki, zainteresowania czy wy-
kształcenie oraz sprawdzić ich możli-
wości sceniczne. 

– Na casting przyszły naprawdę faj-
ne dziewczyny – ładne, świeże, nieba-
nalne. Prawie każda z nich ma ogrom-
ną szansę na tytuł Miss Rudy Śląskiej, 
więc rywalizacja może być naprawdę 
zacięta – podkreśla Monika Herman-
Sopniewska, sekretarz redakcji WR.

– Gdy zobaczyłam plakat postano-
wiłam tutaj przyjść. Udziałem w ca-
stingu chciałam podnieść niską samo-
ocenę i spróbować swoich sił. Tytuł 
miss może z jednej strony zmienić ży-
cie, ale najważniejsze jest, by przeżyć 
przygodę – opowiadała dwudziestojed-
noletnia Dominika Kowalska.

Jak podkreślała Dominika, przesłu-
chanie wcale nie jest takie straszne.

– Jury było bardzo miłe i uśmiech-
nięte, także nie stresowałam się pod-
czas przesłuchania, pomimo, że to mój 
pierwszy taki start – dodała.

Magdalena Szewczyk

W środę, w Miejskim Centrum Kultury odbył się casti ng. Foto: MS

REKLAMA

ul. Zabrska 4 , 44-177 Paniówki , tel./fax 32 235-01-93, kom 605-555-280

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH   

w w w . h m b u d . p l

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

Oferujemy:
chemię budowlaną• 
materiały izolacyjne• 
cegły, pustaki, bloczki• 
kostkę brukową, palisady, • 
obrzeża, krawężniki
okładziny ścienne i sufi towe • 
z płyt g-k i akcesoria
pokrycia dachowe, rynny i akcesoria• 
folie budowlane• 
płyty OSB• 
tynki, farby• 
materiały sypkie• 
materiały metalowe• 

DYSPONUJEMY WŁASNYM 

TRANSPORTEM!

www.haftowany.pl

Zarejestruj się już dziś
i odbierz 10,00 PLN 

na Twoje pierwsze zakupy!

Haft komputerowy
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. 032 248-24-11 /-15/, fax 032 248-43-22
e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji 
budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 15, 17 w zasobach 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia można 

odebrać od 26.02.2014 r. do 20.03.2014 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: 
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 • 
10902037000000053600 5415,
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu • 
w celu odebrania Faktury VAT,
odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00•  w pokoju 306. 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub 
e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury 
VAT.

Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiające-

go w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 26.03.2014 r. 
do godziny 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 
26.03.2014 r. o godzinie 9.00.

Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium prze-

targowe w kwocie: 40.000,- zł/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 

10902037 000000053600 5415 do dnia 26.03.2014 r. do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środ-

ków 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 pracownik Działu 

Technicznego tel. 32 248-24-11 /15/ wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

OFERUJEMY
montaż klimatyzacji, wentylacji, • 
urządzeń chłodniczych
serwis gwarancyjny, pogwarancyjny• 
duży wybór, atrakcyjne ceny • 

KLIMALUX
ul. Strażacka 72, 43-190 Mikołów
tel./fax 32 322-56-11
e-mail: info@klimalux.pl

www.klimalux.pl

DOBÓR URZĄDZEŃ I WYCENA GRATIS



Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok po-
koju 236) wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie Ślą-
skiej w budynku przy ulicy Osiedlowej 10, stanowiącego własność Mia-
sta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym 
na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 18.02.2014 r. do 
dnia  10.03.2014 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu zabudowanej 
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, poło-
żonej w Rudzie Śląskiej-Halembie przy  ulicy Kłodnickiej, oznaczonej 
numerem geodezyjnym 2386/113 o powierzchni 7243 m2, obręb Halem-
ba, karta mapy 1, KW nr GL1S/00016146/8, która zostanie sprzedana 
w drodze przetargu z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska wykazu nieruchomości Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyj-
nym 3202/178 o powierzchni 308 m2, zapisanej na karcie mapy 1, obręb 
Nowy Bytom, KW GL1S/00022265/3 położonej w Rudzie Śląskiej przy 
ul. J. Furgoła, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej przez 
oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Gminy Ruda Śląska wyno-
szącego 1997/10000 części oraz nieodpłatnego przeniesienia lokalu ga-
rażowego nr 2 na rzecz jego najemcy w trybie art. 211 ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska wykazu nieruchomości Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyj-
nym 3202/178 o powierzchni 308 m2, zapisanej na karcie mapy 1, obręb 
Nowy Bytom, KW GL1S/00022265/3 położonej w Rudzie Śląskiej przy 
ul. J. Furgoła, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej przez 
oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Gminy Ruda Śląska wyno-
szącego 2004/10000 części oraz nieodpłatnego przeniesienia lokalu ga-
rażowego nr 5 na rzecz jego najemcy w trybie art. 211 ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wygraj Pączka! 
już jutro tłusty czwartek! dzień, w którym na stołach 

królują pyszne pączki i faworki, a diety i ograniczenia od-
chodzą w chwilową niepamięć. chcesz wygrać pączka?  
u nas to możliwe!  Wystarczy wysłać sMs-a o treści:  
wiad.tc+imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt sMs-a  
to 1 zł + 23% Vat tj. 1,23 brutto). 25 pierwszych osób wy-
gra po 3 pączki od piekarni jakubiec (do odbioru w sklepie 
nettO przy ul. Pokoju 1a w nowym Bytomiu). na sMs-y 
czekamy 26.02.2014 od godziny 11.00 do 15.00. zwycięz-
ców powiadomimy sMs-owo.

OgŁOszenia12 Wiadomości rudzkie 26.02.2014

POlecaMy...

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Weteranów 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej 
- Kochłowicach przy ul. Weteranów, obejmująca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3910/125 o po-
wierzchni 870 m2, obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/0001516/5 (dział III i IV ww. księgi wolny jest od wpisów).

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie 
z udziałem wynoszącym 1/3 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 3913/125 o powierzchni 428 m2, obręb Kochłowice, k.m. 2 oraz w księdze wieczystej prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00047563/3. Działy III i IV ww. księgi wolne 
są od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwier-
dzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 3910/125 stanowi teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbole planu MN2) oraz fragmentarycznie teren ulic lokalnych o li-
niach rozgraniczających w pasie o szerokości 15 m (symbol planu KL1/2) i teren ulic wewnętrznych o liniach 
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW), natomiast działka 3913/125 stanowi teren 
ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW) i fragmenta-
rycznie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN1, KDW 
i KL1/2.

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej; grunt jest porośnięty trawą, krzewami 
i drzewami; znajdują się na nim pozostałości po ogródkach rekreacyjnych.

Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową posiada dojazd z drogi publicznej ul. Weteranów przez działkę nr 
3913/125.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi: 
– dla działki nr 3910/125 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część działki nr 3913/125 – 117.300,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.04.2014 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 (za-

mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 8.04.2014 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 5.870,00 zł przelewem na konto: 
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, 
z dopiskiem „wadium – ul. Weteranów” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na ra-
chunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane 
dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetar-
gu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomo-
ści przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy 
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). 
Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisa-
niem 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 nierucho-
mości 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 wy-
grają 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.

Maria ulatowska

Prawie siostry
Nowa powieść autorki bestselleru „Sosno-

we dziedzictwo”.
Po ukończeniu liceum leksi, Teo i luśka, 

czyli Aleksandra, Teodora i Jolanta, trzy przy-
jaciółki z tej samej klasy, postanowiły, że bez 
względu na to, jak potoczą się ich losy, będą się 
spotykały co pięć lat w umówionym miejscu, 
zawsze tego samego dnia. każda opowie wte-
dy, co się wydarzyło przez ten czas w jej życiu. 
A dzieje się wiele, jak to w życiu. Pojawia się 
pewien mężczyzna, jest więc miłość, odrzuce-
nie, tęsknota, ból po stracie najbliższej osoby, 

zdrada, wybaczenie… Ale czyż z tym wszystkim 
nie poradzi sobie prawdziwa przyjaźń? Ta naj-
większa, trwająca przez lata…

To ma być tylko nasz dzień. Wrzesień, bo po 
wszystkich wakacjach i urlopach, a piąty, bo… 
no bo piąty i już! 

– Tak jest, szefowo. – Jolanta stanęła na 
baczność. – Piąty i już. Zapamiętamy, bo prze-
cież co pięć lat. A może powinnyśmy się spo-
tykać piątego maja? – zapytała i zaraz sama 
odpowiedziała: – Nie, wrzesień lepszy, masz 
rację, po urlopach… – rozmarzyła się – bo my 
już będziemy kobietami pracującymi.

Osadzona w trzech planach czasowych opo-
wieść o wielkiej próbie lojalności, wierności 
i pamięci; o wartościach, dla których czas jest 
najtrudniejszym sprawdzianem. 

W tle – Bydgoszcz i Gdynia oraz pewne 
schronisko dla zwierząt i kilka futrzastych czwo-
ronogów.

Maria ulatowska – autorka poczytnych 
książek obyczajowych („Sosnowe dziedzictwo”, 
„Pensjonat Sosnówka”, „Przypadki pani Eusta-
szyny”, „domek nad morzem”, „Całkiem nowe 
życie”), urodzona i mieszkająca w Warszawie, 
najbardziej chciałaby, żeby można było się roz-
dwoić. Albo w ogóle powielać nieskończoną 
ilość razy. Wtedy, poza Warszawą, mieszkałaby 
także w Trójmieście, Bydgoszczy, na Mazurach 
oraz w karkonoszach. To są jej miejsca ulubio-
ne. www.mariaulatowska.pl

KREDYTY

Ruda Śl.  Nowy Bytom, 32 340-45-34
 Godula, 32 248-26-65

– gOtÓWkOWe rÓWnieŻ Bez ,,Bik”
– kOnsOlidacyjne, OddŁuŻenia
– cHWilÓWki - OFerta 20 FirM

od 100 do 500 zł – od ręki na 30 dni spłata 500 zł - 541 zł• 
konsolidacja chwilówek• 
pożyczki euroefekt do 5.000 zł najnowsze oferty• 

Gabryś to malutki 5-letni 
psiak, który przez chorobę ma 
znikome szanse na dom. Gabryś 
cierpi na padaczkę w łagodnej 
postaci, która objawia się lek-
kimi skurczami łapek. Psiak nie 
przyjmuje żadnych leków. Ga-
bryś jest sympatycznym i bar-
dzo grzecznym psem, który ko-
cha dzieci. Będzie wspaniałym 
przyjacielem. kontakt w spra-
wie adopcji, tel. 883-344-573.

kącik adOPcyjny
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
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NIERUCHOMOŚCI
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

USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty miesz-
kań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Profesjonalne remonty łazienek, miesz-
kań, domów. Tel. 512-121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafel-
kowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 
508-127-072.

 Docieplenia budynków, remonty elewa-
cji. 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.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-
119, 32 244-09-60.

 POŻYCZKI fi rmowe: k. podatkowa, 
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwe-
stycyjne. Dla fi rm nie wykazujących 
wszystkich przychodów, na stracie, do-
chód na oświadczenie, szybka decyzja, 
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 Pożyczki natychmiastowa wypłata bez 
BIK kom 500-255-201.

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

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

 Transport tanio. Tel. 601-452-034.

 Cyklinowanie KUŚMIERSKI. Tel. 
501-281-222, 32 243-30-24.

 ODDŁUŻAMY, tel. 535-553-383.

 Aż do 25.000 zł dojazd, dzwoń, tel. 
512-996-794, 516-663-600.

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-
83-55-81.

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Ka-
sperek.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. 
Tel. 605-109-517.

 Domofony, tel. 500-540-743.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda 
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-
03-88, 32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RU-
DZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. 
ANEL.

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

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

 Godula, jednopokojowe, 37 m2, 65 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 90 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bielszowice, jednopokojowe, 31 m2, 
65 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885. 

 Bykowina, trzypokojowe, 60 m2, 149 
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 trzy-
pokojowe, 66 m2, 149 tys. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

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

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

 Sprzedam M-5, 70 m2. Tel. 502-393-
177.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śl. GA-
BRIEL, tel.  607-706-692.

 Kawalerka do wynajęcia – Godula. Tel. 
513-346-980.

 Wirek M-2 30 m2, 70 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 Ruda 1, M-3, 49 m2, 95 tys. VestraLo-
cum.pl, tel. 600-445-053 

 Halemba M-3, 48 m2, 119 tys. VestraLo-
cum.pl, tel. 600-445-053.

 Wirek M-4, 58 m2, VestraLocum.pl, tel. 
600-445-053.
.
 Jednopokojowe, 34 m2, 64 tys., Bielszo-
wice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 45 m2, 98 tys., Ruda 1. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 36 m2, 83 tys., Halemba, 
c.o. miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

 Dwupokojowe, 50 m2, 103 tys., Byko-
wina. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 61 m2, 136 tys., Wirek. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 50 m2 98 tys., Ruda 1, 
c.o. miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

 Sprzedam dom, Kochłowice, 350 tys., 
130 m2. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Jednopokojowe, 35 m2, 55 tys. Kochło-
wice, kominek, LOKATOR, tel. 793-396- 
040.

 CODZIENNIE NOWE OFER-
TY TANICH MIESZKAŃ na 
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMO-
SCI.PL.

 Sprzedam mieszkanie 65 m2 wraz 
z ogródkiem działkowym – Godula. Tel. 
691-377-573.

 Wynajmę lokal 137 m2 w Rudzie 
Śląskiej 1, przy głównej ulicy. Tel. 
601-428-377.

 Wynajmę umeblowaną kawalerkę 
w Goduli i na Wirku. Tel. 601-875-010.

 Sprzedam mieszkanie 54 m2 + ogródek 
działkowy 600 m2 na osiedlu Jankowskie-
go. Tel. 602-612-009.

 Do wynajęcia mieszkania, Nowy By-
tom, Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.

Okazja, Kochłowice, sprzedam trzypo-
kojowe, 64 m2. Tel. 514-566-514.

 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w Rudzie 43 m2, po remoncie. Tel. 692-
761-485 po 16.00.

NAUKA
 matematyczny.com.pl tel. 501-730-
750.

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo, 
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 
507-572-625.

 Kupię skorodowane auta, powypadko-
we, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-
625.

 AUTO-SKUP – wszystkie marki. 
Tel. 505-049-833.

 
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 
skup samochodów wszystkich marek, ca-
łych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, 
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. 
Tel. 515-533-560.

 Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel. 
515-533-560.

 Skup samochodów za gotówkę PŁA-
CĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 
791-669-630.

 Skup samochodów, całych, powy-
padkowych, skorodowanych, złomo-
wanie pojazdów. Tel. 789-065-317.

PRACA
 Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę pa-
znokci z doświadczeniem (min. 2 lata). Tel. 
32-240-32-08.

 Zatrudnię fryzjerkę – Godula. Tel. 603-
660-472, 32 248-19-59.

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. 
Tel. 797-673-558.

 Fryzjerkę zatrudnię w Halembie na ko-
rzystnych warunkach. Tel. 509-553-851.

 Poszukujemy ekip do montażu podłóg 
panelowych, oferty proszę przesyłać na e-
mail: faktury@alex.slask.pl.

 Zatrudnię na kuchnię. Tel. 790-241-
835.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-
138.

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

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

 Antyki, starocie, meble, fi gurki, zegary, 
inne kupię. Tel. 515-533-560.

 Prawa do akcji KOMPANII WĘ-
GLOWEJ i KATOWICKIEGO 
HOLDINGU kupię. Tel. 507-851-
852.

 Kupię zegarki naręczne, kieszonkowe, 
ordery, odznaczenia, monety itp. Srebro 
w każdej postaci, militarne zdjęcia, ele-
menty umundurowania, broń białą. Dojazd, 
gotówka. Tel. 510-500-666.

 NOWO OTWARTY SKLEP Z ODZIE-
ŻĄ NOWĄ I UŻYWANĄ – Halemba, ul. 
Kuźników 2.

 Skup antyków ANTIKPOL. Tel. 883-
792-678.

 Dziękuję osobie, która ostrzegała mnie 
przed współpracą z członkami pewnej ro-
dziny. Niestety miała rację. – Dominika 
Kudej-Stefanek.

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

Posiadłość  207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 749 m2  68 000 zł 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 763 m2   69 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
Zabrze-Makoszowy pow. 1022 m2  120 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  47 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 44 m2  97 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula 48 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  90 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-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom 62 m2  1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 44 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 44 m2 850 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 38 m2 1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Wirek  28 m2  900 zł/m-c 
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  299 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  3 800 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5 900 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.- Nowy Bytom  37 m2  600 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazów 
części nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Gwardii Ludo-
wej i Żeromskiego w Rudzie Śląskiej, które przydzielone zostaną w try-
bie bezprzetargowym na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas 
oznaczony na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

SPROSTOWANIE

W dniu 12.02.2014 na stronie 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej opublikowaliśmy krzyżówkę 
podając błędną datę dosyłania jej 
rozwiązania. Napisaliśmy, że ha-
sła można wysyłać do 5 lutego, za 
co bardzo przepraszamy. Na roz-
wiązania krzyżówki czekamy do 
5 marca bieżącego roku. Zapra-
szamy do zabawy! Redakcja

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

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



Harcerstwo

Aktywnie i po bratersku

Zapaśnicy ZKS SLAVIA Ruda 
Śląska zdominowali Mistrzostwa 
Śląska Dzieci i Kadetów w zapa-
sach w stylu wolnym, które odby-
ły się w niedzielę 23 lutego w Ha-
li OSiR-u w Tychach. W zawo-
dach uczestniczyło około 100 za-
wodników i zawodniczek z pięciu 
śląskich klubów.

Zdecydowanie najliczniejsza 
była ekipa rudzkiej Slavii, która 
liczyła 45 startujących.

Ilość, w tym wypadku przeło-
żyła się na jakość. Rudzianie do-
minowali na tyskich matach za-
równo w grupie dzieci jak i kade-
tów, zdobywając aż 14 złotych 
medali – siedem w grupie dzieci 
i tyleż samo w grupie kadetów. 
Rudzcy zapaśnicy oddali innym 
śląskim ekipom tylko trzy tytuły 
mistrza Śląska w grupie dzieci 
i zaledwie jeden w grupie kade-
tów, co daje obraz doskonałej 
pracy szkoleniowej w rudzkim 
klubie.

Medale zdobywali:
DZIECI (10-11 lat) – ZŁO-

TO: Adrian Sobiegala (29 kg), 
Piotr Strzelecki (32 kg), Denis 
Krzykowski (38 kg) Gaetano 
Alfano (42 kg), Daniel Lisoń  
(47 kg), Oliwer Bartoszek (53 kg) 
i Jakub Czerczak (85 kg), SRE-
BRO: Dorian Friede (32 kg), Wik-
toria Gregorczyk (35 kg), Bartło-
miej Karczyński (42 kg), Artur 
Bartoszek (47 kg), Kamila Czapla 
(59 kg), BRĄZ: Jakub Piłat  
(35 kg), Patrycja Słomska (53 kg).

KADECI (15-17 lat) – ZŁO-
TO: Dominik Dziewior (46 kg), 
Jacek Kupniewski (50 kg), 
Krzysztof Kaliski (54 kg), To-
masz Kitel (58 kg), Rafał Da-
nisz (63 kg), Patryk Zawada  
(85 kg) i Dawid Grygiel (100 
kg), SREBRO: Łukasz Wais  
(46 kg), Edwin Krawczyk (50 kg), 
Jakub Kurka (63 kg), BRĄZ: Da-
wid Strzałka (58 kg), Maciej Wie-
czorek (63 kg).
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Zapasy

14 medali dla Slavii

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

Wygrana Gwiazdy
Heiro Rzeszów musiał uznać wyż-

szość Gwiazdy Ruda Śląska przegry-
wając 4:8. Już na przerwę rudzianie 
schodzili z dwubramkową zaliczką. 
Na początku drugiej połowy gospo-
darze próbowali jeszcze walczyć, ale 
końcówka należała do zawodników 
Gwiazdy, którzy w cztery minuty 
zdobyli trzy bramki. Na listę strzel-
ców wpisali się: trzy razy Siadul, 
dwa razy Krzymiński, a po jednej 
bramce dołożyli Bereta, Grudzień  
i Zabłocki.

Dominacja gospodarzy
W sobotę, 15 lutego, w Rudzie 

Śląskiej odbyły się Mistrzostwa Ślą-
ska młodzików i juniorów w zapa-
sach w stylu klasycznym. Gospoda-
rzem imprezy była Pogoń, której za-
wodnicy zdominowali rywalizację. 
W grupie młodzików pierwsze miej-
sce zajął Kamil Zakrzewski (85 kg), 
drugi był Michał Świetlik (59 kg),  
a trzeci Mateusz Nadulski (53 kg). 
W grupie juniorów ex aequo na naj-
wyższym stopniu podium stanęli 
Piotr Tomaszewski (55 kg), Filip 
Chrząszcz (96 kg) i Michał Kalinow-
ski (120 kg). Drugi natomiast był Da-
wid Jonda (96 kg). Drużynowo Po-
goń zajęła trzecie miejsce. 

Z kadrą Śląska  
W niedzielę w hali Zgody w Bielszo-
wicach juniorzy SPR-u Grunwald 
Ruda Śląska zmierzyli się z kadrą 
Śląska rocznik 1999. W pierwszej 
połowie spotkania rudzianom przy-
trafiały się błędy, a błyskawicznie 
wyprowadzający kontry rywale wy-
korzystywali to i na przerwę schodzi-
li z pięciobramkową przewagą 
(14:19). W drugiej odsłonie pojedyn-
ku gospodarze prezentowali się tro-
chę lepiej i ostatecznie przegrali róż-
nicą tylko dwóch bramek (37:39).

SPR Grunwald: Rhein, Żur, Ko-
ściuk – Witała, Kocur, Lewandow-
ski, Ptak, Maniara, Boryca, Błasz-
czyk, Kosiński, Mikosz, Strzech-
miński, Wojtyczka, Bonk

Trenerzy: Tomasz Härtel, To-
masz Grzegorzyca

W SKRÓCIE
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– Harcerstwo jest dla mnie rado-
ścią i zabawą – mówił 8-letni Pa-
tryk. A okazją do takich wyznań był 
obchodzony przez rudzkich harce-
rzy Dzień Myśli Braterskiej. Były 
wspólne gry i zabawy, w których 
udział wzięło prawie 250 harcerzy 
i zuchów.

– Dzień Myśli Braterskiej jest to 
coroczne święto, w trakcie którego 
celebrujemy naszą jedność. Obcho-
dzimy je 22 lutego, gdyż jest to dzień 
urodzenia założyciela skautingu – 
Roberta Baden Powella – tłumaczy-
ła Justyna Pogodała, rzecznik praso-
wy Hufca ZHP Ruda Śląska. – Har-
cerstwo daje wiele korzyści. Kwitną 
tu przyjaźnie na całe życie. Można 
się także nauczyć przydatnych umie-
jętności i jest wiele okazji ku temu, 

by zrobić coś dobrego – dodała.
Gry, zabawy oraz specjalna sesja 

zdjęciowa – wszystko to odbywało 
się w Domu Harcerza w Rudzie. 
Punktem kulminacyjnym obchodów 
była jednak gra terenowa.

– Gra terenowa przebiega pod 
hasłem braterstwa. Harcerze i zuchy 
przybywając na kolejne punkty mają 
za zadanie rozwiązać zagadki i za-
dania, które ukierunkowują ich wła-
śnie na to słowo. Chcemy, aby po-
przez zabawę wszyscy zobaczyli jak 
tę cechę można wprowadzić w nasze 
codzienne życie – mówiła Sylwia 
Kolonko.

A w grach i zabawach chętnie 
brali udział zarówno  młodsi jak 
i starsi harcerze. Wspólnie tworzono 
zakładki do książek czy specjalne 

Piłka ręczna – II liga mężczyzn
1 marca, sobota, KS Vive II Kielce – SPR Grunwald Ruda Śląska

Piłka ręczna – II liga kobiet
2 marca, niedziela, Sośnica Gliwice – Zgoda Ruda Śląska

Futsal
1 marca, sobota, godz. 19.00 mecz 1/8 Pucharu Polski w Futsalu  

– GAF-JASNA Gliwice – Gwiazda Ruda Śląska

2 marca, niedziela, godz. 8.00-15.00 Turniej o Puchar Prezesa  
SR-S Gwiazda – rocznik 2005, hala MOSiR-u w Halembie

Podobnie jak w poprzednie nie-
dziele, tak i w tę młodzi adepci pił-
ki halowej wybiegli na parkiet, by 
walczyć o Puchar Prezesa SR-S 
Gwiazda. 

Klasyfikacja końcowa: 1. UKS 
Ruch Chorzów, 2. Gwiazda II 
Ruda Śląska, 3. Gol Bieruń, 4. 
Raków Częstochowa, 5. Gwiazda 
I Ruda Śląska, 6. SRS Orlik Ru-
da Śląska, 7. Znicz Kłobuck, 8. 
Polonia Łaziska, 9. Promotor Za-

brze, 10. Football Academy Żory, 
11. Forteca Świerklany, 12. Wy-
zwolenie Chorzów.

Tytuł najlepszego strzelca turnieju 
wywalczył Eryk Szymański z Pro-
motora Zabrze, który zdołał umie-
ścić piłkę w siatce rywali aż osiem 
razy. Najlepszym bramkarzem został 
Maksymilian Gąsior z Gwiazdy Ru-
da Śląska, a najlepszym zawodni-
kiem turnieju uznano Mateusza Wa-
cławskiego z Ruchu Chorzów.

Futsal

Turniej rocznika 2004

Podopieczni Pawła Rosy zajęli w turnieju drugie i piąte miejsce.

Sportowy rozkład jazdy:

napisy do zdjęć. Jak zapewniały 
dzieci, warto jest być harcerzem.

– Jestem zuchem już od trzech lat 
i jest bardzo fajnie. Można się tu do-

W ramach obchodów zuchy i harcerze wzięli udział w licznych grach i zabawach.

brze pobawić i miło spędzić czas 
z kolegami. Chcę być harcerzem za-
wsze! – zadeklarowała dziesięciolet-
nia Maja.
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Nie mieli większych problemów 
z pokonaniem znajdującego się 
w dole tabeli SPR-u Orzeł Prze-
worsk szczypiorniści SPR-u Grun-
wald Ruda Śląska. To właśnie ru-
dzianie na początku spotkania obję-
li prowadzenie, którego do ostatniej 
sekundy ani na chwilę nie dali so-
bie wydrzeć. Ostatecznie wygrali 
różnicą sześciu bramek (25:31).

Szczypiorniści z Halemby bar-
dzo dobrze rozpoczęli to spotkanie. 
W przeciągu pierwszych 13 minut 
umieścili oni piłkę w siatce rywali 

aż dziewięć razy – głównie czynili 
to Gansiniec i Stogowski. Dzięki 
dobrze spisującej się obronie w tym 
samym czasie gospodarze zdołali 
zdobyć tylko jedną bramkę. Później 
gra wyrównała się, ale dzięki sporej 
rozmiarów zaliczce to rudzianie 
schodzili na przerwę mając na kon-
cie o dziewięć bramek zdobytych 
więcej niż rywale.

Przerwa dobrze zadziałała na 
drużynę gospodarzy. W ciągu 
pierwszych siedmiu minut drugiej 
odsłony pojedynku to oni zdobyli 

Pewne zwycięstwo
cztery bramki. Rudzianie w tym 
czasie piłkę w siatce umieścili tylko 
jeden raz – rzut karny skutecznie 
wyegzekwował Kmieć. Później 
spotkanie wyrównało się i obie 
strony regularnie zdobywały kolej-
ne bramki. Rudzianie utrzymywali 
jednak cały czas bezpieczną prze-
wagę i ostatecznie to oni schodzili 
z parkietu zwycięsko.

SPR Orzeł Przeworsk  
– SPR Grunwald 25:31 (8:17)
SPR Grunwald: Wolniaczyk – 

Hartel 1, Kmieć 6, Konert 1, 
Płonka 1, Kurzawa 1, Kowal 9, 
Wodarski, Gansiniec 7, Waszak, 
Stogowski 5

Trener: Marcin Księżyk

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Rudzianie na początku spotkania objęli prowadzenie i ani na chwilę nie dali go sobie odebrać.
Foto: arch.

Kolejne piłkarskie sparingi za 
nami. Wyniki niektórych rozegra-
nych spotkań nie napawają jednak 
optymizmem.

Grunwald Ruda Śląska zmierzył 
się z występującą w II grupie IV li-
gi Spójnią Landek i odniósł jedno-
bramkową porażkę. ,,Zieloni” mo-
gli objąć prowadzenie w 38. minu-
cie, ale rzutu karnego nie wykorzy-
stał Brzozowski – po jego uderze-
niu piłka przeleciała nad bramką. 
Lepsi pod względem skuteczności 
okazali się być przyjezdni, którzy 
na minutę przed końcem spotkania 
strzelili bramkę, zapewniając sobie 
tym samym zwycięstwo. W skła-
dzie „zielonych” zabrakło jednak 
kontuzjowanych – Kota i Macion-
gowskiego.

O kiepskim występie swoich pod-
opiecznych chciałby także jak naj-
szybciej zapomnieć Marek Piotro-
wicz. Prowadzona przez niego Sla-
via Ruda Śląska zremisowała w so-
botę 1:1 z występującym w lidze 
okręgowej Tempem Paniówki. 
Bramkę dla Slavii strzelił Rejma-
nowski.

– Chciałbym o tym meczu jak naj-
szybciej zapomnieć. Nie było to 
z naszej strony dobre spotkanie. 
Szwankowało dosłownie wszystko. 
To, co ćwiczymy na treningach, zu-
pełnie nam dzisiaj nie wychodziło. 
Myślę jednak, że jest to wpadka przy 
pracy – mówił po meczu szkolenio-
wiec Slavii, który zdementował po-
głoski jakoby z zespołu odejść miał 
Gancarczyk. Potwierdził przy tym, 

Sparingowa karuzela
że treningów nie wznowił Skorupski 
i nie wiadomo co dalej będzie z tym 
zawodnikiem.

Do remisu doszło także w poje-
dynku Uranii Ruda Śląska z wystę-
pującym w II grupie ligi okręgowej 
Śląskiem Świętochłowice. Końco-
wy rezultat spotkania to 3:3, 
a wszystkie bramki padły w drugiej 
odsłonie pojedynku. Wynik meczu 
otworzył w 47 minucie Michalski. 
12 minut później na 2:0 podwyższył 
Kamieński. Następnie bramkę kon-
taktową strzelili goście. Odpowie-
dział na to celnym trafieniem Kola-
sa. Końcówka jednak należała do 
przyjezdnych, którzy zdołali dopro-
wadzić do remisu.

– Zremisowaliśmy tak naprawdę 
w meczu, który bez większych proble-
mów powinniśmy wygrać. Mieliśmy 
kilka niewykorzystanych sytuacji. 
Nie ustrzegliśmy się bardzo prostych 
błędów – mówił po spotkaniu Stani-
sław Mikusz, trener Uranii. – Nieste-
ty też póki co nie udało nam się za-
grać w pełnym składzie – dodał.

Zwycięstwo w sobotę odniósł 
Wawel Wirek. Na wyjeździe zagrał 
on ze znajdującą się w A-klasie 
Spartą Katowice i wygrał 4:1. Na 
listę strzelców wpisał się dwukrot-
nie Pyc, a po jednej bramce dołożyli 
Ostrowski i Lux.

Na sztuczną murawę wybiegły 
także zawodniczki Gwiazdy Ruda 
Śląska, które bez większych proble-
mów wygrały z Czarnymi Sucha 
Góra 7:3. Do bramki trzy razy trafiła 
Chmiel, dwa razy Florian i jeden raz 
Gawron. Jeszcze jedno trafienie to 
bramka samobójcza.

Piłka nożna

Slavia zremisowała z Tempem Paniówki 1:1.

Ze znajdującymi się w dole tabeli 
rezerwami MCKiS-u Jaworzno przy-
szło się zmierzyć w sobotę Pogoni 
Ruda Śląska. Rudzianie bez więk-
szych problemów wygrali to spotka-
nie różnicą 34 punktów.

W pierwszej kwarcie faworyzowa-
ni rudzianie byli odrobinę lepsi od 
gospodarzy. Podania Mola i Morawca 
wykorzystywali ich klubowi koledzy. 
Ten drugi dołożył jeszcze dwa rzuty 
za trzy punkty i po pierwszej części 
gry Pogoń miała na koncie o pięć 
punktów więcej niż rywale. W drugiej 
kwarcie podopieczni Marcina Cyrana 
w zasadzie nie pozwolili gospoda-
rzom dojść do głosu i zdobyli o 17 
punktów więcej niż jaworzanie, dzię-
ki czemu na przerwę schodzili z bez-
pieczną – 22-punktową przewagą.

Po przerwie lepiej zaprezentowali 
się gospodarze, ale zdołali oni odro-
bić tylko jeden punkt ze swojej znacz-

nej straty. Ostatnia część gry to znów 
dominacja rudzian, którzy regularnie 
zdobywali kolejne punkty. Dwa tra-
fienia zza linii trzech punktów zali-
czył Kuczera. Syrena obwieściła ko-
niec spotkania w momencie, gdy na 
tablicy wyników widniał rezultat 
56:90.

– Ten mecz mieliśmy całkowicie 
pod kontrolą, dzięki czemu mogliśmy 
przetestować nową zagrywkę i spraw-
dzić jak radzą sobie niektórzy zawod-
nicy – mówił po spotkaniu szkolenio-
wiec rudzian.

MCKiS Jaworzno II  
– Pogoń Ruda Śląska 56:90  

(20:25, 9:26, 19:18, 8:21)
Pogoń Ruda Śląska: Jeleń 10, 

Kuczera 9, Mol 4, Łapot, Sgodzaj 2, 
Bobrowski 8, Komandzik 5, Stan-
kala 16, Morawiec 6, Tomecki 19, 
Wilkin 11

Trener: Marcin Cyran

Jaworzanie pokonani

Przed zawodnikami Pogoni bardzo ważny mecz z liderem tabeli – Polonią Bytom. Foto: arch.

Koszykówka – III liga
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