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Miałby dziś trzynaście miesięcy. Jego życie trwało jednak minuty – jeśli
nie sekundy. Zabili go najbliżsi. Sąd Apelacyjny w Katowicach skazał właśnie prawomocnym wyrokiem rodziców i babcię noworodka z Rudy Śląskiej, którego matka urodziła wprost do wiadra z fekaliami.

Krótkie życie Łukasza

Sąd Apelacyjny w Katowicach skazał prawomocnym wyrokiem rodziców i babcię noworodka.
Foto: KMP Ruda Śląska

12 marca (środa) 2014 r. numer 10/1112
Ta zbrodnia wstrząsnęła Rudą
Śląską nieco ponad roku temu.
W nocy z 7 na 8 stycznia 2013 r. karetka pogotowia została wezwana
do kobiety tuż po porodzie. Klaudia
R. siedziała w zaniedbanym pokoju
kamienicy przy ul. Bytomskiej na
plastikowym wiadrze, które w nocy
zastępowało toaletę. Lekarz spostrzegł, że z fekaliów wystaje dziecięca nóżka. Reanimacja noworodka
nie powiodła się. Jak zeznała potem
załoga karetki, w trakcie próby ratowania chłopczyka jego rodzina „wykazywała spokój graniczący z obojętnością”.
– To tragedia trudna do zrozumienia – mówił sędzia Robert Kirejew
z katowickiego Sądu Apelacyjnego
podczas uzasadniania wyroku. –
Klaudia R. poprzez zaniechanie doprowadziła do utonięcia swojego
dziecka, wyrzekając się instynktu
macierzyńskiego, który nie popchnął
jej do tego, by przynajmniej wyłowić
noworodka z nieczystości.
Przed sądem obrońca Klaudii tłumaczyła, że 23-latka jest osobą lekko upośledzoną, w dodatku znajduje
się pod przemożnym wpływem despotycznej matki. – Nie była nigdy
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wychowywana w normalnej rodzinie, w związku z tym doszło do takiej
sytuacji – tłumaczyła adwokat
Agnieszka Lończyk-Colin. Klaudia
R. miała już jedno dziecko, którym
dobrze się opiekowała, ale kolejnej
ciąży się wstydziła. Bała się też, że
matka wyrzuci ją z mieszkania, była
przez nią poniżana i zaszczuta. Biegli psychiatrzy zeznali, że w chwili
śmierci dziecka miała ograniczoną
poczytalność. To wszystko wpłynęło
na wysokość kary – Klaudia R. została skazana prawomocnie na 7 lat
więzienia. – Miałem dreszcze przerażenia słuchając, jak można traktować własne dziecko – mówił w sądzie Tadeusz Trzęsimiech z Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. –
To było pozbawienie życia w sposób
wyjątkowo bestialski. Zezwierzęcenie, choć być może obraziłbym zwierzęta. Matka, która topi własne
dziecko w odchodach jest dla mnie
czymś niewyobrażalnym, świadczy
o całkowitym braku zasad moralnych.
W tym domu rządziła matka
Klaudii – Urszula R., 51-letnia kobieta uzależniona od alkoholu, która
unikała leczenia nałogu. To ona

w trakcie nocnego porodu kazała
córce usiąść na wiadrze. – Jak przyznała, w pewnym momencie słyszała
coś takiego, co mogło być płaczem
dziecka, co przypominało miauknięcie – mówił sędzia Kirejew. – Mimo
tego w dalszym ciągu polecała swojej córce, by na tym wiaderku siedziała. To trudna do zrozumienia
bierność w sytuacji, kiedy działa się
tragedia, która z aktu narodzin przerodziła się bardzo szybko w śmierć
nowo narodzonego dziecka.
Urszula R. została skazana prawomocnie za kierowanie poczynaniami
córki podczas porodu na 13 lat więzienia. Na 6 lat więzienia skazano
Mariusza M. konkubenta Klaudii. –
Zamiast wyłowić swoje dziecko, jedynie przeniósł wiadro do innego
pokoju – wyjaśniał sędzia. – Widział
pępowinę, a tłumaczenie, że to sznurek, nie wytrzymuje krytyki racjonalnego rozumowania.
Obrońcy chcieli uniewinnienia,
apelacja od wyroku sądu pierwszej
instancji nie przyniosła rezultatu.
Prokurator Trzęsimiech: – Wyrok sądu uważam za słuszny, sprawiedliwy
i rzeczowy.
TN
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chemię budowlaną
materiały izolacyjne
cegły, pustaki, bloczki
kostkę brukową, palisady, obrzeża, krawężniki
okładziny ścienne i suﬁtowe z płyt g-k i akcesoria
pokrycia dachowe, rynny i akcesoria
folie budowlane
ASNYM
płyty OSB
JEMY WŁ
DYSPONU
tynki, farby
RTEM!
TRANSPO
materiały sypkie
materiały metalowe
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KRONIKA TYGODNIA
Burzliwy Dzień Kobiet
Wybite szyby i dewastacja
drzwi wejściowych do klatki
schodowej jednego z budynków
mieszkalnych w Bykowinie –
w taki sposób postanowił wyładować swoje emocje 26-letni
mieszkaniec dzielnicy po tym,
jak w Dzień Kobiet pokłócił się
z wybranką serca. Na miejsce
został wezwany patrol straży
miejskiej. Na widok mundurowych agresja u mężczyzny
wzrosła, przez co byli oni zmuszeni użyć środków przymusu
bezpośredniego celem obezwładnienia go i ujęcia. Mężczyzna został przekazany policji.

Zadymienie w wieżowcu
Cztery zastępy straży pożarnej
pojawiły się we wtorkowe popołudnie (4.03.) pod wieżowcem
znajdującym się przy ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. Strażacy dostali
zgłoszenie o zadymieniu na klatce schodowej. Sytuacja została
szybko opanowana. Nikt nie
ucierpiał.

Pościg za piratem
W pościg za jadącym slalomem pojazdem udało się małżeństwo z Katowic. Próba zatrzymania pirata drogowego powiodła się dopiero w Rudzie
Śląskiej. Jak się później okazało,
dzięki zaangażowaniu rodziny
został zatrzymany kompletnie
pijany kierowca. Miał on prawie
trzy promile alkoholu we krwi.

Statystyki
Urodzenia:
Zgony:
Małżeństwa:
Rozwody:

– 40
– 40
– 11
–8

Wykluczony z PO
Jarosław Kania, były prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i rudzki radny został wykluczony
z Platformy Obywatelskiej.
– Poprzez swoje działania w okresie
sprawowania funkcji prezesa samorządowej spółki Jarosław Kania naraził urząd publiczny oraz Platformę
Obywatelską RP na utratę zaufania
społecznego – uzasadnia tę decyzję poseł na Sejm RP Danuta Pietraszewska.
Odwołany z funkcji prezesa GPW,
teraz wykluczony również z partii.
Choć jeszcze niedawno typowany był
do objęcia funkcji wojewody. Wymieniano go także jako kandydata na prezydenta Rudy Śląskiej. Wszystko
zmieniło się gdy okazało się, że operacje ﬁnansowe GPW przyniosły ponad
30 mln zł strat. A wszystko przez zaagnażowanie przedsiębiorstwa w ﬁnansową działalność ﬁrmy Inteko,
spółki-córki Kolei Śląskich. W paź-

dzierniku ub. roku Jarosław Kania został odwołany ze stanowiska prezesa
GPW.
– Potrzebowaliśmy czasu na przeanalizowanie sytuacji. Po kontroli
w GPW zleconej przez marszałka woj.
śląskiego potwierdziło się, że prezes
Kania podejmował decyzje w nie do
końca jasnych okolicznościach. Operacje ﬁnansowe przynosiły ogromne straty. A to oczywiście rzutowało na wizerunek partii – komentuje Agnieszka Kostempska, rzecznik prasowy PO.
W Rudzie Śląskiej Jarosław Kania
należy do klubu radnych PO, co więcej, jest jego przewodniczącym. Pytanie, czy dalej w nim pozostanie?
– Regulamin Rady Miasta nie reguluje tych kwestii, stanowi to wewnętrzną sprawę poszczególnych klubów –
tłumaczy Andrzej Piotrowski, naczelnik Kancelarii Rady Miasta w Rudzie
Śląskiej.

Aleksandra Skowronek
wicemarszałkiem
W poniedziałek (10.03.) Aleksandra Skowronek z PO, dotychczasowa wiceprezydent Świętochłowic, została wicemarszałkiem
województwa śląskiego. W tajnym głosowaniu (podczas poniedziałkowej sesji sejmiku w Częstochowie) jej kandydaturę poparło 22 radnych, 14 było przeciw.
Aleksandra Skowronek zastąpi
dotychczasowego wicemarszałka
Mariusza Kleszczewskiego, który
na początku marca br. złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie woj. śląskiego. Został on
również wykluczony z partii PO
na skutek doniesień medialnych
o tym, że uczestniczył w przyznaniu unijnej dotacji ﬁrmie małżon-

ki. W jego miejsce już wcześniej
zarząd i rada regionu śląskiego
PO rekomendowały dotychczasową wiceprezydent Świętochłowic
Aleksandrę Skowronek. Wcześniej pracowała ona w rudzkim
magistracie – m.in. jako naczelnik
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, a potem wiceprezydent
ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych. Obecnie
jest szefową rudzkiego koła PO.
Wygląda na to, że po kilku miesiącach przerwy do zarządu woj
śląskiego wraca kobieta. W grudniu ub. roku (o czym pisaliśmy)
odwołano Aleksandrę Gajewską,
na miejsce której wszedł Kazimierz Karolczak z SLD.
Monika Herman-Sopniewska
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Jarosław Kania w ub. tygodniu został wykluczony z PO.

– Nie wiemy jeszcze, czy Jarosław
Kania pozostanie w klubie radnych
PO. Na pewno nie może być przewodniczącym klubu, skoro wykluczony został z PO. Trudno mi jednak powie-
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dzieć, kiedy zapadną decyzje w tej
sprawie, na razie nie wiem o żadnym
spotkaniu w tym temacie – mówi radny
PO Władysław Dryja.
Monika Herman-Sopniewska

Śląskie Media Sp. z o.o. – wydawca jedynego
w Rudzie Śląskiej tygodnika społeczno-kulturalnego
„Wiadomości Rudzkie” i portalu www.wiadomoscirudzkie.pl, ogłasza

nabór do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
CV oraz list motywacyjny proszę wysłać do 19.03.14 r. na adres
e-mail: biuro@wiadomoscirudzkie.pl

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.
REKLAMA

ZBLIŻENIA
17 marca rusza kolejna seria spotkań prezydent miasta z mieszkańcami.
Pierwsze z nich odbędzie się w Gimnazjum nr 5 i skierowane będzie do mieszkańców Goduli i Orzegowa. O tym, jakie tematy będą na spotkaniach poruszane
i czy problemy zgłaszane przez mieszkańców są pozytywnie załatwiane, z prezydent miasta Grażyną Dziedzic rozmawiała Anna Piątek.

Odpowiem na każde pytanie…
– Pani Prezydent, kolejna seria
spotkań z mieszkańcami przed
nami, po trzech latach jest sens
żeby je kontynuować?
– Nawet przez myśl mi nie przeszło żeby z jakiegoś powodu ze spotkań zrezygnować. Od początku
sprawowania przez mnie obowiązków prezydent miasta bezpośredni
kontakt z mieszkańcami był dla
mnie bardzo ważny. Każde spotkanie utwierdza mnie w przekonaniu,
że warto to robić. Wiem czego
mieszkańcy oczekują. Wiem jakie
tematy ich bolą, czym żyją, co jest
dla nich ważne. Odpowiem też na
każde pytanie, które padnie z sali,
bo rudzianie mają prawo wiedzieć
jak funkcjonuje ich miasto. Podczas
spotkań zgłaszane są sprawy, którymi powinnam się zająć. Tylko
w ubiegłym roku jesienią odnotowaliśmy ich ponad 200. Trzeba dodać, że wiele spraw nie ujętych w tej
statystyce zostało omówionych
podczas spotkań i już tam udzielono
wyczerpujących odpowiedzi.
– Ale co się potem z tymi spra-

wami dzieje? Czy one są pozytywnie załatwiane?
– 150 spraw udało się załatwić pozytywnie. To między innymi wyremontowane chodniki, pielęgnacja
terenów zielonych, montaż progów
zwalniających i dodatkowych koszy
na śmieci, naprawa oświetlenia,
przycinka drzew. Ktoś może powiedzieć, że to drobiazgi, ale jakże ważne dla mieszkańców. Są też tematy
zgłoszone, ale nie załatwione. Wynika to z przeszkód prawnych lub ze
względu na brak środków finansowych, mam tu na myśli na przykład
rewitalizację parku przy ul. Sobieskiego. Mieszkańcy chcieliby również oświetlenia cmentarza komunalnego w Halembie w sektorze J,
ale w tym roku będzie to niemożliwe. Bardzo często sprawy zgłaszane
dotyczą terenów nie będących naszą
własnością. Mieszkańcy wspólnoty
mieszkaniowej z ul. Łowieckiej prosili podczas jednego ze spotkań o wydłużenie drogi dojazdowej do budynków. Teren ten należy do spółdzielni
i osób fizycznych. Miasto nie może

ingerować w nie swoją własność.
Niestety w tego typu przypadkach
mam związane ręce.
– Opozycja zarzuca Pani, że
niewiele się po tych spotkaniach
dzieje, bo niewiele osób przychodzi…
– Zawsze powtarzałam i zdania
nie zmieniłam, że będę spotykać
się z każdym, kto chce rozmawiać,
komu leży na sercu dobro miasta.
Nawet jeżeli na takim zorganizowanym spotkaniu pojawiłaby się
jedna osoba, poświęcę jej tyle czasu, ile będzie potrzebowała. Szanuję zdanie każdego mieszkańca.
Dyskusja nawet na najbardziej
trudne tematy ma sens, bo z perspektywy mieszkańców wiele
spraw wygląda inaczej. Mieszkańcy przychodzą, ponieważ utożsamiają się z miejscem swojego zamieszkania, chcą mieć większy
wpływ na to, co się dzieje, jakie się
decyzje podejmuje i jak ma wyglądać ich najbliższe otoczenie. Dlatego jeszcze raz powtórzę – spotkam się z każdym, kto będzie
chciał.
– A czego mogą się spodziewać
mieszkańcy podczas wiosennych
spotkań?
– Przedstawię najważniejsze inwestycje, które w tym roku realizowane będą w poszczególnych
dzielnicach miasta. W tym roku
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Spotkania z prezydent miasta ruszają 17 marca.

dodatkowo pojawi się temat nowej
strategii rozwoju miasta do 2030
roku. Istotnym punktem spotkań
będzie również budżet obywatelski. Mam nadzieję, że podobnie jak
w ubiegłym roku, tak i tej wiosny
mieszkańcy wszystkich dzielnic
podejmą dyskusję o rozwoju i przyszłości naszego miasta.
– Pani Prezydent, mamy rok
wyborczy, spotkania z mieszkańcami to nie kampania?

3
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– Idąc tym tokiem rozumowania,
musiałabym przez najbliższe miesiące do wyborów zamknąć się
w gabinecie i nic nie robić, a kierować miastem tak się nie da. Pracuję
normalnie, wykonuję swoje obowiązki i tylko dlatego, że są wybory
nie zamierzam tego zmieniać. Spotkania z mieszkańcami organizuję
od trzech lat i nadal będę to robić,
bo wierzę w dialog z rudzianami.
– Dziękuję za rozmowę.
reklama
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Dni Otwarte w SP nr 5

www.wiadomoscirudzkie.pl | tel. 32 248-60-97

Program artystyczny uczniów SP nr 5 w Chebziu.

Promowali zdrowie i swoją szkołę – w poniedziałek (3.03.) w Szkole
Podstawowej nr 5 w Chebziu odbył
się Dzień Otwarty. Obecni uczniowie szkoły chcieli zachęcić swoich
przyszłych kolegów do wybrania

Foto: MHS

właśnie ich szkoły w przyszłej edukacji. Obecnie w placówce uczy się
ponad 150 uczniów, z tego 96 w szkole podstawowej i 56 w gimnazjum.
Szkoła podstawowa liczy 6 oddziałów, a gimnazjum – 3.

Omnibus w SP nr 18

Uczniowie pochyleni nad tekstami sprawdzającymi ich wiedzę. 

Foto: MHS

– Chcemy pokazać, że warto
uczyć się w naszej szkole – mówi
Joanna Nowak, dyrektor Zespołu
Szkół nr 1 i dodaje: – Mamy małą szkołę, dbamy o każdego
ucznia, nieliczne klasy gwarantują dobrą i rzetelną opiekę nauczycieli.
Do dyspozycji uczniów są: sale lekcyjne, pracownia komputerowa, sala zabaw dla klas I-III
SP, biblioteka z czytelnią oraz
stanowiskami komputerowymi,
sala gimnastyczna, boisko i świetlica szkolna. Wraz z początkiem
roku szkolnego do użytku oddany został nowy plac zabaw dla
uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Uczniowie mogą korzystać z opieki wysoko wykwalifikowanej kadry, w tym z pomocy
pedagoga i psychologa szkolnego. Kolejny Dzień Otwarty w ZS
nr 1 odbędzie się 7 kwietnia –
tym razem dla przyszłych
uczniów Gimnazjum nr 19.
Monika Herman-Sopniewska

Ponad 50 uczniów z 19 szkół podstawowych
z Rudy Śląskiej wzięło udział we wtorek (4.03.)
w Miejskim Konkursie Wiedzy „Omnibus” dla
klas III. W piątek nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu. Najwyższy wynik uzyskał uczeń
Szkoły Podstawowej nr 6 – Kacper Dezor.
Najpierw musieli przebrnąć przez etap szkolny, później dostali się do etapu miejskiego –
w sumie 53 uczniów walczyło w SP nr 18 w Kochłowicach o tytuł „Omnibusa” w XII edycji
tego konkursu.
– To konkurs, który sprawdza wiedzę z języka
polskiego i matematyki, jest też kilka zadań
z przyrody. Kilka pytań wykracza poza treści
programowe, ale jest ich niewiele – mówiła
Magdalena Bartnik, nauczycielka nauczania
zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 18.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA

Tańczące przedszkolaki

Najmłodsi zachwycali nie tylko przygotowanym układem tanecznym, ale także strojem.

– Dzisiaj zatańczę. Bardzo lubię
tańczyć, bo można to robić w jaki sposób się chce. Cieszę się, że dzisiaj pokażę co umiem przed publicznością –
mówiła 5,5-letnia Karolina z Miejskiego Przedszkola nr 4. Ona podobnie jak inne maluchy z ośmiu placówek wzięła udział w odbywającym
się w czwartek (6.03.) w SP nr 16
konkursie „Tańczące przedszkolaki”.
– Ten konkurs organizujemy po raz
pierwszy. Ma on na celu nie tylko zachęcić dzieci do tańca i rozpropagować wśród nich umiejętności tanecz-

Foto: SH

ne, ale przede wszystkim pokazać
najmłodszym, że taniec może być formą aktywności ruchowej. Być może
przy okazji uda się wyłowić kilka talentów – mówiła Joanna Aleksa
z Miejskiego Przedszkola nr 37, które
było organizatorem konkursu.
Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem. Najbardziej roztańczonym
przedszkolem w Rudzie Śląskiej
uznano MP nr 30. Drugie miejsce zajęło MP nr 19 a na trzecim stopniu
podium stanęła II grupa z MP nr 28.
Sandra Hajduk
REKLAMA
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Bezproblemowa wymowa?

Poniedziałkowe spotkanie w rudzkim magistracie. 

Rudzki industrial po raz kolejny stanął w obliczu studenckich aparatów.
Tym razem do Rudy Śląskiej przyjechała grupa studentów z katowickiej
Akademii Sztuk Pięknych wraz z grupą
Słowaków z Bratysławy oraz Czechów
ze Zlina. W programie warsztatów fo-

Foto: MHS

tograficznych znajdują się m.in. rudzkie kopalnie, kolonia robotnicza przy
ul. Raciborskiej oraz Zespół Ciepłowni
Przemysłowych Carbo-Energia.
– W ubiegłym roku prowadziliśmy
projekt „Inspirująca Ruda” z udziałem
studentów katowickiej ASP. Realizo-

Damy w bibliotece

Dzieci oprócz skorzystania z porad specjalistów mogły także ćwiczyć narząd mowy na stworzonych
przez przedszkolaków pomocach.
Foto: SH

nie za pomocą aparatu mowy odgłosu
przypominającego uderzenie końskich
kopyt o bruk – zachęcała do ćwiczeń.
Chętnych do zasięgnięcia porady specjalistów nie brakowało.
– Mam niepełnosprawną córkę z wadą genetyczną i autyzmem. Chcemy

sprawdzić, czy można jeszcze coś zrobić,
by pomóc Laurze. Takie Dni Otwarte są
niezwykle potrzebne. Można usprawnić
pracę z dziećmi i skonsultować się ze
specjalistami – mówiła Dagmara Demarczyk.
Sandra Hajduk

wane warsztaty są kontynuacją tych
działań. Chcemy zainspirować młodych ludzi do nowego, twórczego spojrzenia na dziedzictwo industrialne Rudy Śląskiej. Miejsca te mają ogromny
potencjał, również artystyczny, o czym
świadczy fakt, że studenci po raz kolejny u nas goszczą – mówi Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
– Spodziewam się tego, że ta sesja
pozwoli uchwycić te obiekty, które są
jeszcze tu i teraz. Zdjęcia pozwolą zachować pamięć o tych miejscach, których za moment może już nie być.
Chcielibyśmy, żeby to miasto, które jest
oparte na wieżach szybowych, kominach hutniczych, zachowało się w pamięci następnych pokoleń. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś z nostalgią będzie
je wspominał – mówi Jacek Nocko, dyrektor ds. pracy KWK ,,Pokój”.
Dla studentów z Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach, Wyższej
Szkoły Sztuk Pięknych w Bratysławie

oraz Uniwersytetu Tomasza Baty
w Zlinie warsztaty w Rudzie Śląskiej
rozpoczęły się w poniedziałek (10.03.)
spotkaniem z władzami miasta oraz
przedstawicielami poszczególnych
obiektów industrialnych. Następnie
młodzi ludzie odwiedzą kolejno: wieżę wodną w Nowym Bytomiu, KWK
„Pokój”, kolonię „Ficinus”, KWK
„Halemba-Wirek”, KWK „Bielszowice”, Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia, szyb „Mikołaj”,
kolonię „Staszica”, rudzką firmę
RUDPOL OPA oraz kolonię zlokalizowaną przy ul. Raciborskiej. Czwartek dla studentów upłynie pod znakiem przygotowań do wystawy prac
fotograficznych, która swoją pierwszą
odsłonę będzie miała w piątek,
14 marca, w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Ekspozycja
prezentowana będzie także w katowickiej ASP oraz we wspomnianych
uczelniach z Czech i Słowacji.
Monika Herman-Sopniewska

6 marca w filii nr 18 biblioteki
w Halembie odbyło się spotkanie
pod hasłem „Dama w bibliotece”.
Na poddaszu odnowionego budynku zorganizowano stoiska, na
których każda z przybyłych pań
znalazła coś dla siebie. Rudzianki
mogły nie tylko skorzystać z bezpłatnych badań, ale także poradzić
się dietetyczek jak zdrowo się odżywiać i być w formie, czy zasięgnąć rady w kwestii urody i pielęgnacji. Za organizację Dnia Kobiet odpowiedzialne były Bożena
Jasnowska z halembskiej biblioteki oraz Danuta Balcer z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Spotkanie „Wcześniakowa”
Spotkania Grupy Wsparcia Rodziców Wcześniaków są okazją
do poznania innych rodziców
dzieci przedwcześnie urodzonych, wymiany doświadczeń,
opowiedzenia swojej historii, ale
także szansą otrzymania profesjonalnej pomocy. 5 marca w filii
nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się bezpłatne spotkanie dla rodziców wcześniaków,
które ma pomóc w rozwiązaniu
problemów, z jakimi borykają się
maluchy.

Aktywny samorząd
Rusza kolejna edycja pilotażowego programu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd”. Wnioski będą przyjmowane od 17 marca 2014 r. w trybie
ciągłym do 30 września 2014 r.
w Dziale Opieki nad Osobami
Starszymi i Niepełnosprawnymi
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej
(ul. Markowej 20, parter, pokój nr
4a).
reklama
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W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi
w trzcinie – proste do wypowiedzenia?
Nie dla wszystkich. Coraz więcej jest
dzieci mających problem z prawidłową
wymową. By zwrócić uwagę na narząd
mowy oraz pomóc w diagnozie, po raz
kolejny zorganizowano w Rudzie Śląskiej Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. Te oraz konsultacje psychologiczno-pedagogiczne odbywały się
w sobotę (8.03.) w budynku Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Chrobrego 6. –
Warto ćwiczyć prawidłową wymowę –
przekonywali tego dnia logopedzi.
– Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych organizujemy już od 13 lat.
Te działania podejmujemy w okolicach 6
marca, ponieważ tego dnia przypada
Europejski Dzień Terapeutów Mowy –
tłumaczyła Grażyna Begińska, logopeda
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej. – W związku

z tym, że dzieci mających problem z wymową jest coraz więcej, oprócz konsultacji zorganizowaliśmy specjalny konkurs dla przedszkoli. Zadaniem głównym
było stworzenie pomocy do ćwiczeń
usprawniających narządy mowy. Pomyślałyśmy, że jeśli dzieci wykonają pomoce do ćwiczeń oddechowych czy artykulacyjnych same, to zmotywuje je i uatrakcyjni te ćwiczenia – dodała.
Jak podkreślają logopedzi, problemów z właściwym funkcjonowaniem
aparatu mowy jest wiele.
– Wachlarz problemów jest dość szeroki – od zwykłych prostych zaburzeń głoskowych poprzez niesprawność aparatu
artykulacji do sytuacji, w której dziecko
w ogóle nie mówi bądź ma zaburzone
funkcje fizjologiczne – opisywała Aleksandra Majchrowicz, neurologopeda. –
Bardzo prostym ćwiczeniem, które w zasadzie potrafi wykonać każde dziecko,
jest kląskanie językiem, czyli wykonywa-
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TELEFONY ALARMOWE
• Pogotowie ratunkowe 999, 32
248-79-04
• Straż pożarna 998, 32 244-70-60
• Policja 997, 32 244-92-00
Telefon alarmowy
w sieciach komórkowych 112
• Pogotowie gazowe
992, 32 244-36-05
• Pogotowie ciepłownicze 993,
32 344-78-00
• Pogotowie wodno
-kanalizacyjne
994, 32 342-42-00
• Straż miejska
986, 32 342-30-60,
32 248-67-02
• Centrum Zarządzania
Kryzysowego
800-158-800, 603-880-887
• Pogotowie interwencyjne
TOZ Fauna 32
248-03-62, 501-215-284
• Pogotowie energetyczne 991

WAŻNE TELEFONY
• Urząd Miasta
32 248-62-81 do 89
• Urząd Skarbowy
32 342-04-00
• Powiatowy Urząd Pracy
32 771-59-00
• Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 32 344-03-23
• Prokuratura Rejonowa
32 788-15-20 – 21
• Szpital Miejski w Rudzie Śl.
Sp. z o.o. tel 32 344-07-24

W okolicach ulicy Zofii Nałkowskiej w dzielnicy Ruda znajduje się boisko do
koszykówki. Próżno jednak szukać na nim grających dzieci. Zdewastowany plac
z miesiąca na miesiąc coraz mniej przypomina miejsce, w którym dzieci mogłyby
spędzać swój wolny czas.

Zdewastowane boisko

Zaniedbane boisko nie zachęca młodzieży do gry w koszykówkę.

– To boisko do koszykówki powinno
zostać odnowione. Kosze są pourywane a młodzież chętnie by tam pograła. Chciałbym wiedzieć, czy są
plany remontu tego obiektu? – pyta
pan Mateusz, mieszkaniec dzielnicy
Ruda.
Teren, na którym znajduje się boisko, jest w wieczystym użytkowaniu
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Szybko wysłaliśmy tam wiadomość
w tej sprawie.
– W związku z mailem w sprawie
boiska do koszykówki zlokalizowa-

Foto: RP

nego pomiędzy blokami Nałkowskiej 2 a Nałkowskiej 4, Administracja nr 3 Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej informuje, że problem pourywanych koszy zostanie
przez nas rozwiązany do dnia
31.03.2014 roku. Po ostatnich aktach wandalizmu na osiedlu jesteśmy właśnie w trakcie odnawiania
elewacji budynków jak i urządzeń
małej architektury – tłumaczy kierownik Administracji nr 3 Małgorzata Woszczyna.
Robert Połzoń

Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy oraz piesi poruszający się ulicą Katowicką. W czwartek (6.03.) ruszyła rozbiórka zlokalizowanego tam wiaduktu.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi objazdów postanowiliśmy wyjaśnić,
którędy je przeprowadzono oraz jak w tym rejonie kursuje komunikacja miejska.

Utrudnienia na Katowickiej

Wiadukt znajdujący się w ciągu ulicy Katowickiej rozbierany jest w ramach usuwania szkód wyrządzonych działalnością górniczą.
Foto: MS

– Obiekt ten jest rozbierany na zlecenie przedsiębiorcy górniczego
w ramach usuwania szkód wyrządzonych działalnością górniczą –
tłumaczy Adam Nowak, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w Rudzie
Śląskiej. – Ruch kołowy (do 10 t) będzie odbywał się objazdem przez ulice 11 Listopada – Józefa Pordzika –
ks. Ludwika Tunkla – dodaje.
Objazd dla pojazdów poruszających się w przeciwnym kierunku
poprowadzony został ul. ks. Ludwi-

ka Tunkla – Józefa Pordzika – Siekiela.
W czasie wykonywania robót komunikacja autobusowa będzie kursowała poprzez wykonany przez wykonawcę robót objazd wiaduktu i nie
zakłóci to obecnie obowiązującego
rozkładu jazdy. Piesi mogą przechodzić za pośrednictwem specjalnego
obejścia. Póki co nie przewiduje się
utrudnień i zmian w komunikacji
tramwajowej.
Sandra Hajduk
reklama
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Zielone plamy na elewacji niedawno ocieplonego budynku, krzywy chodnik i niewybrukowany parking pełen dziur w ziemi, w których można urwać koło. Z takimi problemami na co dzień mierzą się mieszkańcy bloku znajdującego się przy ulicy Solidarności
28 na Halembie. – Żyjemy na końcu osiedla i nikt nie chce nam pomóc – mówią.

Zapomniana Solidarności
Z prośbą o interwencję zgłosił się
do redakcji pan Bolesław – mieszkaniec bloku leżącego przy ulicy Solidarności 28. Jak twierdził, ma on
dość ciągłej walki ze spółdzielnią.
– Plac za blokiem nie jest wybrukowany. W ziemi są ogromne dziury, w których w trakcie deszczu
zbiera się woda. Spółdzielnia przywozi jakiś żwir, którym stara się to
załatać, ale w trakcie opadów on
jest wypłukiwany. Chodnik jest

krzywy, przez co w trakcie oblodzenia osobom starszym ciężko się po
nim poruszać. Występuje tam spad,
który zimą utrudnia przejście chodnikiem, ale według spółdzielni jest
to zgodne z normami. Natomiast na
elewacji, chociaż niedawno była
ocieplona, występują zielone plamy
– opisuje problemy pan Bolesław.
– Zgłaszaliśmy te problemy na zebraniu mieszkańców, ale nic nie
wskóraliśmy – dodaje.

Na elewacji budynku mimo tego, że niedawno został on ocieplony, pojawiły się zielone plamy.

Foto: SH

W dziurach znajdujących się na parkingu w trakcie deszczu zbiera się woda.

Wtórowali mu inni mieszkańcy
bloku: – Przyjeżdża do mnie rodzina z Bielszowic. Ja nie posiadam
samochodu, ale oni tak. Już parę
razy zwracali mi uwagę na to, że na
tych dziurach można uszkodzić samochód. W trakcie opadów nasze
podwórko zamienia się w jedną
wielką kałużę – opowiada pani Teresa.
Z prośbą o zareagowanie zwróciliśmy się do zarządcy budynku –
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”. Jak udało nam się dowiedzieć nic w tym miejscu na razie
się nie zmieni.
– Teren parkingu był niedawno
wyrównany, ale to wyrównanie ule-
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gło częściowej degradacji. Z uwagi
na ujemny stan konta wspomnianej
nieruchomości, nie możemy zlecić
utwardzenia poprzez wybrukowanie nawierzchni kostką – tłumaczy
Sabina Mick, wiceprezes zarządu
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”. – Natomiast zielony
nalot na elewacji występuje tam,
gdzie jest brak nasłonecznienia,
najczęściej są to strony północnozachodnie. W przypadku przedmiotowego budynku wpływ na wystąpienie zielonych plam na elewacji
ma również położenie budynku
w bliskim sąsiedztwie koryta rzeki
Kłodnicy – dodaje.
Sandra Hajduk

Z redakcyjnej skrzynki

O przejściu dla pieszych znajdującym się
w pobliżu skrzyżowania ulic Szyb Powietrzny i Wolności słyszał niemal każdy rudzianin.
Jednak miejsce to owiane jest złą sławą. W listopadzie minionego roku w tym miejscu
w wyniku potrącenia zginęła kobieta. W lutym także potrącony został tam 85-letni mężczyzna. Te wydarzenia wywołały falę komentarzy wśród rudzian. – To przejście zbiera
prawdziwe żniwo. Najpierw zginęła kobieta,
teraz znów ktoś został potrącony. Powinno
się dobrze zastanowić co zrobić, by skutecznie przeciwdziałać tak drastycznym wypadkom. Bo chociaż to przejście nie jest nowe, to
nadal dochodzi tu do tragicznych w skutkach
zdarzeń – mówił dzwoniąc do redakcji pan
Eugeniusz, mieszkaniec dzielnicy Ruda.
W związku z licznymi pytaniami postanowiliśmy sprawdzić, czy jest szansa na poprawę
bezpieczeństwa w tym miejscu.
– W sprawie zwiększenia bezpieczeństwa
na przejściu dla pieszych zlokalizowanego
na ulicy Wolności na wysokości skrzyżowania z ulicą Szyb Powietrzny, informuję, że
miasto rozważa doświetlenie lub przesunięcie tego przejścia dla pieszych w miejsce
bezpieczne – oświetlone – mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. – Sprawa ta była rozpatrywana
na Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zostanie rozwiązana w możliwie
najkrótszym czasie – podkreśla.

reklama
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W Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Kłodnickiej 97 nieprzerwanie od 16 lat
słychać pracę maszynek do tatuowania. Z Markiem Pawlikiem, pasjonatem tatuaży i właścicielem studia SAURON TATTOO rozmawia Agnieszka Pach.

Z pasją do tatuaży

– Czy tatuaże od zawsze Pana pasjonowały?
– Tak.
– W takim razie proszę opowiedzieć jak to wszystko się zaczęło.
– Na początku lat 90. tatuażami zafascynował mnie mój znajomy, który zrobił sobie tatuaż. Wtedy to była moja
pierwsza styczność z tym środowiskiem i stwierdziłem, że sam też spróbuję. I tak się stało. Od dwudziestu lat

jest to mój zawód i nic nie wskazuje na
to, żebym miał go zmienić.
– Wiem, że przez te lata zdobył
Pan wiele nagród i wyróżnień. Mógłby się Pan pochwalić jakimiś sukcesami?
– Dużo by tu wymieniać. Fakt, jesteśmy często nagradzanym studiem.
Wszystkie osiągnięcia publikujemy na
naszej stronie internetowej. Tak naprawdę każda nagroda jest większym

lub mniejszym sukcesem. Ciężko
wskazać, że akurat to wyróżnienie jest
najważniejsze. Wiadomo, pewne nagrody są bardziej prestiżowe, ale każda
z nich jest dla nas ważna.
– Czy otwarcie studia było Pana
marzeniem?
– Tak. Studio SAURON TATTOO
powstało w 1998 roku i było pierwszym w Rudzie Śląskiej. Od początku
mieści się na Halembie przy ulicy
Kłodnickiej 97. Przetarliśmy tu całkowicie szlaki w tej dziedzinie.
– Co oferujecie jako studio?
– Przede wszystkim tatuujemy, ale
też kolczykujemy i świadczymy usługi
usuwania tatuaży. Zajmujemy się również sprzedażą kolczyków do body
piercingu – jesteśmy przedstawicielami
jednej z największych ﬁrm na świecie.

W studiu pracuje czterech tatuażystów.
Nie wykonujemy wszystkich wzorów,
które do nas traﬁają. Każdy z nich ma
swój styl i specjalizuje się w konkretnej
dziedzinie tatuażu. Nie jesteśmy studiem, które „bierze wszystko”.
– Od czego zależy ta selekcja?
– Postanowiliśmy zlikwidować
wszelkiego rodzaju katalogi, które powodowały, że klient zawężał swoje pole wyboru. Staramy się podejść indywidualnie do każdego projektu. Nie chcemy, żeby była to kopia ani powielany
wzór. Projekty przygotowujemy pod
klienta.
– W jakiej technice Pan się specjalizuje?
– Lubię łączyć dwa style – realizm
z tradycyjną kreską. W tym czuję się
najlepiej. Dodatkowo moim oczkiem

w głowie jest styl japoński. Każdy
w studiu ma swoją technikę. Szymon
lubi również realistyczny styl, lecz do
swoich prac dodaje trochę przerysowania. Paweł z kolei specjalizuje się w tradycyjnym tatuażu oldschoolowym.
Są to proste wzory z grubymi kreskami
i równo położonym kolorem. Damian
zajmuje się tatuażem abstrakcyjnym
z elementami szkicu, który ostatnio
zdobywa popularność. Tworzy pewne
zarysy i energiczne kreski.
– Widzę, że jest w czym wybierać.
Czy doradzacie też klientom?
– Tak, częściej nawet zdarza się, że
pewne rzeczy odradzamy. Wielu klientów SAURON TATTOO nie ma styczności na co dzień z tym środowiskiem
i tak naprawdę nie wie jakie trendy aktualnie w nim występują. Często o popularności wybranego przez nich wzoru
dowiadują się dopiero w naszym studiu.
Staramy się wtedy pokazać inną drogę
i inny, ciekawszy pomysł. Ale ostateczna decyzja i tak należy do klienta.
– Bardzo dziękuję za rozmowę.

KULTURALNIE

Gwiazdorska pomoc

Urok porcelany

Na scenie gwiazdy zrobiły prawdziwe show.

czyna projekt „Paszport do sukcesu”,
koncert wsparł także fundację Jolanty
Kwaśniewskiej.
– Działamy już szesnaście lat i przez
ten czas udzielamy głównie pomocy
dzieciom chorym na choroby nowo-

Foto: RP

tworowe – mówiła Jolanta Kwaśniewska. – Mam wrażenie, że każdy z nas
nie żyje tylko dla siebie. Pięknym darem serca jest oddawanie cząstki siebie innym – dodała.
Robert Połzoń

Folklor jest trendy
Młodzi ludzie chłoną wszystko jak
gąbka, dlatego kultywowanie śląskich
tradycji i zwyczajów powinno rozpocząć się od najmłodszych lat. To nie
musi być szkolne przyswajanie informacji – można się przy tym bawić,
rozwijać talenty artystyczne oraz odkryć nowe pasje. Tak jak robi się to
w Zespole Pieśni i Tańca „Rudzianie”.
– Dla mnie zespół ludowy to nie tylko taniec. To także śpiew, tradycje,
obyczaje, gwara. Przyświeca mi taka
misja, by przez taniec i pracę na zajęciach nauczyć regionalnego patriotyzmu. Chciałbym, by dzieci poczuły, że
nie ma się czego wstydzić. Nasz folklor,
nie tylko śląski, ale także polski, jest
bardzo bogaty. Na całym świecie istnieją zespoły dumne ze swojej tradycji.
U nas to jeszcze trochę kuleje – mówi
Gabriel Czapla, kierownik artystyczny
zespołu.

Od 1985 r. w Miejskim Centrum
Kultury działa Zespół Pieśni i Tańca
„Rudzianie”, którego atutem są nie tylko piękne, kolorowe stroje czy różnorodny, ciekawie dobrany repertuar, ale
także świetna kadra pracująca na co
dzień z młodymi ludźmi. Obecnie zespół jest odbudowywany, dlatego prowadzący ogłaszają nabór na zajęcia.
– Widać tendencję, że folklor staje
się modny, jest jednak cienka granica
między kiczem a folklorem prezentowanym ze smakiem. Choć wplata się teraz
elementy ludowości w modę czy muzykę, nie możemy zapomnieć o autentyku.
Mam nadzieję, że uda się nam coś takiego stworzyć. Najważniejsze jest teraz to, by przekonać jak najwięcej
dzieci oraz ich rodziców do tego, by do
nas przyjść – dodaje kierownik.
Gabriel Czapla na zajęcia zaprasza dzieci w wieku 7-9 lat. Jedynym

Już 21 marca o godz. 17.00
zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy pt. „Urok starej
porcelany” prezentującej najciekawsze eksponaty ze zbiorów własnych Muzeum Miejskiego. Obecnie kolekcja porcelany liczy prawie 500 pozycji,
które pochodzą m.in. z fabryki
porcelany „Giesche” w Katowicach-Bogucicach i „Huty Franciszka” w Bykowinie. W ramach wystawy prowadzone będą również warsztaty ze zdobienia porcelany.

Pani pozna Pana
To będzie muzyczna historia
polskiej Bridget Jones. Teatr
Bezpański zaprasza 23 marca na
recital młodych, utalentowanych artystów pt. „Pani pozna
Pana”. Opiekę artystyczną nad
grupą sprawuje Marlena Hermanowicz, kierownictwo muzyczne – Mateusz Ulczok, natomiast za przygotowanie wokalne odpowiedzialna jest Monika
Żukowska. Na widowisko zapraszamy do Miejskiego Centrum Kultury. Start – godzina
18.00. Bilety w cenie 15 i 10 zł.

Melodie z Chorwacji

Dzieci poprzez taniec, śpiew i zabawę obcują z regionalną kulturą.

wymogiem są szczere chęci do tego,
by uczestniczyć w zajęciach.
– Folklor to fajna forma spędzania wolnego czasu. Ja również spędziłem kilkanaście lat w takim zespole i wszystkie wspomnienia jakie

Foto: MS

się z tym wiążą, są bezcenne – zachęca.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki
i środy o godzinie 16.00. Młodzi rudzianie – przybywajcie!
Magdalena Szewczyk

Do Rudy Śląskiej zawita Goran Karan, chorwacki piosenkarz, pochodzący ze Splitu. Jego twórczość związana jest
z folkiem, a znany jest z potężnego, tenorowego głosu. Występował m.in. podczas Eurowizji
w 2000 r. 23 marca o godzinie
17.00 w bielszowickim Domu
Kultury odbędzie się koncert
gościa z Dalmacji pt. „Perły
Chorwacji”. Bilety można nabyć w cenie 70 zł.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

pochodzi ze złotych czasów MTV, gdy
królowały teledyski – tłumaczył Tomasz Szulakowski, koordynator koncertu.
Wśród wielu znamienitych gości
na scenie wystąpiły także osoby związane z Rudą Śląską: posłanka na Sejm
Danuta Pietraszewska, sekretarz redakcji TV Sfera Izabela PiotrowskaGrosse oraz Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej Iwona Woźniak-Bagińska, która w piątkowy wieczór na scenie wcieliła się
w postać Marilyn Monroe.
– Od kilku lat jestem wolontariuszką Organizacji Dress for Success Poland. Wspólnie z innymi kobietami,
które wykonują pracę zawodową i są
z tego zadowolone, chcemy dzielić się
swoimi doświadczeniami i sukcesami
– opowiadała Iwona Woźniak-Bagińska.
Oprócz organizacji Dress for Success Poland, która niedługo rozpo-

CO, GDZIE, KIEDY?

REKLAMA

Wielkie gwiazdy światowej sceny
muzycznej wystąpiły w piątek (7.03.)
na scenie Teatru Rozrywki w Chorzowie. W role muzycznych legend
wcieliły się ważne osobistości z naszego województwa. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na specjalny program Stowarzyszenia Dress
for Success Poland oraz działalność
Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie bez Barier”.
– Akcja zaczęła się w 2008 roku
w Bielsku-Białej, gdy postanowiliśmy
pomóc dwójce dzieci chorych na cukrzycę. Wymyśliłam wtedy, by zorganizować charytatywny spektakl
gwiazd. Pomoc płynęła wtedy od publiczności, która przychodząc na
koncert mogła zakupić cegiełki – mówiła Małgorzata Handzlik, posłanka
do Parlamentu Europejskiego.
– Wybierając utwory do spektaklu
sugerowaliśmy się wyglądem osoby
występującej. Większość utworów
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W poniedziałek, 17 marca, rusza kolejna seria spotkań prezydent miasta z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Gimnazjum nr 5 i skierowane będzie
do mieszkańców Goduli i Orzegowa. – Od trzech lat regularnie spotykam się z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dzięki tym wielogodzinnym rozmowom mogłam
poznać problemy i sprawy, którymi żyją na co dzień. Podczas spotkań z ust mieszkańców wielokrotnie padały również ciekawe propozycje i rozwiązania, które następnie mogliśmy wykorzystać i zastosować w naszej pracy – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Spotkaj się z Prezydent Miasta
Podczas wiosennej edycji spotkań
tradycyjnie już mieszkańcy będą
mogli się dowiedzieć o najważniejszych inwestycjach, które w tym roku realizowane będą w poszczególnych dzielnicach miasta. W tym roku
dodatkowo pojawi się temat nowej
strategii rozwoju miasta do 2030 roku. Istotnym punktem spotkań będzie również budżet obywatelski. –
Chcemy przedstawić mieszkańcom
na jakim etapie znajdują się inwestycje, które realizowane będą w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego, jak również zachęcić do
wzięcia udziału w pracach nad budżetem obywatelskim na 2015 r. –
mówi Grażyna Dziedzic. – Mam nadzieję, że podobnie jak w ubiegłym
roku, tak i tej wiosny mieszkańcy
wszystkich dzielnic podejmą dyskusję o rozwoju i przyszłości naszego
miasta.
Serdecznie
zapraszam
wszystkich na spotkania – dodaje
prezydent miasta.
TK

HARMONOGRAM

wiosennych spotkań prezydent miasta z mieszkańcami
wygląda następująco:
17 marca – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Goduli i Orzegowa – Gimnazjum nr 5, ul. Bytomska
18 marca – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Halemby – Gimnazjum nr 8, ul. ks. Lexa
24 marca – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Halemby – Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa
26 marca – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia – Zespół Szkół nr 1,
ul. Niedurnego
31 marca – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Rudy – Miejskie Przedszkole nr 8, ul. Sobieskiego
1 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Rudy – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa
3 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu
– Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna
7 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Bykowiny – R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa
8 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Kochłowic – Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Łukasiewicza
15 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Bielszowic – Dom Kultury, ul. Kokota
Prezydent Grażyna Dziedzic po raz kolejny spotka się z mieszkańcami Rudy Śląskiej.

Jak realizowane są zadania związane z gospodarką odpadami? Jak funkcjonuje oświata w mieście? Jak działa miejskie
oświetlenie oraz czy decyzje administracyjne wydawane są w terminie? Na te i inne pytania jeszcze do końca miesiąca
mogą odpowiedzieć mieszkańcy Rudy Śląskiej. W mieście rozpoczęły się badania satysfakcji mieszkańców. Są one częścią
projektu, w którym uczestniczy 40 samorządów z całego kraju.

Sprawdzić się, by być lepszym
Projekt realizowany jest przez Śląski Związek Gmin i Powiatów i za
zadanie ma podnieść jakość usług publicznych świadczonych w gminach.
Narzędziem, które ma w tym pomóc,
jest benchmarking. – Jest to nic innego jak porównywanie własnych rozwiązań ze stosowanymi przez innych,
a następnie wykorzystywanie i wdrażanie tych najlepszych we własnych
jednostkach – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. – Trzeba jednak pamiętać, że benchmarking nie
jest zwykłym naśladownictwem i nie
polega na bezmyślnym kopiowaniu
pomysłów. To przede wszystkim wyszukiwanie tych elementów, które
sprawiają, że badany proces jest wykonywany efektywnie, a następnie
wdrożenie podobnych rozwiązań u siebie. To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk – dodaje.
Istotną częścią projektu są badania
poziomu zadowolenia mieszkańców
z jakości usług świadczonych przez
miasto. W Rudzie Śląskiej rozpoczęły
się one w poniedziałek 10 marca i potrwają do końca miesiąca. – Przebadanych zostanie 1.070 mieszkańców.

Stanowiska ankieterów znajdują się
na parterze budynków Urzędu Miasta
przy pl. Jana Pawła II oraz przy ul.
Niedurnego – tłumaczy Aleksandra
Kruszewska, naczelnik Wydziału
Rozwoju Miasta. Mieszkańcy mogą
wypowiadzać się co do jakości obsługi w Urzędzie Miasta, terminowości
i rodzaju załatwianych spraw. Ponadto rudzianie mogą wyrazić opinię na
temat wybranych zadań realizowanych przez miasto.
Równolegle z badaniami opinii
mieszkańców, każdy z samorządów
uczestniczących w projekcie zbiera
dane dotyczące realizacji określonych
zadań. W ramach projektu analizowane są takie zadania jak: postępowanie
administracyjne, a w szczególności
wydawanie decyzji pozwolenia na
budowę, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto, na przykładzie oświetlenia, zbierane są dane dotyczące tego, jak utrzymywana jest infrastruktura miejska. Urzędnicy przyglądają
się także jak funkcjonuje gospodarka

odpadami w mieście, jak zorganizowana jest sieć szkół publicznych oraz
opieka nad dziećmi do lat 3. Kolejne
tematy, które zostały „wzięte pod lupę” to: monitorowanie i egzekwowanie zaległości podatkowych z tytułu
podatku od nieruchomości, realizacja
usług społecznych w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzędzie Miasta oraz
organizacja pracy urzędu.
Wszystkie dane zebrane przez
uczestniczące w projekcie samorządy
zostaną poddane analizie. – Oceniana
tu będzie skuteczność, efektywność
i terminowość. Pod uwagę będzie
brana również satysfakcja mieszkańców, tu pomocne będą wyniki badań
ankietowych – informuje naczelnik
Aleksandra Kruszewska. W ten sposób przygotowane zostaną raporty,
w których będą przedstawione najlepsze praktyki w ramach poszczególnych obszarów tematycznych (postępowanie administracyjne, oświata,
gospodarka odpadami, itd.), które następnie będą mogły zostać wdrożone
w pozostałych samorządach. –

Wszystkie działania, które pozwolą na
jeszcze sprawniejsze funkcjonowanie
urzędu i przyczynią się do większego
zadowolenia mieszkańców z życia
w Rudzie Śląskiej, są warte rozważenia. Udział w tak szerokim projekcie,
który obejmuje kilkadziesiąt samorządów i możliwość wymiany z nimi doświadczeń to znakomity pomysł –
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
„Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach
miast na prawach powiatu, urzędach
gmin i starostwach powiatowych” to
projekt realizowany przez Śląski
Związek Gmin i Powiatów. Projekt

jest realizowany od stycznia 2011 roku, a zakończy się w kwietniu
2015 r. W ramach tego projektu przewidziano trzy cykle badań porównawczych urzędów. Dwa z nich już
się zakończyły, trzeci przypada na rok
2014 i właśnie trwa. W projekcie
uczestniczy 40 samorządów. Ruda
Śląska włączyła się do projektu w tym
roku. Oprócz samorządów z województwa śląskiego w projekcie
uczestniczą samorządy z pozostałych
rejonów krajów, m.in. Bydgoszcz,
Lublin, Tarnobrzeg. Projekt współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
TK

Ruda Śląska
– dobre miejsce
do inwestowania
Badania przeprowadzone przez Instytut Eurotest z Gdańska
w 2012 roku „Aktualna sytuacja lokalnej gospodarki w dobie
kryzysu oraz branże przyszłości w rozwoju Rudy Śląskiej” wykazały, że Ruda Śląska, jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest pozytywnie oceniana przez 50,1% ankietowanych firm, w tym 23,8% uważa, że jest „dobrym miejscem”,
a 26,3%, że „raczej dobrym miejscem” dla prowadzenia biznesu.
Wszystkie większe banki, agencje ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne działające w Polsce, mają w mieście swoje oddziały, placówki i przedstawicielstwa. W Rudzie Śląskiej mają
siedziby i są zlokalizowane firmy i zakłady produkcyjne reprezentujące przemysł tradycyjny, takie jak kopalnie, huta, zakłady
przemysłu metalowego, firmy branży spożywczej, energetycznej, budowlanej, poligraficznej i logistycznej. Rozwijają się także firmy branży nowoczesnych technologii, ekologicznej i przemysłów kreatywnych.

Dlaczego warto inwestować
w Rudzie Śląskiej?

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

1. Położenie w centralnym miejscu Metropolii na trasie
ważnych szlaków komunikacyjnych.
2. Dostęp w promieniu 100 km do trzech lotnisk o znaczeniu międzynarodowym – Katowice-Pyrzowice,
Kraków-Balice oraz Ostrava-Mošnov, 200 km do lotniska Wrocław-Strachowice.
3. Duży rynek lokalny – 140 tysięcy osób w mieście i 3,5
mln mieszkańców w promieniu 15 minut jazdy samochodem.
4. Korzystna struktura wieku – młode miasto – 17,56 %
osób w wieku przedprodukcyjnym, 64,73% ludności
w wieku produkcyjnym.
5. Ruda Śląska w całości objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co znacznie
ułatwia rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.
6. Dobrze rozwinięta w mieście sieć drogowa, kolejowa,
infrastruktura techniczna oraz transport publiczny.
7. Wysoka kultura pracy, ukształtowana w wyniku wielowiekowej tradycji przemysłowej.
8. Bogata oferta terenów inwestycyjnych, poprzemysłowych, nieużytków – gotowych do zagospodarowania
pod nowe funkcje.
9. Obecność instytucji wspierających biznes, przedsiębiorczość oraz nowoczesne technologie: Śląski
Park Przemysłowo-Technologiczny, Rudzki Inkubator
Przedsiębiorczości oraz Rudzka Agencja Rozwoju
„Inwestor”.
10. Miasto otaczają liczne tereny zielone (1/3 powierzchni miasta) i rekreacyjne. Gmina dysponuje też bogatą
ofertą sportową.

a) Zmniejszenie stawki podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli utworzone zostały tam nowe miejsca pracy
dla przedsiębiorców zatrudniających nowych pracowników, w zależności od liczby
utworzonych etatów od 2 do 5 lat (Uchwała Nr PR.0007.23.2014 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości).

ULGI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

b) Nawet 10 lat całkowitego zwolnienia od podatku od nieruchomości dla właścicieli
budynków objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do rejestru zabytków
w Rudzie Śląskiej, którzy zdecydują się na remont elewacji frontowej. Zwolnienie od
podatku obejmuje budynki, które bezpośrednio przylegają do chodnika bądź jezdni
(Uchwała Nr PR.0007.88.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną
konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej).
c) Obniżenie czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Miasta Ruda Śląska
o 15% dla przedsiębiorców, u których odbywa się handel lub świadczone są usługi dla
mieszkańców oraz spełnione są łącznie 2 warunki:
–

czas otwarcia lokalu użytkowego od poniedziałku do piątku wynosi co najmniej do
godz. 20.00, nie mniej niż 11 godzin dziennie,

–

czas otwarcia lokalu użytkowego w soboty wynosi co najmniej 8 godzin (Uchwała Nr
898/L/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ustalenia ulgi w czynszach za lokale użytkowe będące własnością Miasta).

d) Obniżenie czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Miasta Ruda Śląska dla przedsiębiorców zatrudniających młodocianych na podstawie umów o pracę
w celu przygotowania zawodowego w następujący sposób: do 5 młodocianych o 5 %
oraz powyżej 5 młodocianych o 10 % (Uchwała Nr 898/L/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ustalenia ulgi w czynszach za lokale
użytkowe będące własnością Miasta).
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OGŁOSZENIA INWESTYCYJNE
Nieruchomości niezabudowane pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
Lokalizacja
Numery działek
GPS
Powierzchnia całkowita
Przeznaczenie terenu

Właściciel
Kontakt

Ruda Śląska, dzielnica Halemba, rejon ulicy 1 Maja
3750/7, 3751/7, 3752/7, 3753/7, 3754/7, 3755 /7, 3278/7, 3277/7, 3286/7,
3726/27, 3727/27, 3722/32, 3723/32
N 50° 16’ 6.14’’ E 18° 50’ 58.69”
19 477 m2 (1,9 ha)
MNU1- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną
oraz nieuciążliwą funkcję usługową (§ 16 MPZP)
Gmina Miasto Ruda Śląska
Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Rozwoju Miasta
plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. +48 32 244 90 49
Krzysztof Żok, doradca ds. ofert inwestycyjnych
mobile: +48 607 899 955, e-mail: promocja@ruda-sl.pl
www.rudaslaska.pl

Nieruchomość niezabudowana pod handel wielkopowierzchniowy
Lokalizacja
Numery działek
GPS
Powierzchnia całkowita
Przeznaczenie terenu
Właściciel
Kontakt

Ruda Śląska, dzielnica Ruda, ulica Bukowa
856/519
N 50° 17’ 3.06” E 18 ° 50’ 58.41”
48 585 m2 (4,9 ha)
1UC, 2UC tereny obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2 000 m2 (§ 22 MPZP)
Gmina Miasto Ruda Śląska
Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Rozwoju Miasta
plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. +48 32 244 90 49
Krzysztof Żok, doradca ds. ofert inwestycyjnych
mobile: +48 607 899 955, e-mail: promocja@ruda-sl.pl
www.rudaslaska.pl

OGŁOSZENIA INWESTYCYJNE
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Jak załatwić sprawę?

zagospodarowania przestrzennego
można uzyskać:
Urząd Miasta Ruda Śląska
Wydział Urbanistyki i Architektury
pl. Jana Pawła II 6, 41-709
Ruda Śląska,
tel. (+48 32) 244 90 92

Nabycie nieruchomości
Przed nabyciem nieruchomości
warto zbadać jej stan prawny, przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz ustalić, jakie decyzje administracyjne będą wymagane dla realizacji projektowanego przedsięwzięcia.
Najważniejsze etapy procedury administracyjnej związanej z realizacją
planowanej inwestycji (o charakterze
informacyjnym):
1. Zbadanie stanu prawnego
nieruchomości oraz ustalenie
właściciela.
2. Sprawdzenie przeznaczenia
gruntu w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego Miasta.
3. Uzyskanie tytułu prawnego
do nieruchomości, tj. nabycie
gruntu od gminy lub Skarbu
Państwa.
4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Pozwolenie na użytkowanie
obiektu.

Zbadanie stanu prawnego
nieruchomości
i ustalenie właściciela.
Miasto zapewniając profesjonalną
obsługę inwestorom pomaga w analizie stanu prawnego nieruchomości.
Poza tym informacje na temat stanu
prawnego nieruchomości znajdują
się w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.
Podstawowe informacje o działkach
z terenu Rudy Śląskiej można także
znaleźć na stronie internetowej Miasta www.rudaslaska.pl w zakładce
,,Mapa miasta”.
Wypis z operatu ewidencji gruntów
i budynków można uzyskać:
Urząd Miasta Ruda Śląska
Biuro Geodety Miasta
pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śl.,
tel. (+48 32) 244 90 76
Odpis księgi wieczystej można uzyskać:
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej,
Wydział V Ksiąg Wieczystych
ul. Czarnoleśna 18,
41-709 Ruda Śląska,
tel. (+48 32) 340 89 34

Sprawdzenie przeznaczenia gruntu
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego miasta.
Miasto Ruda Śląska jest w całości
objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (tabela 1).
Wypis i wyrys z miejscowego planu

Uzyskanie tytułu prawnego do
nieruchomości, tj. nabycie gruntu
od gminy lub Skarbu Państwa.
Wszystkie formy nabycia wymagają
zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, a następnie wpisania tego
prawa do księgi wieczystej. Prezydent

Miasta Ruda Śląska posiada kompetencje w zakresie gospodarowania
nieruchomościami
stanowiącymi
własność lub przedmiot użytkowania
wieczystego gminy, miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa.
Zbywanie tych nieruchomości odbywa się w drodze przetargów.
Gmina lub Skarb Państwa mogą:
sprzedać prawo własności
•
gruntu,
oddać grunt w użytkowanie
•
wieczyste,
sprzedać prawo użytkowania
•
wieczystego.

Dla inwestorów ważne są tereny oznaczone symbolami:
TABELA NR 1

Oznaczenie terenu

Przeznaczenie terenu

P1, P2, PU1, PU2, OP1

tereny zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej
oraz gospodarowania odpadami przemysłowymi

UK1,UK2, UP1, UC1, US1

tereny zabudowy usługowej

KT1, KS1, GP1, KK1

tereny obsługi komunikacyjnej

MW1, MW2, MM1, MM2, MWU1,
MWU2, MN1, MN2, MN3, MNU1,
MNU2, MNR1, MRI1

tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej

Pełna treść planu dostępna jest na stronie internetowej Miasta www.rudaslaska.pl w zakładce
,,Mapa miasta” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ,,Plan Zagospodarowania Przestrzennego”.

Nieruchomość niezabudowana pod usługi komercyjne
Lokalizacja
Numery działek
GPS
Powierzchnia całkowita
Przeznaczenie terenu

Właściciel
Kontakt

Ruda Śląska, dzielnica Nowy Bytom, zbieg ulic Czarnoleśna - Kazimierza
3638/54, 3640/29, 3640/28
N 50° 16’ 53.14” E 18° 51’ 36.87”
7 871 m2 (0,8 ha)
UK1 podstawowe przeznaczenie gruntów pod usługi komercyjne takie jak:
handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, gastronomii, turystyki,
komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe,
usługi hotelarskie, targowiska(§ 19 MPZP)
Gmina Miasto Ruda Śląska
Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Rozwoju Miasta
plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. +48 32 244 90 49
Krzysztof Żok, doradca ds. ofert inwestycyjnych
mobile: +48 607 899 955, e-mail: promocja@ruda-sl.pl
www.rudaslaska.pl
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Charakterystyka form zbycia
nieruchomości gruntowych
Własność
Nabycie nieruchomości gruntowej
na własność daje inwestorowi najszersze możliwości. Właściciel bowiem, w granicach oznaczonych przez
przepisy prawa, zasady współżycia
społecznego i społeczno-gospodarcze
przeznaczenie własności, może korzystać z nieruchomości i rozporządzać
nią. Cena osiągnięta w przetargu podlega powiększeniu o należny podatek
od towarów i usług VAT (aktualnie wg
stawki 23 %).
Użytkowanie wieczyste
Prawo użytkowania wieczystego jest
również prawem zbywalnym. Różnica
polega na tym, że właścicielem nieruchomości pozostaje jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, natomiast budynki i urządzenia
wzniesione na tym gruncie stają się
własnością wieczystego użytkownika.
Ponadto inwestor zobowiązany jest
do zagospodarowania nieruchomości
zgodnie z przeznaczeniem oraz w określonym terminie.
Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste następuje na okres od 40 do 99 lat. Z ceny
gruntu osiągniętej w przetargu ustala się:
• pierwszą opłatę roczną z tytułu
użytkowania wieczystego, która
wynosi 25% ceny jw., płatnej jednorazowo przed zawarciem umowy,
• opłatę roczną, której wysokość
określana jest procentowo w stosunku do ceny nieruchomości

gruntowej, zależnie od określonego w umowie celu, nie więcej jednak niż 5 %, płatnych przez cały
okres trwania umowy. Pierwsza
opłata i opłaty roczne podlegają
powiększeniu o należny podatek
VAT.
W przypadku nabycia prawa użytkowania wieczystego nabywca uiszcza cenę prawa użytkowania wieczystego oraz jest zobowiązany do wnoszenia opłat rocznych.
TRYB ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI
Informacje o zbywanych nieruchomościach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
,,Nieruchomości”, na stronie internetowej Miasta www.rudaslaska.pl
w zakładce ,,Gospodarka” oraz
w prasie regionalnej lub ogólnopolskiej (w zależności od wartości
nieruchomości). Ponadto ogłoszenia
o przetargach wywieszane są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
Doradztwo w zakresie ofert nieruchomości świadczy również Doradca
ds. Ofert Inwestycyjnych pod numerem telefonu: +48 607 899 955;
e-mail: promocja@ruda-sl.pl.
Szczegółowe warunki nabycia
danej nieruchomości każdorazowo
są określone w ogłoszeniu o przetargu (ważniejsze akty prawne:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami,
Ustawa z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców).

TRYB ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI

wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Miasta na
okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

prasy lokalnej oraz sposób zwyczajowo przyjęty

co najmniej na 30 dni (60 dni – jeżeli cena
I PRZETARG
może się odbyć po
upływie 6 tygodni od dnia
wywieszenia wykazu
nieruchomości

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska,
tel. (+48 32) 771 66 61/771 71 07

nieruchomości netto przekracza równowartość 100
tys. euro) przed wyznaczonym terminem przetargu
zamieszczenie ogłoszenia o przetargu w siedzibie
Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
na okres do dnia przetargu, zamieszczenie
wyciągu z ogłoszenia o przetargu na łamach prasy
lokalnej lub dziennika krajowego oraz sposób
zwyczajowo przyjęty

II PRZETARG
może się odbyć w okresie
nie krótszym niż 30 dni,
ale nie dłuższym niż 6
miesięcy od dnia
zakończenia I przetargu

co najmniej na 30 dni (60 dni – jeżeli cena
nieruchomości netto przekracza równowartość 100 tys.
euro) przed wyznaczonym terminem przetargu
zamieszczenie ogłoszenia o przetargu w siedzibie Urzędu
Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres
do dnia przetargu, zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia
o przetargu na łamach prasy lokalnej lub dziennika
krajowego oraz sposób zwyczajowo przyjęty

BUDOWA
1. Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Pozwolenie na budowę jest dokumentem otrzymanym w drodze decyzji administracyjnej, zezwalającym na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie innych niż budowa obiektów budowlanego (art. 3 pkt 12 ustawy Prawo
budowlane, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 tj. z późniejszymi zmianami).
Proces uzyskania pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi dokumentami
opisano na stronie Miasta www.rudaslaska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
2. Pozwolenie na użytkowanie.
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać
ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie składa się do właściwego organu (powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego).

zamieszczenie informacji o powyższym na łamach

KOLEJNY PRZETARG
LUB ROKOWANIA
mogą się odbyć w okresie
nie krótszym niż 30 dni,
ale nie dłuższym niż 6
miesięcy od dnia
zakończenia I przetargu

AKT NOTARIALNY

co najmniej na 30 dni (60 dni – jeżeli cena
nieruchomości netto przekracza równowartość 100 tys.
euro) przed wyznaczonym terminem przetargu
zamieszczenie ogłoszenia o przetargu w siedzibie Urzędu
Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres
do dnia przetargu, zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia
o przetargu na łamach prasy lokalnej lub dziennika
krajowego oraz sposób zwyczajowo przyjęty

na podstawie protokołu z przetargu/rokowań
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Nieruchomość niezabudowana pod usługi komercyjne
Lokalizacja

Numery działek
GPS
Powierzchnia całkowita
Przeznaczenie terenu

Właściciel
Kontakt

Ruda Śląska, dzielnica Bielszowice, zbieg ulic Edmunda Kokota – Pasieczna
– Partyzantów. Dogodny dojazd do Autostrady A-4 i Drogowej
Trasy Średnicowej
3794/147, 4002/147, 4003/147
N 50° 16’ 28.22” E 18° 50’ 58.15”
9 850 m2 (1,0 ha)
UK1 podstawowe przeznaczenie gruntów pod usługi komercyjne takie jak:
handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, gastronomii, turystyki,
komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi
hotelarskie, targowiska (§ 19 MPZP)
Gmina Miasto Ruda Śląska
Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Rozwoju Miasta
plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. +48 32 244 90 49
Krzysztof Żok, doradca ds. ofert inwestycyjnych
mobile: +48 607 899 955, e-mail: promocja@ruda-sl.pl
www.rudaslaska.pl

Nieruchomość niezabudowana pod produkcję
Lokalizacja
Numery działek
GPS
Powierzchnia całkowita
Przeznaczenie terenu

Właściciel
Kontakt

Ruda Śląska, dzielnica Ruda, ulica Na Łąkach
2498/263, 2497/263, 713/68, 512/71, 516/69, 1967/267
N 50° 19’ 25.73” E 18° 51’ 43.60
11 957 m2 (1,2 ha)
P1 z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę produkcyjną
w tym: zakłady górnicze, obiekty magazynowo-składowe oraz związane
obsługą komunalną (§ 21 MPZP)
Gmina Miasto Ruda Śląska
Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Rozwoju Miasta
plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. +48 32 244 90 49
Krzysztof Żok, doradca ds. ofert inwestycyjnych
mobile: +48 607 899 955, e-mail: promocja@ruda-sl.pl
www.rudaslaska.pl
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W mieście sprawnie funkcjonują instytucje otoczenia biznesu, które oferują tereny inwestycyjne i powierzchnie biurowe, doradztwo w zakresie warunków inwestowania w mieście, sprzyjające rozwijaniu nowych technologii, a także oferują pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych.

Instytucje wsparcia biznesu
Śląski Park Przemysłowo
-Technologiczny Sp. z o.o.
Park oferuje nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem do sprzedaży lub
dzierżawy, ponadto posiada nowoczesne powierzchnie biurowe do dyspozycji przedsiębiorców. Na terenie Parku znajduje się sala wystawowa o powierzchni ok. 300 m2 mogąca pełnić
funkcję auli konferencyjnej oraz mniejsza salka konferencyjna dla 30 osób.
Atutem jest bezpłatny parking oraz
położenie blisko głównych arterii komunikacyjnych. Biuro Obsługi Inwestora działające w Parku oferuje: wyszukiwanie ofert obiektów biurowych,
handlowych, przemysłowych i magazynowych przewidzianych pod wynajem lub do sprzedaży; zapewnia pomoc w szybkim dostępie do informacji
o warunkach inwestowania na terenie
Rudy Śląskiej; świadczy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami
oraz pozyskiwania bieżących informacji o rynku nieruchomości. Szczegółowych informacji w zakresie oferowanych terenów inwestycyjnych udziela
Biuro Obsługi Inwestorów. Na terenie
Parku działa obecnie około 30 pod-

miotów z różnych branż m.in. budownictwa, ochrony środowiska, energetyki, architektury, geodezji, IT oraz
usług. Park jest koordynatorem dwóch
klastrów: Śląskiego Klastra „Architektura i Budownictwo” oraz Specjalistycznego Klastra Budowlanego „Szkody Górnicze”.
Śląski Park PrzemysłowoTechnologiczny Sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 26, 41-700
Ruda Śląska
tel. (+48 32) 78 95 100
fax (+48 32) 78 95 114
www.sppt.pl
e-mail: sekretariat@sppt.pl
Rudzki Inkubator
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Misją Inkubatora jest tworzenie
sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw,
w tym przede wszystkim innowacyjnych poprzez zapewnienie im wsparcia infrastrukturalnego, marketingowego, szkoleniowego oraz efektywną
współpracę z otoczeniem na rzecz
wzrostu gospodarczego. W Rudzkim
Inkubatorze działa Hub Club Silesian

Multimedia Cluster. Pierwszy na Śląsku Klaster tego typu zrzesza jednostki
nauki oraz firmy z branży ICT i multimedialnej, wspólnie pracujące nad
wytworzeniem nowej wartości śląskiego rynku innowacji. Współtworząc
projekt innowacyjnej usługi oraz produktu tzw. aktorzy klastra, budują silną gospodarczo markę regionu oraz
rozwijają własne kompetencje i możliwości rozwoju na globalnym rynku
usług związanych z technologią informacji. Klaster ma na celu ułatwienie
transferu wiedzy między środowiskiem akademickim i biznesowym
oraz propagowanie rozwoju przedsiębiorstw w globalnej branży IT, opartego na konstruktywnej konkurencji.
Klaster zapewnia przestrzeń do pracy
oraz przestrzeń porozumienia zarówno między samymi jego aktorami, jak
i przedsiębiorcami z branży z całego
świata.
Cele działalności Klastra HUB CLUB:
budowanie marki śląskich przedsiębiorców IT, rozwój współpracy w celu
stworzenia wspólnej oferty i oferowania nowej jakości produktów/usług,
generowanie innowacyjnych pomy-

słów, realizowanie wspólnych projektów mających na celu rozwój nowoczesnych technologii i innowacji w zakresie ICT i multimediów, rozwój
współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju technologii multimedialnych, organizacja wspólnych działań promocyjnych, doradczych i edukacyjnych w zakresie wdrażania innowacji.
Rudzki Inkubator
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Karola Goduli 36,
41-703 Ruda Śląska
tel. (+48 32) 342 22 30
www.inkubatorrudzki.pl
www.hubclub.pl
e-mail: info@inkubatorrudzki.pl
Rudzka Agencja Rozwoju
„INWESTOR” Sp. z o.o.
Celem Spółki jest świadczenie najwyższej jakości usług doradczych, finansowych, szkoleniowych i informacyjnych dla przedsiębiorców, bezrobotnych i podmiotów działających na
rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich.
Kompleksowo obsługuje przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w zakresie
procesu pozyskania środków, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu
i wniosku, aż do rozliczenia otrzymanego dofinansowania. „INWESTOR”

zajmuje się również organizowaniem
szkoleń, które w ramach projektów
dopasowuje indywidualnie do potrzeb
i oczekiwań Klienta. Jest jednym
z ośrodków Krajowego Systemu Usług
posiadającym certyfikat na świadczenie usług zgodnie ze standardami jakości w zakresie doradztwa. Certyfikat
ten potwierdza akredytację w KSU dla
małych i średnich przedsiębiorstw. Instytucja specjalizuje się w następujących obszarach: prowadzi Fundusz
Pożyczkowy, który udziela pożyczek na
korzystnych warunkach celem zapewnienia firmom z regionu finansowania
zewnętrznego dla ich rozwoju, prowadzi doradztwo, które ma na celu pozyskiwanie bezzwrotnego wsparcia finansowego dla firm, a także doradztwo w zakresie: tworzenia biznes planu, analiz finansowych, planów marketingowych itp., działalność na rzecz
ekonomii społecznej, działania związane z tworzeniem mikroprzedsiębiorstw, w tym udzielanie dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
działania związane z kojarzeniem sektora biznesu z jednostkami sektora
badawczo-rozwojowego.
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”
Sp. z o.o.
ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
tel. (+48 32) 248 77 86
fax (+48 32) 248 77 86
www.rarinwestor.pl
e-mail: sekretariat@rarinwestor.pl

Nieruchomość niezabudowana pod usługi komercyjne
Lokalizacja
Numery działek
GPS
Powierzchnia całkowita
Przeznaczenie terenu

Właściciel
Kontakt

Ruda Śląska, dzielnica Chebzie, ulica Szyb Barbary
280/27, 360/27, 428/27, 507/27, 510/27, 500/27
N: 50° 17’ 59.52” E: 18° 52’ 59.85”
35 977 m2 (3,6 ha)
UK1,U3 podstawowe przeznaczenie gruntów pod usługi komercyjne takie
jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, gastronomii, turystyki,
komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe,
usługi hotelarskie, targowiska (§ 19 MPZP)
Gmina Miasto Ruda Śląska
Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Rozwoju Miasta
plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. +48 32 244 90 49
Krzysztof Żok, doradca ds. ofert inwestycyjnych
mobile: +48 607 899 955, e-mail: promocja@ruda-sl.pl
www.rudaslaska.pl
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Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej
Oferuje przedsiębiorcom profesjonalną oraz bezpłatną pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do
pracy, posiadających wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Powiatowy Urząd Pracy oferuje:
• pomoc profesjonalnych doradców
pracy, którzy osobiście odwiedzają
pracodawców informując o ofercie Urzędu,
• organizację giełdy pracy umożliwiającej przeprowadzenie na terenie Urzędu Pracy rozmowy kwalifikacyjnej, polegającej na spotkaniu
pracodawcy z wyselekcjonowanymi kandydatami na zgłoszone stanowisko pracy.
Formy wsparcia
przedsiębiorców:
1. Szkolenia grupowe oraz indywidualne, organizowane w odpowiedzi
na potrzeby pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem kompetentnych osób, będące jednocześnie możliwością doskonalenia
bądź też zmiany kwalifikacji zawodowych.
2. Przygotowanie zawodowe dorosłych, czyli możliwość przyuczenia
przez przedsiębiorcę do wykonywania określonego zawodu osoby
bezrobotnej, w trakcie którego

osoba bezrobotna odbywa kształcenie praktyczne u pracodawcy,
pozwalające na przystąpienie do
egzaminu czeladniczego. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny podczas egzaminu czeladniczego, przedsiębiorca może zwrócić
się do Urzędu z wnioskiem o premię finansową.
3. Sfinansowanie osobom bezrobotnym – potencjalnym pracownikom
egzaminów, przyczyniających się
do uzyskania uprawnień lub tytułów zawodowych oraz licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, refundacja kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w zamian za zatrudnienie na tworzone stanowisko osoby bezrobotnej.
4. Staże, będące dla pracodawcy
okazją do przyuczenia do wykonywania określonych zadań zawodowych późniejszego potencjalnego
pracownika, w trakcie odbywania
stażu nie jest nawiązywany stosunek pracy, zaś wszystkie kosztywypłaty stypendium stażowego
oraz ubezpieczenia pokrywa Powiatowy Urząd Pracy.
5. Refundacja przedsiębiorcy składki
ZUS w przypadku zatrudnienia
przez pracodawcę bezrobotnego
skierowanego do pracy w pełnym

wymiarze czasu pracy przez okres
co najmniej 12 miesięcy i pozostawaniu nadal w zatrudnieniu tejże
osoby.
6. Prace interwencyjne, pozwalające
na zatrudnienie osoby bezrobotnej, będącej w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, w ramach umowy
o pracę, przy współudziale Urzędu
Pracy. Przedsiębiorca organizujący
prace interwencyjne staje przed
szansą zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne tych pracowników.
Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej
ul. Ballestremów 16,
41-700 Ruda Śląska
tel. (+48 32) 771 59 00
fax (+48 32) 771 59 88
www.puprudaslaska.pl
e-mail: karu@praca.gov.pl

mogą kształcić praktycznie we wszystkich zawodach potrzebnych na rynku
pracy. Miasto za pośrednictwem szkół
rozwinęło różne formy współpracy
z firmami dla podniesienia i lepszego
przygotowania uczniów do wykonywania przyszłego zawodu. Firmy,
z którymi współpracuje Miasto w tej
dziedzinie to między innymi: Skanska
S.A., Toyota Motor Poland, Kompania
Węglowa S.A., Hotel Monopol, Hotel
Diament, Hotel Angelo, Hotel Silesian, Hotel Campanile, Hotel Ibis, Hotel Senator, Hotel Katowice, Rainbow
Tours, Sun Travel, Fun & Sun Holiday,
Abraksas Biuro Podróży, Beckermann
Travel, Gryf Travel, Hepi Przedstawicielstwo Usług Turystycznych, Dolomity Tour, Speed Travel, Jeronimo
Martins Polska S.A., Centrum Usług
Drukarskich Henryk Miler, Przedsię-

biorstwo Usługowo-Handlowe Alva1
Dariusz Ostrowski.
Formy współpracy szkół z pracodawcami:
• praktyki zawodowe,
• praktyczna nauka zawodu,
• patronat nad zawodami, klasami
w zawodzie,
• zatrudnianie absolwentów,
• pomoc w wyposażeniu bazy dydaktycznej,
• dostęp szkół do nowych technologii,
• uczniowskie wycieczki edukacyjne.
Urząd Miasta Ruda Śląska
Wydział Oświaty
ul. Markowej 22,
41-709 Ruda Śląska,
tel. (+48 32) 248 74 92;
(+48 32) 344 06 10

Dedykowane szkolnictwo
zawodowe
W Rudzie Śląskiej działa 7 zespołów szkół kształcących w zawodach
poszukiwanych na rynku pracy, a także placówki kształcenia ustawicznego. Ponadto w przypadku zainteresowania pracodawców i przyszłych
uczniów rudzkie placówki oświatowe

Nieruchomość niezabudowana pod usługi
Lokalizacja
Numery działek
GPS
Powierzchnia całkowita
Przeznaczenie terenu
Właściciel
Kontakt

Ruda Śląska, dzielnica Ruda, ulica Zabrzańska
244/4, 382/4, 402/4, 370/4, 403/4, 377/4
N: 50° 18’ 2.62” E: 18° 52’ 11.45”
10 917 m2 (1,1 ha))
U7 teren zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne
(§ 13 MPZP)
Gmina Miasto Ruda Śląska
Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Rozwoju Miasta
plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. +48 32 244 90 49
Krzysztof Żok, doradca ds. ofert inwestycyjnych
mobile: +48 607 899 955, e-mail: promocja@ruda-sl.pl
www.rudaslaska.pl

VIII

OGŁOSZENIA INWESTYCYJNE
Nieruchomość niezabudowana pod usługi
Lokalizacja
Numery działek
GPS
Powierzchnia całkowita
Przeznaczenie terenu
Właściciel
Kontakt

Ruda Śląska, dzielnica Ruda, ulica Zabrzańska
387/4, 384/4, 385/4
N: 50° 18’ 3.93” E: 18° 52’ 30.09”
6 742 m2 (0,7 ha)
U7 teren zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne
(§ 13 MPZP)
Skarb Państwa
Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Rozwoju Miasta
plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. +48 32 244 90 49
Krzysztof Żok, doradca ds. ofert inwestycyjnych
mobile: +48 607 899 955, e-mail: promocja@ruda-sl.pl
www.rudaslaska.pl

Teren przeznaczony pod inwestycje
Lokalizacja
Numery działek
GPS
Powierzchnia całkowita
Przeznaczenie terenu

Dodatkowe informacje
Kontakt

Ruda Śląska, dzielnica Ruda, rejon ulicy 1 Maja
1026/498, 1029/498, 1020/480, 714/482, 1025/480
+50° 17’ 23.55”, +18° 51’ 11.22”
15,3356 ha
PU2 – tereny produkcyjno-usługowe z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe, usługi
logistyczne oraz obiekty usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni
sprzedaży poniżej 2000 m2. KS1 – tereny obsługi komunikacji
samochodowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod stacje paliw,
usługi techniczne motoryzacji, myjnie samochodów.
KD ½ – tereny ulic dojazdowych w pasie o szerokości 10 m.
ZL1 – tereny lasów i zadrzewień – dopuszcza się m.in. lokalizację sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej.
Dla nieruchomości opracowano kompleksowe badania geotechniczne
oraz wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni.
Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Rozwoju Miasta
plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. +48 32 244 90 49
Krzysztof Żok, doradca ds. ofert inwestycyjnych
mobile: +48 607 899 955, e-mail: promocja@ruda-sl.pl
www.rudaslaska.pl
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Budowa węzła przesiadkowego, instalacja kolektorów słonecznych w obiektach sportowych, termomodernizacja placówek oświatowych, modernizacja
oświetlenia ulicznego oraz rewitalizacja skwerów i podwórek – to tylko niektóre
z 44 projektów, które władze Rudy Śląskiej zgłosiły w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Projekty mają być realizowane ze środków unijnych
w latach 2014 – 2020, a ich wartość to ponad 105 mln zł.

Apetyt na miliony
Zgłoszone przez miasto projekty dotyczą zarówno inwestycji infrastrukturalnych, jak również działań „miękkich”, które realizowane będą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Same tylko projekty związane z termomodernizacją warte są 27
mln zł. Chodzi tu zarówno o budynki
użyteczności publicznej, placówki
oświatowe jak również możliwość dofinansowania do termomodernizacji
budownictwa jednorodzinnego. Ponadto zgłoszone zostały projekty termomodernizacji 7 budynków wspólnot
mieszkaniowych. Kolejne duże inwestycje, które miasto chce realizować
z wykorzystaniem unijnych środków,
to m.in. budowa węzła przesiadkowego
oraz instalacja kolektorów słonecz-

nych na miejskich krytych basenach
oraz halach sportowych.
Oprócz tego kilka projektów związanych jest z modernizacją oświetlenia
w mieście. – Są to przedsięwzięcia związane zarówno z wymianą oświetlenia
ulicznego, jak również z modernizacją
oświetlenia budynków użyteczności publicznej, m.in. rudzkich basenów czy bibliotek – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
Ponadto władze Rudy Śląskiej zamierzają zrewitalizować niektóre podwórka
i skwery w mieście, doposażyć Centrum
Inicjatyw Społecznych w Orzegowie
oraz przygotować tereny poprzemysłowe
pod inwestycje. Część projektów obejmie również przebudowę i wyposażenie
pracowni do nauki zawodu w placów-

kach oświatowych, jak również i samą
aktywizację uczniów. Nie zapomniano
także o ujęciu projektów związanych
z rewitalizacją społeczną.
Projekty zgłoszone przez miasto zapisane zostały w ZIT /Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/ dla Subregionu Centralnego, który oprócz Rudy Śląskiej
tworzą Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Siemianowice
Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze oraz 8 powiatów ziemskich.
ZIT-y to nowa ścieżka pozakonkursowa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020. – Generalnie stworzone zostały po to, aby pobudzić współpracę samorządów. Teraz to sąsiadujące
ze sobą miasta oraz władze województwa
wspólnie ustalają cele do osiągnięcia
oraz wskazują inwestycje do realizacji –
tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. – Istotą utworzenia ZIT-ów jest
rozwój obszarów funkcjonalnych, stąd
zgłaszane przez poszczególne miasta
projekty wpisywać się muszą w szersze

ramy tak, aby korzyści z ich realizacji odczuli mieszkańcy sąsiadujących ze sobą
miast – dodaje.
Zapisane w ZIT-ach projekty otrzymały już wstępną akceptację Urzędu Marszałkowskiego. Teraz swoje uwagi do
projektów musi zgłosić Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. – Droga do otrzymania środków jest jeszcze daleka. W przypadku ostatecznej akceptacji zgłoszonych
przez nas projektów, następnym etapem
będzie ogłoszenie w ramach poszczególnych priorytetów naboru wniosków. Należy również pamiętać, że jako miasto
będziemy musieli również zabezpieczyć
w budżecie środki w ramach wkładu własnego na realizację poszczególnych projektów. Wierzę, że dzięki prowadzonej od
2011 r. konsekwentnej polityce oszczędności będziemy w stanie to zrobić – ocenia prezydent Grażyna Dziedzic.
Oprócz projektów zgłoszonych w ramach ZIT-ów władze miasta ze środków
unijnych na lata 2014 – 2020 zamierzają
dokończyć budowę trasy N-S. Inwestycja ta znalazła się na liście projektów
kluczowych planowanych do realizacji

ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego na poziomie regionalnym.
Rudzki projekt, którego wartość wynosi
ok. 413 mln zł, zapisany został w tzw.
Mandacie Negocjacyjnym Województwa
Śląskiego z 17 grudnia 2013 r., czyli dokumencie, który zawiera listę najważniejszych inwestycji w regionie. Ostateczną decyzję, które z nich dostaną
środki z Brukseli, ma podjąć Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
To nie wszystkie inwestycje, które
władze Rudy Śląskiej chcą realizować
z wykorzystaniem środków unijnych na
lata 2014 – 2020. Na liście rezerwowej
ZIT znalazły się trzy kolejne inwestycje
z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych o wartości 20 mln zł. – Trzeba
również pamiętać, że oprócz projektów
zgłoszonych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, będziemy mogli ubiegać się o środki z puli konkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także
o pozostałe dostępne środki z programów
krajowych, bądź ministerialnych – zapowiada Michał Pierończyk.
TK

Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w mieście
Modernizacja oświetlenia w budynkach basenów krytych oraz hal sportowych MOSiR

1,9 mln zł

Wymiana oświetlenia na ledowe w Bibliotece Centralnej i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej

Projekty kluczowe – są to przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym charakterze dla województwa. Projekty kluczowe nie podlegają procedurze konkursowej. Na liście projektów kluczowych znalazła się kontynuacja budowy trasy N-S, na odcinku od DTŚ do autostrady A-4. Całkowita wartość projektu wynosi 413
mln zł, wnioskowane dofinansowanie 300 mln zł. Ostateczną decyzję, czy miasto otrzyma środki, ma podjąć
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – to nowa ścieżka pozakonkursowa stworzona po to, aby pobudzić
współpracę samorządów. Sąsiadujące ze sobą miasta oraz władze województwa wspólnie ustalają cele do osiągnięcia oraz wskazują inwestycje do realizacji. W ten sposób powstała lista projektów dla Subregionu Centralnego, w którym znajduje się Ruda Śląska. Miasto zgłosiło 44 projekty na listę podstawową Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych na łączną kwotę ponad 105 mln zł, wnioskowane dofinansowanie to 88,2 mln zł.
Konkursy w ramach RPO – miasto w momencie ogłoszenia konkursów będzie również mogło ubiegać się
o środki z puli konkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także z puli konkursowej Programów Krajowych.
Wykaz projektów, które miasto chce realizować w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Projekt

Wnioskowane
dofinansowanie

Przygotowanie terenów poprzemysłowych pod inwestycje

4,25 mln zł

Instalacja kolektorów słonecznych w budynkach basenów krytych oraz hal sportowych MOSiR

2,9 mln zł

Termomodernizacja placówek oświatowych
Dofinansowanie do termomodernizacji budownictwa jednorodzinnego

19 mln zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście
Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych przy: ul. Zgrzebnioka 10-12,
J. Curie 1, Brzozowej 7, Czarnoleśnej 6, Wojska Polskiego 2, 1 Maja 218,
Jankowskiego 6 i 8, Bielszowickiej 114 – projekty zgłoszone przez MPGM

Rudzki Informator Samorządowy

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

3,9 mln zł
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Budowa węzła przesiadkowego w Chebziu oraz przebudowa przystanków zintegrowanych
z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie miasta

12,9 mln zł

Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego w Nowym Bytomiu

0,4 mln zł

Usunięcie azbestu z elewacji budynków i termomodernizacja budynków wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Łowieckiej 9-11 – projekt zgłoszony przez MPGM

1 mln zł

Budowa ośrodka prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej w Parku
Dworskim w Nowym Bytomiu

14,4 mln zł

Doposażenie Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie

0,1 mln zł

Rewitalizacja infrastrukturalna i społeczna wybranych podwórek i skwerów
na terenie miasta metodą partycypacyjną
Rewitalizacja kwartału pomiędzy ulicami kard. Augustyna Hlonda, Witolda Czapli,
Królowej Jadwigi i Adama Huloka w Orzegowie
Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla – kolonii robotniczej „Kaufhaus”
przy ul. Niedurnego
Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych
kształcenia zawodowego w mieście
Przebudowa i wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego

9,4 mln zł

Wsparcie osób młodych z rewitalizowanych obszarów w trwałym zaistnieniu na rynku pracy

0,7 mln zł

Wsparcie potencjalnych przedsiębiorców z rewitalizowanych obszarów
w zakładaniu i rozwijaniu firm

1,2 mln zł

3,5 mln zł

Rewitalizacja społeczna – poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju
społeczności lokalnej Orzegowa
Rewitalizacja społeczna – poprawa warunków funkcjonowania i
rozwoju społeczności lokalnej Rudy
Rewitalizacja społeczna – poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju
społeczności lokalnej Bykowiny
Przystanek Chebzie – rewitalizacja społeczna, edukacyjna i kulturalna
„Szyb Mikołaj w Rudzie Śląskiej – centrum działań gospodarczych i prospołecznych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych”
Program aktywizacji wychowanków przedszkoli w Rudzie Śląskiej

5,6 mln zł

0,9 mln zł

Program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
kształcenia zawodowego w Rudzie Śląskiej
Program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów uczących się
w różnych zawodach rudzkich szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego

5,6 mln zł
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PORADY
WESOŁEJ
ŁAPKI

Barbara Klasik
– trener
„Wesołej
Łapki”
w Rudzie Śl.

Jestem posiadaczką 3-miesięcznego szczeniaka rasy owczarek szwajcarski. Jest to niezwykle przyjacielska i urocza suczka, którą wszyscy chcą głaskać i przytulać. Kala kocha ludzi i jak tylko zobaczy na horyzoncie człowieka, leci do niego ile sił w nogach, skacze, przymila się i kładzie na plecy
popuszczając mocz. Nie wiem co z tym robić, bo wiem, że ona rośnie, a jak
będzie większa, to już ludzie nie będą tacy chętni, żeby obskakiwał ich
40-kilogramowy pies, który wije się im między nogami i brudzi ubranie.
Proszę o radę jak z nią pracować?
Katarzyna M.

Psie przedszkole
Pani Katarzyno, osobiście polecam psie przedszkole dla szczeniaków, gdzie nauczy się Pani nie tylko jak pracować z psem, by wyeliminować ten problem, ale i wielu
pożytecznych komend, socjalizacji

z innymi psami, ludźmi, dziwnymi
przedmiotami i dźwiękami. Na początku pracy z psem, skoro nie jest
Pani w stanie psa odwołać, trzymamy go na smyczy. Proszę sobie
przygotować część posiłku Kali i za-

Od 5 lat pracuję w kopalni w Czechach. Jest to praca pod ziemią. Przedtem pracowałem w Polsce, też pod ziemią. Jaki jest system zaliczania pracy
na dole w Czechach do polskiej emerytury górniczej? Czy te 5 lat zostanie
zaliczone do stażu górniczego?
Jan M. z Orzegowa

PORADY ZUS

Anna
Sobańska
-Waćko
Rzecznik
Prasowy
Oddziału ZUS
w Chorzowie

Praca w Czechach
Co do zasady, okresy pracy za granicą, wykonywanej u pracodawców
zagranicznych mogą być uwzględnione do górniczej emerytury, jednak
pod warunkiem, że składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu tej pracy
były odprowadzone w Polsce.
Chodzi tutaj o następujące prace:
• pod ziemią w kopalniach węgla,
rud, kruszców i innych surowców,
• pod ziemią i przy głębieniu szybów, w przedsiębiorstwach budowy kopalń oraz w innych podmiotach wykonujących dla tych kopalń
roboty górnicze lub przy budowie
szybów,
• pod ziemią w przedsiębiorstwach
montażowych, maszyn górniczych,
zakładach naprawczych i innych
podmiotach wykonujących dla kopalń podziemne roboty budowlano-montażowe, przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń

(za okres tej pracy konieczne jest
przedstawienie miesięcznego wykazu dniówek roboczych),
• na odkrywce w kopalniach siarki
i węgla brunatnego oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach
wykonujących roboty górnicze dla
tych kopalń, na określonych przepisami stanowiskach.
Generalnie, okresy pracy górniczej
wykonywane w ww. podmiotach za
granicą, traktuje się na równi z okresami takiej pracy wykonywanej
w kraju, jeżeli spełnione są warunki
wymagane do uwzględnienia tych
okresów przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury określone w ustawie
emerytalnej.
Dotyczy to również okresów pracy
górniczej wykonywanej za granicą na
stanowiskach dozoru ruchu lub kierownictwa ruchu.
Przy ustalaniu prawa do górniczej

brać ze sobą na spacer. Zasada jest
jedna – nagroda następuje po wykonanym zadaniu. Należy pracować
według schematu: Gdy zobaczy Pani człowieka, wyciąga Pani smakołyk i podsuwa psu pod pysk, jednocześnie wypowiadając imię Kala
i skupiając uwagę psa na sobie. Gdy
tylko człowiek się oddali a pies zachowa spokój, należy pochwalić go
słowami „dobry pies” i podać w nagrodę smakołyk.
www.wesolalapka.pl
e-mail:
barbaraklasik@wesolalapka.pl
tel.: 792-272-662

emerytury nie zalicza się jednak
w wymiarze półtorakrotnym okresów
pracy przodkowej i w drużynach ratowniczych poza obszarem Polski.
Należy podkreślić, że powyższe zasady mają zastosowanie do obywateli
polskich objętych polskim ustawodawstwem, podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce.
Zatem w przypadku, gdyby z tytułu
Pana pracy składki emerytalno-rentowe były odprowadzane w Polsce, to
okres tej pracy byłby uwzględniony
do stażu pracy górniczej na warunkach określonych wyżej.
Natomiast jeśli z tytułu pracy w Republice Czeskiej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe nie były
opłacane w Polsce, to wówczas obowiązuje zasada, że strona polska wypłaca świadczenie za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast strona
czeska ustala uprawnienia do świadczeń za okresy pracy w Czechach.
Wszystko zatem zależy od tego, jakiemu ustawodawstwu podlegał Pan
pracując w Republice Czeskiej i gdzie
był Pan zgłoszony do ubezpieczeń
społecznych.
REKLAMA

REKLAMA

INFORMACJE DLA PACJENTA

Szpakmed Rudzkie Centrum Medyczne, ul. Szpaków 33 (Bykowina)
(przyjmujący pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie)

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
Aby uniknąć kolejek staramy się rejestrować na godziny.
Zapraszamy do składania deklaracji.

PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE
• Poradnia Okulistyczna
• Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Alergologiczna
• Poradnia Logopedyczna
• Poradnia Leczenia Bólu
• Poradnia Chorób
• Fizjoterapia
Metabolicznych (trenigi
• Poradnia Neurologiczna dla dzieci
diety, leczenie otyłości)
• Poradnia Okulistyczna dla dzieci
• Poradnia Leczenia
• NOWOŚĆ! Poradnia Alergologiczna
Osteoporozy – pracownia
dla dzieci
densometryczna (badania
• NOWOŚĆ! Poradnia Endokrynologiczna
w kierunku osteoporozy)
• Poradnia Kardiologiczna
• Poradnia Otolaryngologiczna
– pracownia testów wysiłkowych (wykonujemy
diagnostykę w kierunku choroby wieńcowej)
tel. 32-242-09-54
• Poradnia Dermatologiczna
• Poradnia Proktologiczna
• USG Doppler

• Poradnia Chirurgiczna
• Poradnia Chorób Naczyń

• Poradnia Medycyny Pracy
• Spirometria
• Palestezjometria

• Audiometria
• Termometria skóry
• EKG
tel. 32-242-33-51

tel. 32-242-34-70

PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA UL. PODLAS 34 (GODULA)
• Kinezyterapia
• Magnetoterapia
• Fizykoterapia
• Masaże
tel. 32 248-27-14
• Laseroterapia

www.haftowany.pl

Zarejestruj się już dziś
i odbierz 10,00 PLN
na Twoje pierwsze zakupy!

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Haft komputerowy

REKLAMA

tel. 32 243-27-25

RSM

Wiadomości Rudzkie 12.03.2014

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

MAKSYMA NA MARZEC

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

Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

Informacja dla członków RSM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa prezentuje plany rzeczowego funduszu remontowego na 2014 r. Uprzejmie informujemy
wszystkich członków Spółdzielni, że plany te znajdują się w sie-

Wykonanie funduszu
remontowego za 2013 r. (część I)
ADMINISTRACJA Nr 1 – Godula, Orzegów
Lp. Nazwa obiektu
Zakres rzeczowy
Wykonanie
1. Zasoby A-1
Wym. okien w lok. mieszkalnych
211.031,89
2. Zasoby A-1
Refundacje za wymianę okien 
23.528,00
3. Joanny 7
Wymiana okien piwnicznych
4.581,01
4. Joanny 9	
4.183,86
5. Joanny 11
2.798,03
6. Fabryczna 2
3.844,42
7. Fabryczna 6
4.369,93
8. Hlonda 1	
3.804,95
9. Hlonda 5
2.107,27
10. Hlonda 7
4.764,38
11. Joanny 28
2.708,86
12. Kr. Jadwigi 6a
Wymiana stolarki okiennej w suszarni
2.550,84
13. Modrzejewskiej 1 Zabezp. na roboty dodat. dociepl.
296.905,12
14. Czereśniowa 7
674.448,83
15. Podlas 2
Malowanie klatek schodowych 
32.203,20
16. Podlas 4
32.335,20
17. Podlas 6
32.335,20
18. Podlas 26
32.335,20
19. Czereśniowa 7
30.780,00
20. Czereśniowa 9
32.335,20
21. Modrzejewskiej 14b
10.592,47
22. Joanny 3
Wym. rozdzielni głównych i tablic adm. 4.091,17
23. Joanny 7
6.136,75
24. Joanny 9
6.136,74
25. Fabryczna 2
4.091,17
26. Czereśniowa 7
28.646,28
27. Hlonda 1
8.086,84
28. Hlonda 5
4.043,42
29. Hlonda 7
4.043,42
30. Bogusławskiego 5
9.077,54
31. Bogusławskiego 7
4.538,77
32. Bogusławskiego 9
4.538,77
33. Bogusławskiego 14
4.475,19
34. Wysockiej 29
4.475,19
35. Wysockiej 31
4.538,78
36. Zasoby A-1
Wykonanie placyków gospodarczych 62.903,38
37. Zasoby A-1
Malowanie ogrodzeń placyków gospod. 34.519,04
38. Zasoby A-1
Wymiana wodomierzy 
50.842,18
39. Podlas 20
Docieplenie stropodachu
71.117,69
40. Podlas 8
Wym. wew. drzwi wejściowych do budynku 3.162,45
41. Przedszkolna 12
4.234,32
42. Podlas 2
Wym. opraw oświetleniowych na oprawy  11.781,77
		
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym
43. Podlas 4
11.719,59

dzibie każdej Administracji, gdzie są do wglądu zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej możliwości.
Poniżej zaś podajemy realizację, czyli wykonanie robót
wynikających z planu rzeczowego funduszu remontowego na
2013 r.
44. Podlas 6
11.077,81
45. Podlas 26
10.754,05
46. Czereśniowa 9
12.012,76
47. Kr. Jadwigi 6-6a
Wyk. zadaszeń nad balkonami 
4.476,71
		
ostatniej kondygnacji
48. Stara 5, 5a
13.512,90
49. Czereśniowa16b Wym. pionów i poziomów wod. i kan.
4.647,53
50. Tiałowskiego 9a
8.456,55
51. Podlas 36d
2.071,58
52. Przedszkolna 11a
10.670,38
53. Podlas 14
10.539,96
54. Podlas 12h
13.649,43
55. Podlas 24
8.140,29
56. Podlas 12
5.896,95
57. Tiałowskiego 9d
6.344,82
58. Przedszkolna 9
17.220,14
59. Joanny 11
6.204,03
60. Czereśniowa 7b
1.682,77
61. Podlas 12I
5.847,58
62. Podlas 20f
4.639,72
63. Podlas 18
8.040,69
64. Podlas 22, a, b, c, d, e
Naprawa pokrycia dachu
68.993,67
65. Przedszkolna 7, a, b
32.044,76
66. Przedszkolna 9, 11	
1.649,16
67. Huloka 5
Modernizacja domofonu
2.014,20
68. Czereśniowa 7
6.042,60
69. Bogusławskiego 5
3.164,40
70. Joanny 28
10.206,00
71. Czereśniowa 9
Naprawa tynków ścian i sufitów oraz
4.202,09
		
malowanie maszynowni dźwigów
72. Fabryczna 6
Naprawa tynków, posadzek na balkonach, 2.088,13
		
wymiana obróbek blacharskich
73. Podlas 12c
4.155,00
74. Podlas 22
2.116,65
75. Bytomska 5
4.218,51
76. Przedszkolna 12
3.614,69
77. Bogusławskiego 5
1.423,5
78. Podlas 24
2.025,58
79. Podlas 36
2.143,02
80. Bogusławskiego 7 Wyk. izolacji pionowej fundamentu
5.275,70
81. Bytomska 5d
2.734,87
82. Wysockiej 31
Naprawa tynków na kominach
2.449,08
83. Bogusławskiego 7	
945,89
84. Podlas 36, 36b
5.462,52
85. Hlonda 1
5.707,14
86. Joanny 26
527,52
87. Joanny 14
10.549,65
88. Podlas 34
3.462,85
89. Hlonda 7
Przebudowa kominów, wydł. przewodów,  1.882,12
		
kominowych zabudowa nasad Turbowent, Turboflex,
		
uszczelnienie przewodów kominowych
90. Hlonda 5	
2.501,79

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

ogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów objętych działkami:
1. (działka nr 3328/207 i 3329/207, KW GL1S/00001223/4) położonego w Rudzie Śl.10 przy ul. Jankowskiego o pow. 960,00m2 .
2. (działka nr 3374/163 i 3239/166 , KW GL1S/00001223/4) położonego w Rudzie Śl.10 przy Ogińskiego 2 o pow. 781,00m2 .
3. (działka nr 3400/177, KW GL1S/00005480/1 i działka nr 3272/207 , KW GL1S/00001223/4) położonego w Rudzie Śl.10 przy ul. Jankowskiego/Szeligowskiego
o pow. 1.183,00m2
4. (działka nr 678/505, KW GL1S/00022565/6) położonego w Rudzie Śl.5 przy ul. Szpaków o pow. 718,00m2
5. (działka nr 1991/62, 1993/65, 2487/59, 2488/59, 1382/1140, KW GL1S/00004684/4) położonego w Rudzie Śl. przy ul. Norwida 19 o pow. 4.711,00m2 .
I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1.Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości gruntowych, które wyznacza się na dzień 26.03.2014 r. od godz. 12.00 do 13.00 po
uprzednim skontaktowaniu się z Administracjami
/ przy ul. Różyckiego 30 w Rudzie Śl.-Wirku (tel. 32 242-09-35) dot: ad. 1 do ad. 3
				
/ przy ul. Gwareckiej 4 w Rudzie Śl.-Bykowinie (tel. 32 242-70-75) dot: ad. 4
				
/ przy ul. Wolności 20 w Rudzie Śląskiej (tel. 32 248-44-10) dot: ad. 5
2. Przed złożeniem oferty, zainteresowany nabyciem ww. nieruchomości powinien zapoznać się z ich dokumentacją posiadaną przez RSM (w pokoju 314
i pokoju 118 przy ul. Magazynowej12) oraz sprawdzić ich przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska, w celu
wyeliminowania ryzyka zakazu wykonywania zamierzonej działalności.
3. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12 w Rudzie Śląskiej, pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu przy” ul. Jankowskiego, lub ul. Ogińskiego 2, lub ul. Jankowskiego/Szeligowskiego, lub ul. Szpaków, lub
ul. Norwida 19 w terminie do dnia 28.03.2014 r. do godz. 9.00.
4. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości ad. 1. 11.940,00 zł, ad. 2. 10.280,00 zł, ad. 3. 10.600,00 zł, ad. 4. 3.460,00 zł, ad. 5. 33.430,00 zł na konto PKO BP SA
I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.
5. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00zł + obowiązujący VAT i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się z dowodem
wpłaty do Działu Księgowości – pokój 318 – w celu odbioru faktury VAT.
II Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska
c) cenę minimalną za nieruchomość gruntową (nie może być równa i niższa od ceny wyjściowej tj.ad. 1 – 119.400,00 zł + VAT/, ad. 2 – 102.800,00 zł + VAT/, ad. 3 –
106.000,00 zł + VAT/, ad. 4 – 34.600,00 zł + VAT/, ad. 5 – 334.300,00 zł + VAT/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2014 r. o godz. 10.00.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów podlega zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez winy
oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty w terminie 30 dni od
zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu,
w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez RSM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118 i 100, tel. 32 248-24-11 wew. 311 lub 267.
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Nie wystarczy urodzić się
człowiekiem, trzeba jeszcze
– BYĆ CZŁOWIEKIEM”
kard. Stefan Wyszyński

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

ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych
Adres
lokalu

Pow.
m2

Stawka
ekspl.
wywoł.
zł/m2
netto

Wysokość
wadium
+ koszty
przetargu

Termin
składania
ofert

Uwagi

Ruda Śl. 5
ul. Sztolniowa 13

184,90

17,46

11.617,00
+ 123,00

28.03.2014 r.

w pawilonie wolnostojącym
z c.o.

Ruda Śl.
ul. Zielińskiego 8

79,38

15,84

4.929,00
+ 123,00

28.03.2014 r.

w pawilonie wolnostojącym
z c.o.

Ruda Śl .5
ul. Brygadzistów 1

120,00

12,67

4.579,00
+ 123,00

28.03.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym
z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 3a

63,40

12,67

3.272,00
+ 123,00

28.03.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym
z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 5a

29,60

12,67

1.252,00
+ 123,00

28.03.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym
z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 7a

30,74

12,67

958,00
+ 123,00

28.03.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym
bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Szramka 1a

61,00

12,67

2.248,00
+ 123,00

28.03.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym
z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Skowronków 12

47,50

13,97

1.632,00 +
123,00

28.03.2014 r.

w pawilonie wolnostojącym
be z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Poloczka 12b

27,23

13,97

935,80+
123,00

28.03.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym
bez c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Paderewskiego 3

21,00

12,04

1.004,00 +
123,00

28.03.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym
z c.o.

Ruda Śl. 7
ul. Oświęcimska 83

241,35

6,48

7.600,00

28.03.2014 r.

I piętro w pawilonie
wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Różyckiego 30

622,67

9,46

17.232,00

28.03.2014 r.

I piętro w pawilonie
wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 9
ul. Pokoju 14

293,00
+ 65,00

9,83
6,09

8.059,00

28.03.2014 r.

poniżej parteru w pawilonie
wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 4
ul. Latki 2

31,00

12,67

1.142,00 +
123,00

28.03.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym
z c.o.

Ruda Śl. 4
ul. Fojkisa 3a/1

49,97

12,67

1.820,00 +
123,00

28.03.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym
z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej powyżej
wysokości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które
wyznacza się na dzień 26.03.2014 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz
zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA
I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do
oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów
przetargu na ww. konto w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty
zgłosić się do Działu Księgowości – pokój 318 – w celu odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie
podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni – pokój 213 – pisemną ofertę
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”
ul. Sztolniowa 13 o pow. 184,90 m2
ul. Zielińskiego 8 o pow. 79,38 m2
ul. Brygadzistów 1 o pow. 120,00 m2
ul. Brygadzistów 3a o pow. 63,40 m2
ul. Brygadzistów 5a o pow. 29,60 m2
ul. Brygadzistów 7a o pow. 30,74 m2
ul. Szramka 1a o pow. 61,00 m2
ul. Skowronków 12 o pow. 47,50 m2
ul. Poloczka 12b o pow. 27,23 m2
ul. Paderewskiego 3 o pow. 21,00 m2
ul. Oświęcimska 83 o pow. 241,35 m2
ul. Różyckiego 30 o pow. 622,67 m2
ul. Pokoju 14 o pow. 293,00 m2 + 65,00 m2 ul. Latki 2 o pow. 31,00 m2
ul. Fojkisa 3a/1 o pow. 49,97 m2
w terminie do dnia 28.03.2014 r. do godz.9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2014 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni
od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet
należności czynszowych za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości
trzymiesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118), tel.
32 248-24-11 wew. 311.
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CARBOTRANS Spółka z o.o.

KLIMALUX

41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1

tel./fax 32 370-20-54

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

e–mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Zatrudnimy od zaraz:

KIEROWCĘ
SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH

www.klimalux.pl
OFERUJEMY
•
•
•

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

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

R ZĄ DZ E Ń
DOBÓR U
A G R AT I S
I W YC E N

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

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEj
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

reklama@wiadoscirudzkie.pl | tel. 32 248-60-97

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

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
w Rudzie Śląskiej informuje,

że w dniach:
17-21.03.2014 r.
22-25.04.2014 r.
w godzinach od 12.00 do 20.00
w CH PLAZA w Rudzie Śląskiej (Wirek) uruchomiony
będzie punkt instruktarzu i pomocy w wysyłce
zeznań rocznych przez Internet.
Aby jednak można było przesłać zeznanie Internetem,
należy bezwzględnie posiadać przy sobie:
– informacje o osiągniętych dochodach za rok 2013 (wszystkie!),
– kopię zeznania za rok 2012 lub kwotę przychodu z PIT-37
poz. 60; PIT-36 poz. 82.

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych
wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska
Wadium

Termin
oględzin lok.

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. na 7,00 zł/m2
klatce schodowej

700 zł

18.03.2014 r.
godz. 11.00

2.

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
Ruda Śląska-Ruda
36,38 m2
ogrzewanie piecowe, w.c. na 7,00 zł/m2
ul. Szczęść Boże 47/10 (1 p. + k.)
klatce schodowej

700 zł

18.03.2014 r.
godz. 13.00

3.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Bytomska 33/11

700 zł

18.03.2014 r.
godz. 14.30

Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Krasińskiego 14a/5

35,70 m2
(1 p. +k.)

23,04 m2
(1 izba)

Wyposażenie w instalacje

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c.
suche

Stawka
wyw.

7,00 zł/m2

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2014 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., (pokój nr 17)
dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 21 marca 2014 r., do godz.
13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto:
ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 24 marca 2014 r. (data
wpływu wadium na konto MPGM Sp. z o.o.).
Oferenci przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie będą żądać
przedłożenia przez Wynajmującego świadectwa charakterystyki energetycznej danego lokalu mieszkalnego.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 242-01-75 wew. 743.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez
podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

OGŁOSZENIA

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

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

 Sprzedam dom, Kochłowice, 330 tys., 130 m2. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

NIERUCHOMOŚCI

 Jednopokojowe, 35 m , 49 tys. Kochłowice, kominek,
LOKATOR, tel. 793-396- 040.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.


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

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

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

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 112 tys., www.ANEL.pl,
tel. 502-052-885.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607969-200.

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 88 tys., www.ANEL.pl,
tel. 502-052-885.
 Bielszowice, jednopokojowe, 31 m2, 65 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Bykowina, trzypokojowe, 60 m , 149 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885
2

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605-560605.

 Ruda, trzypokojowe, 62 m , 135 tys., www.ANEL.pl
tel. 502-052-885
2

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292699.

2


CODZIENNIE NOWE OFERTY TANICH
MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.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 Jankowskiego. Tel. 602-612-009.
 Do wynajęcia mieszkania, Nowy Bytom, Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.
 Okazja, Kochłowice, sprzedam trzypokojowe, 64 m2.
Tel. 514-566-514.
 Sprzedam mieszkanie 64 m z garażem. Tel. 501-018217.
2

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

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od 265 tys.
w Kochłowicach i Kłodnicy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 691-523-055.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.

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

 POŻYCZKI ﬁrmowe: k. podatkowa, ryczałt,
KPiR na cele obrotowe, inwestycyjne. Dla ﬁrm nie
wykazujących wszystkich przychodów, na stracie,
dochód na oświadczenie, szybka decyzja, tel. 32
253-90-23, 795-406-305.

 Poszukujemy mieszkań, domów, parcel w Rudzie Śląskiej i okolicach, www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607706-692.

 Sprzedam ogródek działkowy 610 m2, domek murowany, drzewka owocowe, szklarnia, woda, prąd. Tel.
729-615-301.

 Sprzedam działkę z warunkami zabudowy w Orzeszu,
902 m2, 79.000 zł. Tel. 605-731- 250.

 Do wynajęcia sklep w Rudzie. Tel. 505-147-476.

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

 Ładne M-4 48 m2 wynajmę tanio lub sprzedam od 16
marca br. Tel. 32 248-75-72, 604-603-509.

 Wirek M-2 30 m , 70 tys. VestraLocum.pl, tel. 600445-053.

 Ogród w Bielszowicach, 1800 m2 wydzierżawię. Tel.
693-232-211.

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

 Do wynajęcia M-3 w bloku na Wirku. Tel. 888-455911.

 Halemba M-3, 44 m2. VestraLocum.pl, tel. 600-445053.

NAUKA

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505946-693.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 Pożyczki natychmiastowa wypłata bez BIK kom
500-255-201.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI,
40zł/h! Tel. 888-044-055!
 ODDŁUŻAMY, tel. 535-553-383.
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-83-55-81.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605109-517.
 Domofony, tel. 500-540-743.
 Naprawa telewizorów, montaż anten. Tel. 505-471466.
 Komputery, laptopy – serwis, naprawa tel. 666-360136.
 Naprawa AGD tel. 666-360-136.
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 Godula M-4, 64 m2, 145 tys., VestraLocum.pl, tel.
600-445-053.

 38 m2, kawalerka Bykowina 3/4, 87 tys. Salvus, tel.
791-491-424.
 2 pokoje, Nowy Bytom, Szymały, wysoki standard
,115 tys. Salvus, tel. 791-401-424.

 Skup samochodów wszystkich marek. Tel. 515-533560.
 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 PŁACĘ WIĘCEJ
NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-669-630.
 Skup samochodów, całych, powypadkowych, skorodowanych, złomowanie pojazdów. Tel. 789-065-317.
 Do wynajęcia 3 samochody Renault Master Maxi
Furgon. Tel. 601-959-140.

PRACA
 Zatrudnię fryzjerkę – Godula. Tel. 603-660-472, 32
248-19-59.
 Restauracja Vertigo zatrudni kelnerów oraz cukierników do nowopowstającej cukierni. Tel. 515262-173, 515-081-174.
 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech, tel. 32271-09-66, 781-989-873.
 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel. 797-673558.
 Szukam pracy w budownictwie, tel. 504-927-126.
 Madej Wróbel Sp. z o.o. zatrudni pracowników do
Działu Paczkarni. Tel. 781-820-106.

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, ﬁgurki, zegary, inne kupię.
Tel. 515-533-560.

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

MOTORYZACJA

 Wirek M-4, 55 m2, 135 tys. VestraLocum.pl, tel. 600445-053.
.
 Jednopokojowe, 34 m2, 64 tys., Bielszowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do
klienta. Tel. 792-155-155.

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

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

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

 Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ
i KATOWICKIEGO HOLDINGU kupię. Tel.
507-851-852.
 Skup antyków ANTIKPOL. Tel. 883-792-678.
 Dziękuję osobie, która ostrzegała mnie przed współpracą z członkami pewnej rodziny. Niestety miała rację.
– Dominika Kudej-Stefanek.

 Dwupokojowe, 36 m2, 83 tys., Halemba, c.o. miejskie.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 50 m2, 103 tys., Bykowina. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 61 m2, 133 tys., Wirek. LOKATOR,
tel. 793-396-040.

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

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

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

Pani
mgr inż. Barbarze Mikołajek-Wałach
z powodu śmierci

TATY
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
składają
pracownicy Wydziału Dróg i Mostów

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

Pani
Barbarze Mikołajek-Wałach
naczelnikowi Wydziału Dróg i Mostów
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl
Posiadłość dochodowa
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
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.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-4 Ruda Śl.-Ruda
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Ruda
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
M-2 Mikołów-centrum
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
Bytom Karb/Konstytucji
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.- Nowy Bytom
Ruda Śl.-Bykowina

207/1881 m2
252/680
250/682
240/508
pow. od 763 m2
pow. od 814 m2
pow. od 956 m2
pow. 1022 m2
36 m2
40 m2
43 m2
47 m2
43 m2
48 m2
51 m2
55 m2
55 m2
78 m2
95 m2
113 m2
38 m2
62 m2
39 m2
38 m2
39 m2
167 m2
137 m2
137 m2
180 m2
106 m2
106 m2
37 m2
200 m2

800 000 zł
780 000 zł
460 000 zł
499 000 zł
69 000 zł
65 000 zł
75 000 zł
120 000 zł
99 tys. zł
135 tys. zł
65 tys. zł
121 tys. zł
99 tys. zł
129 tys. zł
129 tys. zł
85 tys. zł
143 tys. zł
205 tys. zł
198 tys. zł
69 tys. zł
110 tys. zł
1100 zł/m-c
1000 zł/m-c
970 zł/m-c
950 zł/m-c
260 tys. zł
299 tys. zł
3 800 zł/mc
5 900 zł/m-c
199 tys. netto
1200 zł/m-c
600 zł/m-c
55 tys.

ogloszenia@wiadoscirudzkie.pl | tel. 32 248-60-97

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

DOMY

USŁUGI POGRZEBOWE

DZIAŁKI

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

USŁUGI

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049833.

WYNAJEM

 37 m2 kawalerka, Ruda Fiołków. Bardzo ładne, 115
tys. Salvus, tel. 791-401-424.

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE
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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. Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, placu Jana Pawła II, która
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod działalność handlową,
gastronomiczno-handlową, usługową, ul. Długiej, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod parking samochodowy, ul. Katowickiej,
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż,
ul. Orzegowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat
przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Smoluchowskiego, Ciołkowskiego, Sierpińskiego, Leszczynowej która zostanie oddana
w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki
rekreacyjne, ul. Banacha, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do
3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Jesionowej,
która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Stromej, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek
rekreacyjny, ul. Bytomskiej, która zostanie oddana w dzierżawę na okres
do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Stromej,
która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Bytomskiej, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki
rekreacyjne, ul. Jana Styczyńskiego, Józefa Szafranka, Nowobytomskiej,
która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne i istniejące garaże, zjazdu DTŚ, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod reklamę, zjazdu DTŚ
i ulicy Szyb Barbary, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod reklamę, ul. Akacjowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod reklamę, ul. Węglowej 4, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany, ul. kard. Augusta Hlonda, która
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod punkt czerpania wody do
celów przeciwpożarowych, ul. Joachima Achtelika, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 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 niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Pancernych, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
– 3720/32 o powierzchni 1040 m2 KW GL1S/00006871/6 – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu MNU1 – teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej),
– udział wynoszący 1/2 część działki nr 3721/32 o powierzchni 271 m2 KW GL1S/00048011/6 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Ww. działki zapisane są na karcie mapy 3 obręb Halemba oraz w podanych księgach wieczystych prowadzonych
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej (w dziale III wpisane są ciężary, działy IV są wolne od wpisów).
Nieruchomości własności Gminy Miasta Ruda Śląska zostaną sprzedane w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 178.000,00 zł.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniu
18.12.2013 r. oraz 18.02.2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1309/1095 o powierzchni 756 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III
i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1309/1095
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2).
Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wiaty przystankowej, bezpośrednio u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności, posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt jest porośnięty trawą,
drzewami i krzewami. Ze względu na charakterystykę układu drogowego ulicy
Edmunda Kokota dojazd do zbywanej nieruchomości powinien odbywać się
z ulicy Jedności, a zjazd należy zlokalizować, ze względu na bliskie sąsiedztwo skrzyżowania dróg, przy granicy z działką nr 1096.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 30.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 16.04.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) i w terminie do dnia 9.04.2014 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie
1.500,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem
„zaliczka – ul. Kokota – Jedności” i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji Przetargowej
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi
w terminie do 60 dni od dnia zamknięcia rokowań (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia 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 rokowania ponosi wszelkie opłaty
i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT
pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka
ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz
do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości
wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym
uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul.
Obrońców Pokoju z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 25.02.2014 r. zakończył się wynikiem
negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, o pow. 1309 m2, położona w
Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Obrońców Pokoju, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki
oznaczone numerami geodezyjnymi:
		-– 2902/118 o powierzchni 235 m2, 			
– 2904/118 o powierzchni 1074 m2,
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00028213/6. Dział III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 2902/118 i 2904/118
stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). Zbywana nieruchomość położona
jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w odległości ok. 200 m od ulicy Edmunda Kokota, posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt jest porośnięty drzewami oraz krzewami. Nieruchomość inwestycyjna
posiada dojazd z drogi publicznej ul. Obrońców Pokoju.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 60.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2014 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 16.05.2014 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 3.000,00 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. Obrońców Pokoju” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) 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 sług 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. 32 248-75-63.

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 niezabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni
11957 m2, położonych w Rudzie ŚląskiejRudzie przy ulicy Na Łąkach, obejmujących:
a) prawo własności tworzących całość gospodarczą działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi:
• 2498/263 o powierzchni 11706
m2, karta mapy 9 obręb Ruda,
GL1S/00007197/4,
• 2497/263
o
powierzchni
15
m2, karta mapy 9 obręb Ruda,
GL1S/00007197/4,
• 713/68 o powierzchni 93 m2, karta mapy
10 obręb Ruda, GL1S/00007197/4,
• 512/71 o powierzchni 81 m2, karta mapy
10 obręb Ruda, GL1S/00007197/4,
• 516/69 o powierzchni 33 m2, karta mapy
10 obręb Ruda, GL1S/00007197/4,
b) prawo użytkowania wieczystego
działki nr 1967/267 o powierzchni 29
m2, karta mapy 9 obręb Ruda, KW Nr
GL1S/00012869/4, ustanowione do dnia
5.12.2089 r., którym ma prawo dysponować Zarząd Miasta Ruda Śląska.
W
dziale
III
księgi
wieczystej
GL1S/00007197/4 wpisane są ciężary,
dział IV wolny jest od wpisów. Działy III i IV księgi wieczystej KW Nr
GL1S/00012869/4 wolne są od wpisów.
Nieruchomości własności Gminy Miasta
Ruda Śląska zostaną sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska (symbol planu P1 – teren
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów). Cena wywoławcza (netto) do
przetargu wynosi 582.000,00 zł.
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1

Anna
Piątek

Dominika
Kowalska

Sandra
Blachucik

SMS o treści miss.3 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

4

5

6
Paulina
Wysocka

SMS o treści miss.2 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

Marta
Pacyna

SMS o treści miss.1 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

Ewelina
Jojko

SMS o treści miss.5 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

7

8

9

SMS o treści miss.7 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

SMS o treści miss.8 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

Przyjacielowi
panu profesorowi
Józefowi Maciągowskiemu
w uroczystym dniu urodzin najserdeczniejsze
życzenia, aby każda chwila przynosiła to,
co w życiu najpiękniejsze:
radość, miłość i wielkie szczęście
składają
byli uczniowie i przyjaciele
Urszula i Piotr, Urszula i Edward, Maryla i Bronisław
z dziećmi oraz ks. Stanisław.

SMS o treści miss.6 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

Żaklina
Iwan

SMS o treści miss.4 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

Sandra
Płaszczyk

Przedstawiamy Państwu kandydatki do tytułu Miss Rudy Śląskiej
2014. Dziewięć najpiękniejszych
dziewczyn już 26 kwietnia zaprezentuje się na deskach Miejskiego
Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. Tylko jedna z nich otrzyma
upragnioną koronę. Nasi Czytelnicy
również mogą wybrać swoją kandydatkę, która zdobędzie tytuł Miss
Wiadomości Rudzkich. A głosować
można za pośrednictwem: SMS-ów
– wystarczy wysłać SMS-a z przypisanym numerem kandydatki (przykład miss.10) na numer 71100 koszt
SMS-a to 1 zł + VAT (1,23 z VAT); FB
– liczą się kliknięcia „lubię to” pod
zdjęciem wybranej kandydatki; portalu
www.wiadomoscirudzkie.pl
– za pomocą sondy. Wszystkie głosy
zostaną zsumowane. Dziewczyna,
która otrzyma ich najwięcej, zdobędzie tytuł Miss Wiadomości Rudzkich. Głosowanie trwa od 12 marca
od godziny 9.00 do 22 kwietnia do
godziny 15.00.

3

Jagoda
Żogała

Kandydatki
na Miss
Rudy Śląskiej
2014

2

SMS o treści miss.9 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Już w piątek (14.03.) o godzinie 19.30 fani
KULT-u będą mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej
przygodzie. W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu zespół
będący w trasie „KULT UNPLUGGED” zagra koncert
akustyczny. Dla naszych Czytelników mamy do rozdania podwójne zaproszenie na ten muzyczny wieczór.
Aby móc je otrzymać, należy wysłać SMS-a o treści
wiad.kult+imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt
SMS-a to 1 zł + 23% vat tj. 1,23 brutto). Na SMS-y czekamy od 12.03.2014 od godziny 10.00 do 13.03.2014
do godziny 10.00.

Jesteś fanem
aktywności ﬁzycznej?
Wyślij nam swoje zdjęcie i
otrzymaj kurs wspinaczkowy!
Natalia Chmielorz,
córka Marceliny i Dawida
ur. 24.02. (3600 g, 57 cm)

Klaudia Parzniewska
córka Otylii i Marcina
ur. 5.03. (3400 g i 56 cm)

Kacper Przybysz
syn Patrycji i Marcina
ur. 29.01. (1600 g, 46 cm)

Maja Kaczmarek
córka Kariny i Dawida
ur. 3.03. (3640 g i 57 cm)

Adaś Foik
ur. 4.03.
(4050 g i 57 cm)

Olaf Dobrzyński
syn Edyty i Andrzeja
ur. 3.03. (3850 g i 57 cm)

Alan Świerczek
syn Reginy i Mariusza
ur. 3.03.2014 r. (2850 g i 56 cm)

Jaś Zawiślak
syn Karoliny i Rafała
ur. 5.03. (4165 g i 59 cm)

Emilia i Malwina
Hoła
córki Mireli
i Rafała ur. 1.03
(Emilia 2900 g
i 50 cm,
Malwina 3100 g
i 52 cm)
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Do 14 marca czekamy na Wasze zdjęcia, na których
uprawiacie sport. 19 marca opublikujemy je
w gazecie i na naszym proﬁlu na Facebooku.
Kurs otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę
głosów na Facebooku oraz w głosowaniu SMS-owym
(wyniki sumują się). Wyniki ogłosimy 26 marca.
Zdjęcia nadsyłajcie na adres:
agnieszka.pach@wiadomoscirudzkie.pl.
W zabawie mogą brać udział
osoby powyżej 16. roku życia.
OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie Śląskiej,
w rejonie ulic Kazimierza Brodzińskiego i Solidarności, które zostaną oddane w dzierżawę,
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
z przeznaczeniem pod targowiska miejskie.
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Rugby

Intensywne przygotowania
Intensywne przygotowania do rundy rewanżowej zaczęli rudzcy rugbiści. W piątek i sobotę trenowali oni pod okiem jednego z najlepszych trenerów w Polsce – Mirosława Żórawskiego, związanego z zespołem Budowlanych S.A. Łódź. W niedzielę
(9.03.) natomiast na bocznym boisku Stadionu Śląskiego zagrali sparing z Juvenią
Kraków.
Trener Budowlanych przyjechał do Rudy Śląskiej na specjalne zaproszenie klubu.
– Przede wszystkim skoncentruję się na
lepszym poznaniu tej drużyny. Postanowi-

łem przepracować z rudzkim zespołem kilka treningów, by sprawdzić, w czym można
im pomóc by poprawić ich grę. W końcu ten
zespół z pewnością myśli powoli o awansie
do pierwszej ligi – mówił w piątek na treningu w orzegowskiej hali MOSiR-u Mirosław Żórawski. – Na hali przećwiczymy
dzisiaj takie elementy jak szarżę, walkę na
ziemi czy przegrupowania. Skupiamy się na
nich, bo wykonują je wszyscy zawodnicy
rugby – dodał.
W niedzielę rudzcy rugbiści zmierzyli się z zespołem Juvenii Kraków. Aspi-

Futsal

Weekendowe zwycięstwa

Wygrywając z NBitem zespół Gwiazdy umocnił się na pozycji lidera.

Intensywny weekend mają za sobą zarówno starsi jak i młodsi futsaliści
Gwiazdy.
W sobotę (8.03.) na parkiet wybiegli
seniorzy, którzy wygrali 7:4 z NBitem
Gliwice. Początek pierwszej połowy był
wyrównany. Wynik spotkania otworzył
w trzeciej minucie Łuszczek. Goście
cztery minuty później doprowadzili do
wyrównania. Po chwili na listę strzelców
wpisał się Krzymiński, ale nie minęła
minuta i znów do bramki trafili gliwiczanie. Ostatnie minuty pierwszej odsłony

spotkania należały do Grudnia, który
zdobył dwie bramki i na przerwę rudzianie schodzili prowadząc 4:2.
Przerwa dobrze zadziałała na ekipę
NBitu. W 23 minucie strzelili oni bramkę
kontaktową. W końcu złapali jednak rytm
futsaliści Gwiazdy i po celnych trafieniach Grudnia i Zabłockiego znów mieli
oni bezpieczną przewagę. Na pięć minut
przed końcem spotkania gliwiczanie postawili wszystko na jedną kartę – wycofali bramkarza. Taka strategia początkowo
opłaciła się i niecałe dwie minuty później

Piłka ręczna – II liga kobiet

Remis niczym porażka
Z SPR-em II Olkusz zmierzyła
się w sobotę przed własną publicznością Zgoda Ruda Śląska. Bielszowiczanki kontynuują złą passę. Zremisowały ze znajdującymi się na
ostatnim miejscu w tabeli rywalkami 29:29. Olkuszanki zdobyły tym
samym pierwszy punkt w tym sezonie.
Rywalki od początku ostro wzięły
się do pracy i już po trzech minutach
Zgoda przegrywała 0:3. Po chwili
gospodynie wzięły się w garść
i w siódmej minucie mieliśmy remis
(4:4). Następnie bielszowiczanki

zdołały nawet wyjść na czterobramkowe prowadzenie. Końcówka
pierwszej odsłony pojedynku w ich
wykonaniu to jednak znów masa
błędów, które sprawiły, że ich przewaga stopniała i na przerwę gospodynie schodziły przegrywając jedną
bramką.
Początek drugiej połowy spotkania to znów dobra gra przyjezdnych,
które zdołały odskoczyć na cztery
trafienia. Po chwili ponownie odrobinę lepiej zagrały gospodynie,
dzięki czemu w 42 minucie padł remis (20:20). Końcówka to wyrów-

rujący do awansu do Ekstraligi zespół
rywali okazał się bardzo mocnym przeciwnikiem. Spotkanie rozegrane systemem 3x30 minut zakończyło się wynikiem 20:0 dla Juvenii w przyłożeniach.
– Staraliśmy się wprowadzić w życie
elementy przygotowania technicznego,
które ćwiczyliśmy w piątek. W naszej
grze pojawiały się czasem błędy. Chwilami na boisku panował chaos. Niektóre
elementy wychodziły jednak zespołowi
bardzo dobrze, co napawa nas optymizmem – podsumował Wojciech Borys,
trener rudzian.
A już za dwa tygodnie nasi rugbiści
zmierzą się w Łodzi z występującymi
w ekstralidze Budowlanymi S.A. Łódź.

udało im się zdobyć gola. W końcówce
jednak do pustej bramki trafił Siadul
i mecz zakończył się wynikiem 7:4.
W niedzielę (9.03.) natomiast turniejem rocznika 2007 zakończył się kolejny
cykl zmagań o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Gwiazda. W rozgrywkach udział wzięło dziesięć
drużyn podzielonych na dwie grupy. Nie
była prowadzona klasyfikacja punktowa.
Swoje umiejętności zaprezentowały trzy
zespoły gospodarzy oraz Wyzwolenie
Chorzów, MKS Zaborze, Sokół Wola,
KSB Lędziny, Herkules Kochanowice.
A o tym, że warto trenować, przekonali się zawodnicy z rocznika 2004. Aż
dziesięciu z nich zostało powołanych na
konsultacje kadry Podokręgu Katowice.
W sobotę na Orliku w Bykowinie zawodnicy Gwiazdy zmierzyli się z pozostałymi powołanymi zawodnikami i wygrali
11:9. Na listę strzelców trzykrotnie w tym
spotkaniu wpisali się Paweł Bańczyk
i Kacper Bąk. Dwie bramki zdobył Bartosz Rosół, a po jednym celnym trafieniu
dołożyli: Oliwier Plonka, Mateusz Jastrzembski, Paweł Chodun.
– Cieszy mnie fakt, że tak dużo zawodników zostało powołanych na konsultacje. Jest to ogromna motywacja dla
wszystkich zawodników i dla mnie do dalszej pracy – mówił po spotkaniu Paweł
Rosa, trener rudzian.

nana walka obu zespołów. I chociaż
na minutę przed końcem spotkania
to Zgoda miała na koncie o jedną
bramkę więcej niż rywalki, to ostatnie sekundy spotkania zdecydowanie nie należały do gospodyń. Piłkę
zdołały bowiem przejąć przyjezdne
i tylko potknięcie jednej z zawodniczek spowodowało, że ostatecznie
spotkanie zakończyło się remisem
a nie porażką.
Zgoda Ruda Śląska – SPR II
Olkusz 29:29 (14:15)
Zgoda Ruda Śląska: Brzeska,
Podsiedlik – Góral 8, Dziółko 2,
Wojcik 2, M. Krzysteczko 4, Zelek 1, Maciejowska 7, Hodyjas 1,
D. Krzysteczko 3, Sobota 1, Pocheć.
Trener: Viktoria Flizikowska

W niedzielę rudzcy rugbiści rozegrali sparing z Juvenią Kraków. 

Foto: Tomasz Wieczorek

Sport szkolny – koszykówka

SP 6 na szóstkę!

Reprezentanci SP nr 6 wraz z trenerem.

Foto: arch.

12 lutego odbył się finał Mistrzostw
Rudy Śląskiej MiniKoszykówki
Chłopców. Do rozgrywek zgłosiło się
osiem szkół. Z fazy grupowej do finału awansowały: SP 1, SP 6, SP 24
i SP 41. W pierwszym półfinale SP 6
wygrała z SP 41, a w drugim półfinale
SP 1 wygrała z SP 24. W meczu
o trzecie miejsce SP 24 pokonała SP
41 28:10. W finale więcej „zimnej
krwi” zachowali reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 6, którzy odnieśli
zwycięstwo nad Szkołą Podstawową

nr 1 31:27. „Królem strzelców” finałów został Nikodem Jeglorz z SP 6.
Reprezentacja SP nr 6 w odbywających się 25 lutego zawodach rejonowych nie dała szans reprezentacji Zabrza, zwyciężając pewnie 33:20.
Skład drużyny zwycięskiej: Piotr
Harmansa, Jakub Olejnik, Hubert
Szaraniec, Radosław Orłowski, Nikodem Jeglorz, Jakub Ulfik, Adrian
Pala, Maciej Duda, Klaudiusz Marchwacz, Szymik Daniel, Filip Dłużniak. Trener: Krzysztof Błoński

Badminton

Amatorskie mistrzostwa po raz trzeci
6 marca w hali Gimnazjum nr 7 odbyła się trzecia edycja amatorskich mistrzostw miasta w badmintonie. W rywalizacji udział wzięło 6 kobiet i 25
mężczyzn bez podziału na kategorie
wiekowe. Z uwagi na dużą liczbę startujących, zawody musiały się odbywać
systemem pucharowym. W klasyfikacji kobiet bezkonkurencyjna okazała
się Natalia Bednarek (G nr 7). Na drugim stopniu podium stanęła Karolina
Chmurczyk (G nr 7), a na trzecim Paulina Pasieka (G nr 3).W klasyfikacji
mężczyzn natomiast pierwsze miejsce
zajął Adam Król, drugie Artur Gluź-

niewicz, a trzecie Dariusz Zakrzewski
(Siłownia Conan). Rozgrywki obserwowała Bożena Wołkowycka, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski,
trenerka a zarazem pracownik naukowo-dydaktyczny AWF Katowice. Zawody zorganizowane zostały przez
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum 7” oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Organizatorzy kierują podziękowania do dyrekcji Gimnazjum nr 7 za
udostępnienie hali, a wszystkim
uczestnikom dziękują za udział i ambitną walkę na kortach.

SPORT
Koszykówka – III liga mężczyzn

Wygrana w pięknym stylu

Rudzianie pokonali bytomian w bardzo dobrym stylu.

To był tak naprawdę „mecz o wszystko”. Z będącą liderem Polonią Bytom
przyszło bowiem zmierzyć się w sobotę
koszykarzom Pogoni Ruda Śląska.
I było to nie lada wyzwanie, gdyż bytomianie dotychczas nie zaznali smaku
porażki. Rudzianie jednak pokazali, że
nadal liczą się w grze o awans. W pięknym stylu pokonali przed własną publicznością rywala, wygrywając 89:62.
Rudzianie od początku wiedzieli, że
nie będzie to łatwe spotkanie. Od
pierwszych minut byli zmobilizowani
i skupieni. W każdej kwarcie zdobywali więcej punktów niż bytomianie.
Duża w tym zasługa celnych rzutów
z dystansu. Pierwsza odsłona pojedynku była jeszcze dość wyrównana ze
wskazaniem na gospodarzy. To właśnie oni na przerwę schodzili wygrywając 11 punktami. Po przerwie przewaga Pogoni rosła szybciej. W trzeciej
kwarcie rudzianie zdobyli o osiem

punktów więcej niż rywale. Dzięki
przewadze punktowej szansę zaprezentowania się dostali w zasadzie
wszyscy zawodnicy Pogoni, a po sygnale kończącym zmagania, przewaga
gospodarzy wynosiła 27 punktów.
– Determinacja całego zespołu była
dzisiaj ogromna. Uniknęliśmy pojedynczych błędów, które do tej pory
nam się zdarzały. Jestem bardzo zadowolony z postawy wszystkich zawodników. Nie spodziewałem się, że uda nam
się wygrać tak wysoko – mówił po meczu Marcin Cyran, trener Pogoni.
KS Pogoń Ruda Śląska – KK Polonia Bytom 89:62 (21:15, 25:20,
22:14, 21:13)
Pogoń Ruda Śląska: Jeleń 15, Łapot, Kuczera 7, Mol 10, Komandzik
5, Sgodzaj 12, Bobrowski 4, Stankala 14, Goczok, Morawiec 3, Tomecki
10, Wilkin 9.
Trener: Marcin Cyran

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Dobra postawa „zielonych”
Znacznych rozmiarów zwycięstwo nad AZS-em Politechniką
Świętokrzyską odniósł w sobotę
SPR Grunwald Ruda Śląska. Spotkanie rozgrywane w halembskiej
hali MOSiR-u zakończyło się wynikiem 33:19.
To halembianie jako pierwsi
umieścili piłkę w siatce gości
w drugiej minucie meczu i od tego
momentu do ostatniego gwizdka
ani na moment nie oddali prowadzenia rywalom. Punkty zdobywali
w zasadzie seriami, co w dużej mierze było możliwe dzięki bardzo dobrym obronom Wolniaczyka i celnym rzutom Zarzyckiego i Kmiecia. Skuteczne kontry sprawiły, że

już po 11 minutach to gospodarze
prowadzili 6:1. Ta przewaga przed
końcem pierwszej połowy jeszcze
odrobinę wzrosła – na przerwę halembianie schodzili z przewagą jedenastu trafień.
Początek drugiej odsłony spotkania to nadal dobra gra „zielonych”.
Ich przewaga w dalszym stopniu
rosła i na 11 minut przed końcem
spotkania wynosiła 16 trafień.
W końcówce oba zespoły walczyły
bramka za bramkę. Rudzianie nie
byli bowiem w stanie zatrzymać
Banacha i Glity. „Zieloni” nie pozwolili jednak gościom za bardzo
odskoczyć i ostatecznie zwyciężyli
różnicą 14 bramek.

Halembianie bez większych problemów pokonali rywali z kieleckiej Politechniki.

SPR Grunwald – AZS Politechnika Świętokrzyska
33:19 (19:8)
SPR Grunwald: Drobisz, Borecki, Wolniaczyk – Waszak 1,
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Hartel, Kmieć 5 , Stogowski, Zarzycki 5, Płonka 2, Kurzawa 8,
Piekarczyk 2, Lange 2, Kowal 3,
Ł. Wodarski 1, Gansiniec 4.
Trener: Marcin Księżyk

Medale z Brna
W ubiegły weekend zawodnicy OM WOPR Ruda
Śląska w składzie: Aleksandra Spodzieja, Anna Nocoń, Magdalena Skudlik, Klaudiusz Matura i Mateusz Niegot wraz z reprezentacją Polski wzięli udział
w Grand Prix Moravie (Brno – Czechy) na basenie
50-metrowym.
Reprezentacja Polski na zawodach zajęła drugie
miejsce w klasyfikacji generalnej wyprzedzając CKS
Szczecin, a ustępując reprezentacji Niemiec. Medale
w konkurencjach indywidualnych z naszego oddziału wywalczyła Anna Nocoń w liczbie trzech. Złoty
medal w konkurencji ratownik na 100 m Anna zdobyła z czasem 1:06,42, co jest nowym rekordem Polski juniorek oraz nowym rekordem Grand Prix Moravie. Srebrny medal zawodniczka wywalczyła na 50
m w konkurencji holowanie manekina, a brązowy na
100 m w ratowaniu kombinowanym. Anna w konkurencji superratownik na 200 m zajęła szóste miejsce.
Dzięki tym wynikom zawodniczka uplasowała się na
czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej wśród
juniorek.
Medale w konkurencjach sztafetowych wywalczyli: Anna Nocoń – 2 srebrne w sztafecie 4x25 m holowanie manekina i 4x50 m z pasem, Mateusz Niegot
– 1 srebrny w sztafecie 4x50 z pasem.
Rudzcy zawodnicy kilkukrotnie zajmowali miejsca w pierwszej piętnastce zawodów: Aleksandra
Spodzieja (kategoria senior) na 100 m w holowaniu
manekina w płetwach była dziesiąta, a na 200 m
w konkurencji superratownik dwunasta. Klaudiusz
Matura (kategoria junior) na 100 m w holowaniu manekina w płetwach był dziesiąty, na 100 m w ratowaniu kombinowanym – trzynasty, na 50 m w holowaniu manekina – piętnasty, a na 200 m w konkurencji
superratownik – piętnasty. Mateusz Niegot (kategoria senior) na 100 m w holowaniu manekina w płetwach był dziesiąty, podobnie było na 50 m w holowaniu manekina, na 100 m w konkurencji ratownik
zajął 16 miejsce. Jedną z najmłodszych zawodniczek
zawodów była Magdalena Skudlik, która na 50 m
w holowaniu manekina zajęła 17 miejsce z czasem
48,51s, co jest nowym rekordem Polski w kategorii
junior młodszy. Magdalena zajęła również wysokie
piąte miejsce w konkurencji rzut liną.
REKLAMA

Sportowy rozkład jazdy:
Koszykówka – III liga
12 marca, środa, godz. 19.00 RKK AZS Racibórz – KS Pogoń Ruda
Śląska
15 marca, sobota, godz. 16.00 Ofensywa Racibórz – KS Pogoń Ruda
Śląska
Piłka nożna – wyniki sparingów:
Slavia Ruda Śląska – Górnik Zabrze 1:3 (1:2)
Rekord Bielsko-Biała – Grunwald Ruda Śląska 2:3
Tempo Paniówki – Wawel Wirek 4:4 (2:1)
Urania Ruda Śląska – ŁKS Łagiewniki 7:2

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

REKLAMA

Na wycieczkę do Doliny Chochołowskiej zaprasza MOSiR. Wyjazd
odbędzie się 5 lub 12 kwietnia (w zależności od informacji ze schroniska na temat etapu kwitnienia krokusów). Po dojechaniu na miejsce
wycieczkowiczów czeka około 2,5 h wędrówki (w obie strony – około
14 km). Wstęp do Doliny Chochołowskiej dla dorosłych kosztuje 4,50
zł, dla dzieci są bilety ulgowe. Popołudnie przeznaczone zostanie na
spacer po Krupówkach. Koszt wycieczki to 35 zł od osoby. Opłata
obejmuje przejazd, opłatę za przewodnika i ubezpieczenie.

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

MOSiR Ruda Śląska
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