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Gliwicki sąd zakończył proces w sprawie tragedii, do której osiem lat temu doszło w kopalni Halemba. Jednak oskarżeni usłyszą wyrok prawdopodobnie
dopiero na kolejnej rozprawie. Wyznaczono ją na 18 listopada.

W osiem lat po tragedii w KWK Halemba poznamy winnych

W wyniku wypadku sprzed ośmiu lat zginęło 23 górników.

Proces toczył się od ponad pięciu lat.
– W tym czasie przesłuchano ok. 300
świadków – mówi Agata Dybek-Zdyń,
rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Gliwicach.
Przez cały ten czas próbowano ustalić winnych tragedii, do której doszło
21 listopada 2006 roku. Wówczas w pokładzie 506, na głębokości 1030 metrów kopalni Halemba doszło do wybuchu metanu, a także eksplozji pyłu wę-

Foto: arch.

glowego. Górnicy likwidowali w tym
rejonie ścianę wydobywczą. W wypadku zginęło w sumie 23 górników KWK
Halemba oraz pracowników zewnętrznej ﬁrmy Mard. Najmłodsza z oﬁar
miała 21 lat, a najstarsza – 59 lat. Tamten listopadowy dzień był najczarniejszym w historii polskiego górnictwa
w ciągu ostatnich 30 lat.
Prokuratura po zakończeniu śledztwa zaopiniowała, że w kopalni Halem-

ba prawdopodobnie fałszowane były
odczyty z metanomierzy, a do tego nie
prowadzono proﬁlaktyki przeciwmetanowej.
Dlatego też na ławie oskarżonych
zasiadło 17 osób – w tym ówczesny dyrektor kopalni Halemba, Kazimierz D.,
a także główny inżynier – Marek Z.
oraz inni inżynierowie, specjaliści od
metanu, sztygarzy i nadsztygarzy
z rudzkiego zakładu, jak również ﬁrmy
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– Rozprawa została przerwana
z powodu stanu zdrowia jednego
z oskarżonych, który źle się poczuł.
Najbliższy termin został wyznaczony
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Mard. Dwie pierwsze osoby zostały
oskarżone o spowodowanie katastrofy.
Pozostałym zarzuca się m.in. fałszowanie wyników pyłu węglowego. Pracownicy mieli być zmuszani do pracy pod
ziemią, choć osoby odpowiedzialne za
poziom metanu zdawały sobie sprawę
z zagrożenia. W związku z tym Kazimierzowi D. i Markowi Z. grożą kary
12 lat pozbawienia wolności. Pozostali
muszą liczyć się z karą 8 lat więzienia.
W miniony wtorek (14 października), po ponad pięciu latach prowadzenia sprawy przed gliwickim Sądem
Okręgowym zamknięto jej przewód.
Jednak w czasie wygłaszania mowy
końcowej jeden z oskarżonych zasłabł,
a na miejsce wezwano pogotowie. Wobec tego nie wygłoszono, jakich kar
domaga się prokuratura wobec osób
współodpowiedzialnych za przyczyny
tragedii.

na 18 listopada – wyjaśnia Agata Dybek-Zdyń. Nie oznacza to jednak, że
właśnie tego dnia sprawa dobiegnie
końca. – Wyznaczyliśmy terminy rezerwowe także na 25 listopada i 2
grudnia, ponieważ oprócz wygłoszenia stanowiska prokuratora, każdy
z oskarżonych, których reprezentują
adwokaci, będzie miał możliwość
przemówienia – mówi Dybek-Zdyń.
Przypomnijmy, że sprawa tragedii
w rudzkiej kopalni toczy się przed
gliwickim Sądem Okręgowym od listopada 2008 roku. Natomiast śledztwo zakończono w czerwcu tego samego roku. Aktem oskarżenia zostało
objętych ogółem 27 osób, z czego
dziewięć z nich dobrowolnie poddało
się karze. Skazano je na więzienie
w zawieszeniu oraz zasądzono grzywny. Zaś sprawa jednego z oskarżonych rozpatrywana była w ramach
innego postępowania.
Joanna Oreł

TEL. 32 779-73-73
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Dziesięciu kandydatów stanie do walki o fotel prezydenta Rudy Śląskiej

16 listopada rudzianie po czterech latach ponownie ruszą do urn, by wybrać radnych i prezydenta na kolejną kadencję. W naszym mieście w walce o to drugie stanowisko wystartuje dziesięciu kandydatów
(w ostatnich wyborach było ich sześciu, w tym teraz ponownie kandyduje dwóch z nich, czyli Grażyna Dziedzic oraz Jarosław Wieszołek). Wygra ten kandydat, który w głosowaniu uzyska więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów. Jeżeli tak się nie stanie, odbędzie się druga tura wyborów. W naszym mieście uprawnionych do głosowania jest 112 tys. 153 osoby.

Zbigniew
Domżalski

KWW
Porozumienie
dla Rudy Śląskiej
W ramach współpracy z przedsiębiorcami
stworzymy co najmniej 2500 miejsc pracy.
Wybudujemy lub kupimy na rynku wtórnym 500 mieszkań komunalnych. Uzbroimy
pod budownictwo jednorodzinne 300
działek budowlanych. Obniżę o 2,7 zł cenę
wody oraz cenę za wywóz segregowanych
odpadów do 7 zł. Podniosę wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi
w oświacie oraz doprowadzę do podwyżki
wynagrodzeń dla pielęgniarek. Zwiększymy
o 2 % środki z budżetu miasta na sport, rekreację i turystykę. Doprowadzę do tego,
że w 2018 r. drużyna kobiecej piłki ręcznej
Zgoda Bielszowice będzie w ekstraklasie.
Zabezpieczę w budżecie miasta 10 mln zł
na budżet obywatelski.

Aleksandra
Skowronek

KW Platforma
Obywatelska RP
Kandydatka zapowiada m.in. utworzenie
obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej
i stworzenie nowych miejsc pracy. Ma
także plany uruchomienia monitoringu
w najbardziej niebezpiecznych miejscach
oraz stworzenia wystarczającej liczby
miejsc w żłobkach i przedszkolach. Jeżeli
chodzi o sprawy społeczne, Skowronek
zamierza aktywnie włączyć w życie miasta osoby niepełnosprawne i zapowiada
poprawienie dostępności do świadczeń
zdrowotnych. W zakresie inwestycji szykuje się ona do budowy systemu komunikacyjnego w oparciu o łącznik drogowy
pomiędzy A-4 a DTŚ oraz maksymalne
pozyskanie funduszy unijnych i realizację
programu taniego budownictwa komunalnego.

Grażyna
Dziedzic

KWW
Grażyny Dziedzic
Obecna prezydent zapowiada m.in. rozbudowę monitoringu, czy budowę zbiorników retencyjnych. Obiecuje także zakup
nowych mieszkań komunalnych na rynku
deweloperskim oraz stworzenie preferencyjnych warunków dla budownictwa
mieszkaniowego. Planowana jest także
kontynuacja budowy trasy N-S i parkingów, a także wprowadzenie bezpłatnej
komunikacji. W programie wyborczym
znajdują się również plany uruchomienia
szkoły mistrzostwa sportowego czy zwiększenia liczby miejsc w żłobkach, a także
modernizacji parków Kozioła i Strzelnica,
czy ośrodków Borówka oraz Burloch.
Dziedzic zaplanowała ponadto budowę hali widowisko-sportowej pomiędzy
Wirkiem i Nowym Bytomiem i traktu
rudzkiego.

Jerzy
Sladek

KW
Stowarzyszenie
Przyjazna
Ruda Śląska
Postawię na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wdrożę systematyczną wymianę oświetlenia ulicznego na
oszczędnościowe – ledowe. Skutecznie
wprowadzę projekt „Mieszkaniec na swoim”, przygotuję tereny pod budownictwo
jedno- i wielorodzinne. Zapewnię bezpieczeństwo poprzez patrole ponadnormatywne, monitoring wizyjny, motywujący
system nagród dla najlepszych funkcjonariuszy. Wprowadzę programy proﬁlaktyki
zdrowotnej. Powołam Centrum Kultury
Śląskiej z aleją zasłużonych Ślązaków.
Wprowadzę plan modernizacji żłobków,
przedszkoli i szkół. Zobowiązuję się do
tworzenia powiązanych ze sobą ścieżek
rowerowych i dostępnych przy nich stacji
wypożyczalni rowerów.

Adam
Kasperek

KW Nowa
Prawica
– Janusza
Korwina-Mikke
Chciałbym doprowadzić do tego, aby
40 proc. budżetu przeznaczane było na
inwestycje obywatelskie. Jeżeli chodzi
o szkoły i przedszkola, oddajmy je w ręce
rad rodziców przy wsparciu stowarzyszeń
i fundacji. Podobnie w przypadku klubów
czy domów kultury. To mieszkańcy powinni opiniować, w jakim kierunku mają
się rozwijać te miejsca. Zamierzam także
doprowadzić do stopniowego obniżenia
podatków od nieruchomości czy opłat
targowych. Ponadto lokale będące we
władaniu miasta, a które nie są wykorzystane, zostaną udostępnione na działalność gospodarczą lub sprzedane na
preferencyjnych warunkach. Dzięki temu
zmieni się ich wygląd, bo nowi właściciele
zabiorą się za remont.

Jerzy
Trzciński

KWW
„Rodzina Rudzka”
Priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom miejsc pracy, godziwego wynagrodzenia oraz możliwości realizowania
własnych przedsiębiorczych pomysłów.
W tym celu m.in. wprowadzę rozwiązania, które pozwolą na przyciągnięcie do
Rudy Śląskiej kapitału zewnętrznego zainteresowanego tworzeniem nowych ﬁrm
oraz poprawię warunki funkcjonowania
rudzkich przedsiębiorców. Przedsiębiorca,
który stworzy miejsca pracy w Rudzie
Śląskiej i zatrudni bezrobotnego mieszkańca, otrzyma realną ulgę w obciążeniach podatkowych. Mówiąc o godnym
życiu, szczególnie myślę o ułatwieniach
i wsparciu dla emerytów i rencistów.

Henryk
Mercik

KW Ruch
Autonomii Śląska
Planuję powołać rady dzielnic, a także
miejską radę seniorów. Chciałbym także
zwiększyć kwotę na budżet obywatelski.
Jeżeli chodzi o inwestycje, to zamierzam
doprowadzić do utworzenia w Rudzie
Śląskiej podstrefy ekonomicznej lub
stref aktywności gospodarczej. Ważne
dla mnie jest też wykorzystanie terenów
poprzemysłowych na cele gospodarcze,
w tym komunalizacja i zagospodarowanie
nieruchomości pokopalnianych. Planuję
także rewitalizację m.in. placu Jana Pawła
II. Jednym z założeń jest także likwidacja
straży miejskiej przy jednoczesnym większym wsparciu dla policji. W zakresie kultury mam zamiar utworzyć m.in. ośrodek
o znaczeniu wojewódzkim, czyli np. Teatr
Śląski.

Marek
Wesoły

KW Prawo
i Sprawiedliwość
Kandydat zapowiada m.in. wprowadzenie
niskich stawek podatku od środków transportowych oraz utworzenie strefy ekonomicznej. Zamierza także rozbudować
monitoring oraz ukończyć trasę N-S aż do
Bytomia. Marek Wesoły planuje ponadto
przygotować program rozwoju ścieżek
rowerowych oraz zbudować wielofunkcyjną halę sportową. Ponadto zapowiada
uzbrajanie terenów pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne oraz budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
w ramach PPP. W planach ma także stworzenie nowych żłobków i przedszkoli oraz
rozwój karty „Rodzina 3+”, a także doposażenie placówek oświatowych. Kandydat
zamierza też zwiększyć kwotę w budżecie
obywatelskim.

Józef
Osmenda

KKW SLD
Lewica Razem
Kandydat planuje przeprowadzenie wyborów i powołanie do życia rad dzielnic
i rady seniorów. Zapowiada także m.in.
stworzenie warunków do wzrostu liczby
mieszkańców poprzez przygotowanie
i przekazywanie terenów pod budownictwo indywidualne i wielorodzinne oraz
wzrost poziomu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych
w miejskich placówkach oświatowych.
Osmenda obiecuje także stałą współpracę z górnictwem i monitorowanie
procesu restrukturyzacji, czy wdrożenie
programu „Pierwsza praca” oraz uruchomienie szerokiego wachlarza programów
zdrowotnych i bazy danych o dostępności
świadczeń medycznych oraz doposażenie
szpitala w sprzęt.

Jarosław
Wieszołek

KWW Forum
Samorządowe
Ruda Śląska
Wierzę, że wspólnie zbudujemy Rudę
Śląską na miarę XXI wieku – miasto silne
wiedzą, doświadczeniem, wykształceniem
i zaangażowaniem wszystkich mieszkańców. Dzięki naszej pracy Ruda Śląska stanie się miastem: dynamicznego, realnego
rozwoju i wielkich inwestycji; szans i perspektyw dla młodych; przyjaznym dla ludzi aktywnych w każdym wieku; szanującym wspólny, publiczny pieniądz; dobrze
współpracującym z przedsiębiorstwami
i przedsiębiorcami; szanującym swoją tradycję i przeszłość; przyjaznym środowisku
naturalnemu; o nowoczesnej i przyjaznej
przestrzeni publicznej, z zadbanymi osiedlami, parkami, placami zabaw i nowoczesnymi obiektami sportowymi otwartym na świat, budującym pozycję lidera
wśród miast śląskiej aglomeracji.

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl
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Siedziba, że mucha nie siada

Prezydent odebrała podziękowania z rąk seniorów.

W lipcu wyremontowali salę spotkań, teraz przyszedł czas na zaplecze.
Koło dzielnicowe nr 4 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Orzegowie po raz kolejny pokazało, że połączenie sił i zapału daje
niecodzienny efekt, a jego członkowie
mogą od teraz z przyjemnością spotykać się w wyremontowanej siedzibie.
Pomieszczenia, w których spotykają
się emeryci, jeszcze kilka miesięcy temu odbiegały od standardów – stąd

Foto: MS

wielkie zaangażowanie członków koła.
Dziś jest inaczej.
– Podczas uroczystego otwarcia wyremontowanej sali spotkań pani prezydent zaoferowała nam pomoc w odnowieniu pozostałych części naszej siedziby, a zakres wymaganych robót był
ogromny – mówiła Gizela Musioł,
skarbnik koła nr 4, podczas uroczystego otwarcia pomieszczeń socjalno-kuchennych biura. – 1 października zaczęło się wielkie sprzątanie, wielu przy-

chodziło pomóc bądź zapytać się, czy
jest coś potrzebne. A teraz mamy tu bajecznie. Myślę, że potwierdzeniem tego
jest fakt, że wiele osób, które odeszły
z naszego koła, chce wrócić – dodała
pani Gizela.
Na spotkanie zaproszona została także patronka drugiej części remontu,
prezydent Grażyna Dziedzic, która
wspomniała o tych, bez których remont
byłby niemożliwy: – Muszę wykonać
duży ukłon w kierunku prezesa MPGM
oraz kierownika tutejszej administracji.
Za każdym razem kiedy proszę o pomoc,
jeszcze nigdy mi nie odmówili i tak było
w tym przypadku. W tej chwili macie
piękne zaplecze kuchenne, poprawiło
się także to sanitarne. Myślę, że będziecie tu z wielką przyjemnością przychodzić i integrować się – mówiła prezydent.
Orzegowskie koło PZERiI wprowadziło nowość w postaci dodatkowego
spotkania. Od teraz emeryci mogą spotykać się w poniedziałki od 10.00 do
13.00, a w środy od 13.00 do 16.00 i na
pewno będą z tego korzystać: – Jeszcze
niedawno, będąc na spotkaniu, chciałam jak najszybciej być w domu. Teraz
jest na odwrót – nie chce się stąd wychodzić – podkreślała jedna z członkiń
koła.
Magdalena Szewczyk

Życzymy kolejnych 100 lat!
Jadwiga Pyka mieszkanka Bielszowic świętowała swoje setne urodziny. – Nikt w naszej rodzinie nie przeżył takiej rocznicy,
dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy dziś świętować –
powiedział Joachim Pyka, syn solenizantki. – Przedwczoraj
mama stwierdziła, że skoro tylko dwa dni dzielą ją od urodzin,
to chyba ich dożyje – dodała z uśmiechem córka, Weronika Samol.
Pani Jadwiga, oprócz okrągłej rocznicy urodzin, doczekała
się także 5 wnucząt, 11 prawnucząt oraz 2 praprawnucząt.
Wszyscy regularnie ją odwiedzają.
– Z zawodu byłam krawcową, obszywałam więc całą rodzinę.
Poza szyciem uwielbiałam też kwiaty, które potraﬁłam godzinami sadzić i pielęgnować w przydomowym ogrodzie. Teraz podziwiam te w doniczkach – śmiała się solenizantka. Pani Jadwidze życzymy takiej pogody ducha na dalsze 100 lat!
DK

Jedenasta inauguracja!

Inaugurację tradycyjnie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu „Gaudeamus”.

Już jedenaście lat działa Rudzki
Uniwersytet Trzeciego Wieku, który
w sobotę (18.10.) uroczyście rozpoczął kolejny rok akademicki. Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęło się od
hymnu „Gaudeamus” wykonanego
przez chór UTW. Inaugurację, którą
zorganizowano w Domu Kultury
w Bielszowicach, wzbogacił także
wykład oraz występ teatru z Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
– Praca w Uniwersytecie to sposób
na życie. Permanentna edukacja, dbanie o zdrowie, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, ale przede wszystkim komunikacja społeczna – to jest

Foto: MS

najważniejsze. Samotność dla człowieka starszego jest bardzo niebezpieczna. Może spowodować depresję,
demencję i inne choroby. Naszym programem wspieramy te osoby – mówiła
Teresa Chudziak, prezes rudzkiego
UTW.
O tym, jak dużą rolę w życiu odgrywa Uniwersytet, mówił jeden z chórzystów rudzkiego UTW: – Lubię żyć,
lubię śpiewać, lubię przebywać w towarzystwie. Można przeżyć to seniorskie życie bez UTW, ale byłoby naprawdę trudno. Warto uczęszczać na
zajęcia i zagospodarować sobie czas
wolny – tłumaczył Arkadiusz Pilny.
.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

Jadwiga Pyka z synem i córką.

Foto: DK
REKLAMA

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

www.pwsenator.cdx.pl

Wigilia
dla firm!
PW SENATOR, ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18

Teraz z rabatem do 5000 PLN
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Medialne sztuczki

Bowlingowe zmagania

Dziękowali biegając

Uczestnicy warsztatów mieli okazję przekonać się jak ważną rolę w telewizji spełnia
makijaż.
Foto: DK

Każdy kto brał udział w turnieju, był zwycięzcą.

W biegu uczestniczyło 64 biegaczy.

Redagowanie tekstów, odpowiedni dobór słów, umiejętne
prezentowanie się na forum stanowią często nie lada problemy
wśród młodych ludzi. Chcąc pomóc młodzieży w ich zmaganiach z wystąpieniami publicznymi, a także poszerzyć wiedzę
z zakresu mediów, przedstawiciele Festiwalu Twórczości
Chrześcijańskiej „Gloria Dei”
zorganizowali w piątek (17.10.)
warsztaty medialne.
– Od dwóch lat marzyły nam
się takie warsztaty. Chcielibyśmy aby młodzi poznali strukturę działań mediów, wyczulili się

na prawdę, która jest często odpowiednio spreparowana – powiedział Grzegorz Gros, jeden
z organizatorów.
Na zajęcia przybyli wychowankowie 9 rudzkich szkół. Ojciec Marcin Krupa oraz Waldemar Gumowski z Telewizji
„Trwam” zaprezentowali zebranym wykład o technikach manipulacji, panujących w telewizji.
Po prezentacji młodzież udała
się na ćwiczenia z zakresu telewizji, radia oraz prasy. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z wizażu telewizyjnego.
DK

W środę, (15.10.) odbył się XXII
Regionalny Turniej Bowlingowy
Olimpiad Specjalnych dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną, organizowany przez Klub Olimpiad Specjalnych „Halembianka”,
który tradycyjnie zorganizowany
został w rudzkiej kręgielni C.H.
„Plaza”. W turnieju wystąpiło 18
sekcji terenowych, czyli ponad 120
niepełnosprawnych sportowców
reprezentujących kilkanaście miast
naszego regionu.
W programie przewidziano sesję
treningową i rozgrywki ﬁnałowe,
a na zakończenie odbyła się ceremonia zakończenia zawodów i uho-
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norowania uczestników. Jak podkreślała prezydent Grażyna Dziedzic, każdy kto brał udział w rywalizacji, jest zwycięzcą.
– Zawodników podzielono na 24
grupy sprawnościowe. Walczono
na 8 torach. Było mnóstwo emocji
– głównie pozytywnych – informuje
Jolanta Hanke na stronie internetowej ośrodka „Najświętsze Serce
Jezusa”.
Współorganizatorami wydarzenia był Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie
oraz rudzki Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”.
MS

Foto: DK

Osobisty fotograf Jana Pawła
II mawiał, że praca z Papieżem
była nieustannym biegiem. Na
pamiątkę kolejnej rocznicy wyboru Polaka na Stolicę Piotrową aż 64 chętnych zgromadzonych w czwartek (16.10.) przy
paraﬁi św. Barbary na Bykowinie zdecydowało się… pobiec.
– To już 6. edycja naszego
papieskiego biegu. Ogromnie
cieszę się, że w wydarzeniu
uczestniczy coraz więcej osób.
Początkowo „biegaczy” było
ok. 10, dziś ich liczba przekroczyła 60 – opowiadał Andrzej
Wojtala, organizator i pomysło-

dawca biegu. Uczestnicy mieli
do pokonania ok. 4 kilometry
trasy naprzeciw paraﬁi. By każdemu wystarczyło siły na przebiegnięcie dystansu, ksiądz
proboszcz udzielił zebranym
błogosławieństwa, żartując, że
być może wygrana przypadnie
w tym roku komuś innemu niż
braciom Nawrot. Stało się jednak inaczej: zwyciężył Marek
Nawrot, pokonując trasę w 14
minut i 14 sekund, a jego brat
Paweł zajął drugie miejsce z wynikiem 14 minut i 15 sekund.
DK
REKLAMA

SZYNKA BK
10,29 zł/kg

TCHIBO FAMILY
250 g

6,66 zł/szt.
ŻEBERKA EX MIĘSNE 9,99 zł/kg
22.10-24.10

Ruda Śląska – Nowy Bytom
ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00,
niedz. 10.00-18.00

Ruda Śląska – Wirek,
ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00,
niedz. 10.00-20.00
Ruda Śląska – Godula
ul. Podlas 32
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00
niedz. 9.00-17.00
Ruda Śląska – Orzegów
ul. Walentego Fojkisa 16
Czynne: pon-sob. 6.30-20.30.
niedz. 10.00-18.00
REALIZUJEMY
BONY ŻYWIENIOWE
KWK HALEMBA-WIREK,
KWK POKÓJ I KWK
BIELSZOWICE ORAZ BONY
SODEXO
Oferta ważna do wyczerpania
lub do 29.10.2014 r.

22.10-24.10

WĄTRÓBKA Z KURCZAKA 2,99 zł/kg
KALAFIOR 1,69 zł/szt.
J&A OSEŁKA ŚMIETANKOWA MIX 270 g 1,69 zł/szt.
PIERŚ WĘDZONA
PARÓWKI PARYSKIE
ELITESSE WAFEL KAKAOWY 20 g
CYTRYNA
KIWI
ŁOWICZ DŻEM TRUSKAWKA 280 g
DROP PASZTET DROBIOWY 160 g
TAFT LAKIER W ASORT.

14,99 zł/kg
7,49 zł/kg
0,45 zł/szt.
4,99 zł/kg
0,69 zł/szt.
3,49 zł/szt.
1,59 zł/szt.
9,99 zł/szt.
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Bezpieczna kampania do końca października
Jeszcze do 31 października można wziąć udział w kampanii „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna
Rodzina”, która pozwala na bezpłatną kontrolę stanu technicznego pojazdu w czterech wybranych stacjach. Wystarczy wydrukować zaproszenie ze strony www.wiadomoscirudzkie.pl i wybrać się na przegląd.
– Zdaję sobie sprawę, że wiele
awarii nie jest widocznych na pierwszy rzut oka, szczególnie dla kogoś,
kto nie do końca zna się na samochodach. Myślę, że ta kampania jest
m.in. dla takich osób. Nie warto ryzykować własnego zdrowia i życia, a
także i bliskich – mówi pan Łukasz
z Bielszowic, który w tym roku po
raz pierwszy skorzystał z bezpłatnego przeglądu.
Głównym celem akcji jest uświadomienie mieszkańcom Rudy Śląskiej, jak ważny jest stan techniczny

samochodu. Odwiedzającym jedną
z czterech stacji wręczamy małą
„przypominajkę”, w postaci zawieszki zapachowej do auta, która
ma przypominać jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze.
– Dzięki diagnostom postaramy
się aby każdy uczestnik akcji odwiedzający stację swoim samochodem
mógł jeździć sprawdzonym przed
okresem zimowym pojazdem – tłumaczy Jan Foik, kierownik transportu i diagnostyki pojazdów PWiK
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, podkreślając jak ważny jest regularny
przegląd: – Zgodnie z przepisami
Prawa o Ruchu Drogowym kierowca samochodu odpowiedzialny jest

za jego stan techniczny. „Lepiej
dmuchać na zimne niż się gorącym
sparzyć”, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w akcji – mówi
przedstawiciel naszego partnera
strategicznego.
Magdalena Szewczyk

PARTNERZY AKCJI

Pomagają od 15 lat
– 15 października obchodzimy
Światowy Dzień Walki z Rakiem. Będąc Amazonkami doskonale rozumiemy jak ciężko jest stoczyć batalię
z nowotworem, rozpoczynającą się
w chwili usłyszenia diagnozy. Biust
jest nieodłącznym atrybutem kobiecości. Niejednokrotnie jednak usunięta pierś pozwala wygrać kobiecie
walkę o długie i szczęśliwe życie.
Podczas tej batalii nieocenione jest
wsparcie bliskich, ale i innych kobiet, które dotknął rak piersi – powiedziała Teresa Wilczek, prezes
Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks” podczas czwartkowej
(16.10) imprezy z okazji 15-lecia
klubu.
Chcąc utrzymywać swoje 80
członkiń w stałej aktywności społecznej, stowarzyszenie prowadzi
spotkania proﬁlaktyczno-edukacyj-

Na gali rudzkie Amazonki wyróżniły zasłużone dla nich osoby.

Foto: UM

ne we współpracy z lekarzami, orga- sie których możemy zapomnieć
nizuje wycieczki, a także pielgrzym- o chorobie – zgodnie komentowały
ki połączone ze szkoleniami. – To rudzkie amazonki.
dla nas wspaniałe momenty, w czaDominika Kubizna

Jąkanie – wstydliwy problem
Dziś obchodzimy Światowy
Dzień Osób Jąkających, który jest
okazją do podkreślenia tej bardzo
ważnej tematyki. W dzisiejszym
świecie informacje obiegają świat
z zawrotną prędkością, ale także
płynnością. Zaburzenie procesu komunikacji słownej to niepłynność
mówienia. Stanowi to o poważnym
utrudnieniu funkcjonowania w wymagającym społeczeństwie, zorientowanym na sukces w każdej dziedzinie.
– Osoby cierpiące z powodu niepłynności mówienia mają zachwiany obraz siebie samych oraz bardzo
negatywne przekonania dotyczące
komunikowania się, zwłaszcza z oso-

bami mało znanymi. Istotą terapii
jest nauczenie dziecka lub osoby dorosłej stosowania technik, które poprawią płynność mowy, co w efekcie
poprawi jej sprawność komunikacyjną – tłumaczy Aleksandra Majchrowicz, neurologopeda i dodaje:
– Pierwsze niepowodzenia rodzą
przekonanie o braku możliwości poradzenia sobie z dokuczaniem ze
strony innych. Zatem zachowanie
równowagi pomiędzy terapią modyﬁkującą mowę dziecka, a utrzymaniem zdrowych postaw i uczuć stanowi oś prawidłowej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w tym
przypadku. Jak podkreśla specjalista, terapia musi być uzależniona od

podejścia zarówno rodziców jak
i pacjenta do tematu jąkania: – Terapeuci pracujący z dzieckiem jąkającym się wiodą kluczową rolę w terapii. Chcąc zapewnić jej skuteczność,
muszą brać pod uwagę różnorodność postaw i reakcji emocjonalnych. Rola logopedy jest zatem szersza, a terapia prowadzona przez logopedę polega nie tylko na zmianie
techniki mówienia, lecz opiera się
na pracy nad postrzeganiem własnej
osoby w sposób realny, z przyzwoleniem na pewne niedoskonałości, akceptacją i tolerancją względem siebie samego, natomiast bez prawa do
pobłażliwości – podkreśla.
Magdalena Szewczyk

INTERWENCJE
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– Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce wandale rozkradną wszystko – martwią się mieszkańcy Bielszowic, którzy od lipca korzystają z siłowni na powietrzu w Parku Strzelnica.
Niestety – po zmroku staje się ona miejscem spotkań osób, które niekoniecznie są zainteresowane aktywnym spędzeniem wolnego czasu. Miasto zapowiedziało, że rozwiąże problem i zainstaluje monitoring.

Oko Wielkiego Brata będzie zwrócone na siłownię

Już od ponad roku temat ten spędza sen z powiek mieszkańcom
ul. Modrzejewskiej. Sprawę poruszaliśmy już kilka razy na łamach
naszej gazety, jednak granda nadal trwa.

Permanentny hałas
– „Zwracam się o pomoc
w imieniu swojej rodziny jak i wielu rodzin mieszkających przy ul.
Modrzejewskiej . Nie ma tu możliwości, by wyspać się w nocy, bo
po godzinie 22.00 w krzakach na
terenie Burlocha, zaczynają się
alkoholowe libacje i jest to naprawdę nie do zniesienia” – pisał
do nas w lipcu jeden z mieszkańców tej ulicy.
W ostatnim czasie otrzymaliśmy kolejne prośby o interwencję:
– Zwracam się o pomoc w imieniu
mieszkańców ul. Modrzejewskiej.
W sobotę mieliśmy kolejną noc
z głowy, kibice spotkali się i zaczęły się wyzwiska, krzyki, strzelanie petardami. Dobrze, że zain-

terweniowała Policja – żali się
rudzianka.
– Chcemy żyć w spokoju oraz
pytamy się, kto wydał pozwolenie
na pobliski pub, który również
przyczynia się do wszystkiego –
dodaje.
– Wskazany teren został objęty
wzmożonym nadzorem służb patrolowo-interwencyjnych Straży
Miejskiej. Niezależnie od prowadzonych kontroli zachęcam, by
w przypadku ujawnienia incydentów, niezwłocznie informować dyżurnego tutejszej jednostki Straży Miejskiej pod czynne
całodobowo numery telefonu
322-486-702 lub 986, co poprawi efektywność działania funk-

Władze miasta po naszej interwencji zapowiedziały, że zadbają o poprawę bezpieczeństwa
na otwartej siłowni w Bielszowicach. – Siłownia w Bielszowicach wyposażona będzie w kamery monitoringu miejskiego –
jedną stacjonarną i jedną obrotową, w związku z czym nie planowano i nie wykonano ogrodzenia – wyjaśnia Adam Nowak,
rzecznik prasowy rudzkiego magistratu.
Niedawno także w Halembie
otwarto siłownię na powietrzu
(10 urządzeń na ponad kilometrowej trasie) w ramach tzw.
ścieżki zdrowia. Tutaj urzędnicy
już na etapie planowania inwestycji pomyśleli o odpowiednim
zabezpieczeniu terenu. – Ścieżka
zdrowia w Halembie również
cjonariuszy, a co za tym idzie,
ograniczy występowanie zjawisk
patologicznych i kryminogennych – po raz kolejny przypomina przedstawiciel Straży Miejskiej.
Poza możliwością zgłaszania
tego rodzaju problemów Policji
bądź Straży Miejskiej, istnieje
także możliwość skierowania pisma do Wydziału Spraw Obywatelskich – do tej pory takowe nie
wpłynęło.
Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich Bożena Kurpanik
podkreśla, że jeśli przedsiębiorca
spełnia wszystkie przewidziane
prawem warunki, a opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych jest
pozytywna, to prezydent miasta
nie może odmówić wydania zezwolenia – takie warunki spełnia
właśnie tamtejszy pub. – Wyjaśniam też, że do Wydziału Spraw

Przy siłowni w Bielszowicach wkrótce zostaną zainstalowane kamery.

jest wyposażona w kamery monitoringu (3 sztuki), a częściowe
ogrodzenie służy separacji si-

Foto: JO

łowni zewnętrznej od osób korzystających – mówi Adam Nowak.
Joanna Oreł

Mieszkańcy ulicy Wysokiej 3 chodząc po klatce
schodowej boją się spotkania nieproszonych osób
Wszystko za sprawą zepsutego domofonu i otwartych
drzwi wejściowych do kamienicy.
– Każdy wchodzi do tej
kamienicy jak chce. Często
nie są to ludzie z okolicy i
potem spotykają nas takie
niespodzianki jak wybite
okno na klatce schodowej.
Jak najszybciej trzeba zabezpieczyć to wejście – mówi pan Marcin, mieszkaniec
Czarnego Lasu.
W tej sprawie skontaktowaliśmy się z MGSM „Perspektywa”: – Przewidujemy
ujęcie w propozycjach do
planu remontów na 2015 r.
wymiany drzwi wejściowych
do klatek schodowych wraz z
montażem instalacji domofonowych oraz naprawę i
zamknięcie drzwi od strony
podwórka. Ostateczny kształt
planu remontów znany będzie (po jego zatwierdzeniu
przez Radę Nadzorczą) pod
koniec IV kwartału – informuje Aleksandra Wilk zastępca prezesa ds. eksploatacji MGSM „Perspektywa”.

Sprostowanie

Zdjęcie nadesłane przez mieszkańców ulicy Modrzejewskiej.

Obywatelskich do tej pory nie
wpłynęła żadna informacja
o tym, iż dochodzi do zakłócania
porządku publicznego w związku

ze sprzedażą napojów alkoholowych w tym lokalu – dodaje naczelnik.

MS

W ostatnim numerze WR na
str. 7 w tekście „Z widokiem na
śmieci” błędnie podaliśmy informację, że wywóz śmieci obsługuje prywatny przedsiębiorca na zlecenie Spółdzielni Perspektywa. To miasto, nie spółdzielnia, zawiera umowę z wykonawcą na wywóz śmieci. Za
błąd przepraszamy.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

być może zdewastują zarówno
plac zabaw, jak i tę siłownię –
mówiła radna.
Straż Miejska przyznaje, że
otrzymała od mieszkańców kilka
zgłoszeń odnośnie wieczornych
hałasów w Parku Strzelnica. –
Owszem, mieliśmy jedno zgłoszenie i jedną informację, które
dotyczyły nieprawidłowego zachowania osób młodych, jakoby
miały one spożywać tam alkohol.
Wysłaliśmy jednak strażników
i nie potwierdziło się to – komentuje Tomasz Parzonka, rzecznik
prasowy rudzkiej Straży Miejskiej. – W ostatnim czasie nie
mieliśmy podobnych zgłoszeń.
Niemniej jednak funkcjonariusze, jak tylko będzie to możliwe,
zwrócą uwagę, by uważnie patrolować wskazane miejsce.

Z redakcyjnej
skrzynki

REKLAMA

Rudzian niepokoją wieczorne
wizyty na siłowni w Bielszowicach. Pobliski plac zabaw jest
wprawdzie ogrodzony, ale już
same urządzenia do ćwiczeń –
nie. – Hałas, śmieci i libacje –
chyba nie do tego ma nam służyć
to miejsce – podkreśla pan Ryszard, który mieszka nieopodal
Parku Strzelnica. – Cieszymy się,
że możemy tu aktywnie spędzać
czas, ale obawiamy się, że siłownia zostanie zdewastowana.
Sprawę podczas wrześniowej
sesji Rady Miasta poruszyła
w interpelacji radna Beata Drzymała-Kubiniok. – Moja prośba
dotyczy nowego placu zabaw
i siłowni napowietrznej w Bielszowicach. Wieczorami podobno
zbierają się tam nie dzieci, a rośli panowie, którzy niebawem

*
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Na razie trzeba się jeszcze uzbroić w cierpliwość, ale już pod koniec października zakończone zostaną remonty torów kolejowych i peronów w dzielnicach Ruda i Chebzie. Dzięki temu już wkrótce pociągi na
rudzkich torowiskach będą osiągały prędkość nawet do 100 km na godzinę.

Trwa remont torów. Utrudnienia będą do grudnia
Od maja mieszkańcy podróżujący pociągami,
muszą się zmagać w Rudzie Śląskiej z rozkopanymi torami i opóźnieniami pociągów.
– Rozumiem, że remontują, ale powoli mam już
dosyć tych zmian. Przez opóźnienia pociągów ja
również notorycznie spóźniam się do pracy. Mam
tylko nadzieję, że remont wpłynie na komfort jazdy pociągami i ich prędkość – denerwuje się pani
Renata, mieszkanka Nowego Bytomia.
30 czerwca zakończyły się wprawdzie prace
na torze w kierunku z Gliwic do Katowic. Jednak
obecnie ekipy remontują torowisko na trasie Katowice-Gliwice. Ruch pociągów odbywa się po
jednym torze. Zaawansowane prace trwają także
na peronie w Chebziu.
– Zakres robót obejmuje m.in. remont wiaty
peronowej z wymianą poszycia dachu. Konstrukcja wiaty została wypiaskowana i pomalowana.
Dzięki nowej drewnianej boazerii odzyskała
pierwotny wygląd – wylicza Jacek Karniewski
z zespołu prasowego PKP PLK. – Kończymy budowę nowej drugiej krawędzi peronowej przy torze nr 2, a także trwa remont przejścia pod torami i wejścia na peron. Zostanie również wymieniona mała architektura peronowa (nowe ławki,
tablice informacyjne, kosze na śmieci), a także
oświetlenie i nagłośnienie.
Z uwagi na to, że dworzec w Chebziu znajduje
się pod opieką miejskiego konserwatora zabytków, ten nadzoruje remont. – Ochroną objęty jest
zespół stacyjny, więc perony również, na pero-

nach mają zostać zastosowane kostki granitowe,
wiaty zostaną pomalowane na kolor czarny matowy, a obrzeża peronów zostaną wykonane z nowoczesnych płyt perforowanych spełniających
obecne normy bezpieczeństwa – opisuje Łukasz
Urbańczyk, konserwator zabytków w Rudzie
Śląskiej.
Miejmy nadzieję, że efekty remontu będą długotrwałe. Jest na to szansa tym bardziej, że budynek dworca objęty jest całodobowym monitoringiem. – W obiekcie zainstalowanych jest 16 kamer wizyjnych, które umożliwiają jego obserwację i reagowanie na próby niszczenia obiektu. Na
chwilę obecną nie zanotowaliśmy takich przypadków – mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy
rudzkiego magistratu.
Zła wiadomość jest taka, że miasto, choć
opracowało projekt rewitalizacji samego budynku dworca (remont i adaptacja pomieszczeń),
nie będzie mogło go zrealizować w tym roku
z pieniędzy w ramach planowanego funduszu
norweskiego. – Niestety wniosek znalazł się jedynie na liście rezerwowej, a zadysponowane
środki są niewystarczające na wykonanie remontu. Należy przy tym zwrócić uwagę, że do tej
pory obiekt jest nadal własnością kolei. Trwają
procedury umożliwiające jego wykupienie – wyjaśnia Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji w rudzkim magistracie. – Niemniej czynimy
starania o pozyskanie funduszy z innych programów.

Remont peronu w Chebziu jest nadzorowany przez konserwatora zabytków.

Dodajmy, że równocześnie remontowany jest
peron kolejowy przy dworcu w Rudzie. Zarówno
jeden jak i drugi zostaną przebudowane według
podobnego projektu i oddane do użytku do 30
października. Prace w Rudzie Śląskiej będą kosztowały spółkę PKP PLK ok. 2,7 mln zł.
Natomiast ogółem remontem objęty został odcinek torowisk od Rudy Śląskiej-Chebzia do Za-

Foto: JO

brza o długości ok. 14 km, co wpisuje się w rewitalizację szlaku Katowice – Gliwice.
– Jeszcze w grudniu tego roku – od nowego
rozkładu jazdy – już po wyremontowanych torach
od stacji Chorzów Batory do stacji Gliwice pociągi pojadą z prędkością 100 km/godz. – zapowiada Jacek Karniewski.
Joanna Oreł
REKLAMA

Ulubiona kawa, przepyszny wypiek i domowa atmosfera – tego nie możemy sobie odmówić w chłodne, jesienno-zimowe popołudnia i wieczory. Wiśniowy Sad Cafe, znajdujący się przy skrzyżowaniu ulicy Miodowej i 1 Maja, przeszedł właśnie transformację, wychodząc naprzeciw wszystkim tym, którzy lubią
spędzać czas w przytulnym klimacie.

Jesienna kawa w domowym klimacie

– Postanowiliśmy odświeżyć wnętrze, przystosowując je do dłuższego posiedzenia i wprowadzając klimat zacisza domowego. Nasi goście
i stali bywalcy są zachwyceni naszymi produktami, jednak zaproponowali zmianę wystroju –
dlatego wyszliśmy im naprzeciw. Teraz można
przebywać tu godzinami z najbliższymi lub dobrą książką, popijając aromatyczną kawę, bądź
przepyszną herbatę – tłumaczy Robert Szołtysek, właściciel kawiarni.
Wchodząc do Wiśniowego Sadu Cafe trudno
nie zauważyć stylowych mebli i klasycznych,
miękkich sof oraz foteli, które sprowadzone zostały z wielu miejsc na mapie Polski. Teraz
można wygodnie rozsiąść się i delektować ulubionymi pozycjami z menu, chowając zegarek
do kieszeni.
– W październiku naszym specjałem jest ciasto dyniowe na ciepło podawane wraz z lodami
dyniowymi – wszystko domowej roboty. Każdy
miesiąc przyniesie kolejne nowości, na które już
teraz serdecznie zapraszam – dodaje pan Robert.
Mamy także dobrą wiadomość dla wszystkich
mam. Wiśniowy Sad Cafe postanowił wprowadzić udogodnienie w postaci przewijaka.
– Każdy gość jest dla nas bardzo ważny. Wsłuchujemy się we wszystkie sugestie i staramy
uczynić pobyt w naszej kawiarni jak najbardziej
komfortowym – podkreśla właściciel.

Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota: 11.00-22.00
niedziela 12.00-22.00
www.wisniowysadcafe.com.pl

WOKÓŁ NAS
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Muzycznie dla nauczycieli i nie tylko
Wielki koncert – całość zainspirowana przez uczniów. W środę
(15.10.), w Miejskim Centrum Kultury odbył się koncert uczniów Zespołu
Szkół Muzycznych I i II stopnia
w Rudzie Śląskiej. Młodzież przygotowała niespodziankę dla swych profesorów, ale również mieszkańców,
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. –
To uczniowie wpadli na pomysł, by
zorganizować taką galę. Jednak co
roku dwie nauczycielki pomagają
nam w tym przedsięwzięciu. W tym
roku program opracowały z nami pani Agata Pokryszko oraz pani Martyna Majda – mówiły Zuzanna,
Agnieszka i Julia, uczennice Szkoły
Muzycznej. – Jak co roku wystąpi Big
Sunny Band, ale będziemy także tańczyć – dodały.
– Oprócz uczniów na koncercie wystąpią także nasi absolwenci, obecni
studenci Akademii Muzycznej w Katowicach, a także chór stworzony specjalnie na tę okazję – zapowiadała
Agata Pokryszko z Zespołu Szkół
Muzycznych. Dyrektor szkoły Mirosław Krause podkreślał jeden istotny

element imprezy: – Co roku uczniom
udaje się perfekcyjnie zachować w tajemnicy cały program. Zawsze jestem
pod wrażeniem – mówił, dodając, że
nad koncertem podopieczni pracowali od początku września.
W Zespole Szkół Muzycznych I i II
stopnia uczy się obecnie 391 osób
i jest to rekordowa liczba w historii
szkoły. W przeciągu 10 lat liczba
się prawie podwoiła. Największą popularnością cieszą się klasy: fortepianu, fletu, gitary, a ostatnio również skrzypiec. Od 2007 roku powstało wiele nowych klas: altówki,
kontrabasu, saksofonu, puzonu, klawesynu, a od tego roku szkolnego –
waltorni.
Nad taką liczbą klas i uczniów czuwają nauczyciele, którzy byli głównymi odbiorcami środowego koncertu: – Zorganizowanie takiego koncertu jest dla nas niezwykle miłe, tym
bardziej, że do samego końca nie wiemy co się wydarzy na scenie – mówiła
jedna z pedagogów rudzkiej Szkoły
Muzycznej.
Magdalena Szewczyk
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co, gdzie, kiedy?
Warsztaty czerpania papieru
25 października In-nY Dom
Kultury organizuje rodzinne
warsztaty mające na celu tworzenie i ozdabianie kartek oraz poznanie różnic pomiędzy pergaminem, papirusem a papierem czerpanym. Wstęp wolny w godzinach od 10.00 do 12.00 i od 13.00
do 15.00, liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy tel.
32 707-33-31. Impreza jest organizowana w ramach zadania
„Weekend z Rodziną” dofinansowanego ze środków Miasta Ruda
Śląska.

Ostatki Limo

Koncert jest głównie prezentem dla nauczycieli z okazji ich święta.
REKLAMA

OGŁOSZENIE

Foto: MS

Wystawa
objazdowa
,,Umysł
przyłapany”
Będzie można wszystkiego dotknąć,
wszystko sprawdzić czy przetestować. Zaprojektowana i wyprodukowana przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie interaktywna wystawa „Umysł przyłapany” 27, 28,
29 października zawita do Rudy Śląskiej.
Jak radzimy sobie z ogromną liczbą bodźców docierających z otoczenia? Czy rzeczywistość jest na pewno taka, jaką ją postrzegamy? Czy słuchać da się tylko uchem, a na
ostrych gwoździach nie można siadać? Z natłoku informacji mózg selekcjonuje i wybiera najistotniejsze. Jednak ulega wpływom
emocji o wiele bardziej, niż zdajemy sobie
z tego sprawę. Zgaduje, kombinuje, szuka
związków, manipuluje pamięcią. Wystawa
zastawia pułapki na umysł. Pozwala nakryć
go na sprytnych sztuczkach i podstępach.
A o tym wszystkim będzie można przekonać
się już 27, 28, 29 października 2014 r.
w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej, ul. Karola Goduli 36.
Wystawa będzie dostępna dla szkół w godzinach od 9.00 do 14.00, natomiast w godzinach od 14.00 do 15.00 dla wszystkich chętnych mieszkańców Rudy Śląskiej.
Zwiedzanie wystawy objazdowej z Centrum Nauki Kopernik pn. „Umysł przyłapany” jest bezpłatne, a maksymalna liczba
uczestników na jednej godzinie wynosi 60
osób. Uczniowie wraz z opiekunami będą
zwiedzać wystawę według harmonogramu,
który został przesłany do szkół.
red

31 grudnia kabaret „Limo”
kończy swoją działalność. Z tej
okazji grupa wyrusza w swoją
ostatnią trasę, by pożegnać się
z widzami. W programie znajdą
się najbardziej popularne skecze
i piosenki w historii kabaretu. Nie
zabraknie także numerów, które
powstały niedawno i nie ujrzały
jeszcze światła dziennego. „Limo” wystąpi także w Rudzie Śląskiej, a dokładniej w bielszowickim Domu Kultury. Na wyjątkowy wieczór zapraszamy 27 października o godzinie 19.00. Cena
biletu: 50 zł.

Roztańczona gala
W niedzielę, 26 października
o godzinie 17.30 w MCK, odbędzie się gala podsumowująca
warsztaty realizowane w ramach
kampanii „Roztańczona Ruda”,
na której zaprezentowane zostaną
efekty organizowanych przez cały październik warsztatów tanecznych. Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne
zaproszenia na to niepowtarzalne wydarzenie. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 71100,
w treści wpisując wiad.taniec +
imię i nazwisko. Koszt SMS-a to
1 zł + 23% vat tj. 1,23 brutto.
Na SMS-y czekamy do czwartku (23.10.) do godz. 12.00.

Grupa wsparcia
Jesteś rodzicem wcześniaka?
Potrzebujesz rozmowy, wsparcia? Zapraszamy na spotkania
„Grupy wsparcia rodziców wcześniaków”. Najbliższe odbędzie
się 29 października o godzinie
17.00 w Centrum Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów”. Gościem specjalnym będzie ratownik medyczny, który pomoże zaznajomić się z podstawowymi
zasadami udzielania dzieciom
pierwszej pomocy.
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Krzysztof Bochnia prawnik, doktorant Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach
Stało się, źle wypełniliśmy dane do przelewu. Co powinniśmy zatem zrobić kiedy dokonaliśmy przelewu na błędny numer konta?

www.krzysztofbochnia.pl

PORADY PRAWNIKA

Krzysztof
Bochnia

PORADY
WESOŁEJ
ŁAPKI

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

Błędny numer konta przy przelewie
pieniędzy. Warto zaznaczyć, że do
osoby, która wskutek naszego błędu otrzymała nasze środki i jest
właścicielem danego rachunku bankowego, zastosowanie znajdzie art.
405 K.c. regulujący bezpodstawne
wzbogacenie. Wskazany przepis
mówi o tym, że każdy, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, zobowiązany jest do wydania tej korzyści w naturze lub do zwrotu jej
wartości.
Zatem do osoby, która otrzymała
błędnie nasze pieniądze, należy
wysłać pisemne wezwanie o zwrot
przelanych środków.
Warto wskazać pogląd wyrażony
przez Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 10 grudnia 1998 r. (sygn. akt
I CKN 918/97), który mówi: „Ten,
kto otrzymał pieniądze od innej
osoby, które zakwalifikowane zo-

stały jako nienależne świadczenie
i zużył je na spłacenie swego długu,
wprawdzie pieniędzy tych już nie
ma, ale mimo to jego wzbogacenie
trwa nadal.”.
Podobnie orzekł się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada
1997 r. (sygn. akt III CKU 67/97):
„Rozporządzenie bezpodstawnie
uzyskaną korzyścią na rzecz osoby
trzeciej (art. 407 K.c.) nie zwalnia
rozporządzającego od odpowiedzialności (art. 405 K.c.), jeżeli
w chwili wyzbycia się korzyści powinien liczyć się z obowiązkiem
zwrotu (art. 409 K.c.)”.
Podsumowując
przytoczone
orzeczenia możemy jednoznacznie
stwierdzić, iż do zwrotu pieniędzy
zobowiązany jest niezwłocznie
każdy, nawet wtedy, gdy zostały
już wydane przez niego na inny
cel.

Mój pies strasznie boi się burzy, wszelkich grzmotów, strzałów i tego typu podobnych dźwięków. Kupiliśmy Stellę w małej wsi, gdzie nic się nie
działo i widać, że życie w mieście powoduje u niej wielki niepokój. Najpewniej czuje się w domu. Gdy zbliża się burza, chowa się pod stołem i nie wychodzi dopóki nie zmieni się pogoda. Stella ma niecałe 3 miesiące, przed
nami całe życie, a tu takie problemy. Co robić?
Anna Jakubnik

opisała, przydatna również będzie
klatka kenelowa, którą pies będzie traktować jak swoją bezpieczną norkę, gdzie będzie sobie
wchodziła, gdy będzie potrzebować wyciszenia. Warto też podczas burzy dać jej coś do gryzienia, ponieważ żucie jest naturalną
czynnością wśród psów, która pomaga pozbyć się nagromadzonego napięcia.
www.wesolalapka.pl, e-mail:
barbaraklasik@wesolalapka.pl
tel: 792-272-662

Niniejsza sytuacja zdarza się dosyć często, postaram się Państwu
przedstawić tę kwestię pod kątem
prawnym oraz praktycznym, czyli
jak powinniśmy się w takim przypadku zachować.
Sytuacja, w której przelew został
dokonany na niewłaściwy numer
konta, poprzez błędne wpisanie numeru rachunku bankowego, nie jest
sytuacją bez wyjścia.
W pierwszej kolejności warto
skorzystać z dostępnych narzędzi,
a mianowicie na stronie www.numerkonta.com znajdziemy możliwość ustalenia konkretnego oddziału banku, w którym konto zostało założone oraz główną siedzibę banku. Po uzyskaniu tych danych, mamy już pewien punkt odniesienia związany z danymi instytucji, z którą powinniśmy się kontaktować w sprawie zwrotu naszych

Strach przed burzą
Stella jest młodym psem i to najlepszy moment, żeby zacząć z nią
pracę. Dla takich maluchów są
przedszkola dla szczeniaków, na
które serdecznie zapraszam, gdzie
uczymy zwierzęcia socjalizacji,

oswojenia się z różnymi dźwiękami
oraz poprawnych zachowań. Warto
popracować z tak podatnym na nowe bodźce, chętnym zwierzakiem,
bo to inwestycja na kilkanaście lat.
Przy takich problemach jakie Pani

Czy to prawda, że od 2015 roku szykują się zmiany w podatkach i strukturze organizacyjnej administracji podatkowej. Jeśli tak, to czego dotyczą?
Tomasz z Bykowiny

Zmiany podatkowe od nowego roku

PORADY
URZĘDU SKARBOWEGO

Edyta
Meisner
– zastępca
naczelnika
Urzędu
Skarbowego
w Rudzie
Śląskiej

– Rok 2014 dobiega końca, zatem wszelkie porady i informacje
podatkowe będą już dotyczyły
2015 roku – mówi zastępca naczelnika rudzkiego Urzędu Skarbowego mgr Edyta Meisner. Rok
2015 będzie rokiem, który zapoczątkuje ogromne zmiany, zarówno w strukturze organizacyjnej
administracji podatkowej, jak
i w samych podatkach. Istotna
zmiana dotyczy płatników podatku dochodowego, mających obowiązek sporządzania informacji
lub rocznego obliczenia podatku
dla więcej niż pięciu podatników
(osób fizycznych). Płatnicy ci będą
zobowiązani do wysłania formularzy PIT-11, PIT-8C, PIT-R i deklaracji rocznych PIT-40 do Urzędu
Skarbowego wyłącznie przez In-

ternet. Aby usprawnić to działanie
zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD),
będąca nowym kanałem służącym
do wysyłania e-deklaracji. Dzięki
UBD będzie możliwe złożenie
w ramach jednej transakcji danych
do 20 000 dokumentów oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla
całej wysyłki. Wymienione wcześniej informacje i deklaracje
w Uniwersalnej Bramce Dokumentów przyjęły nowe schematy
i nazwane zostały odpowiednio
PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ i PIT40Z. Płatnicy będący osobami fizycznymi będą podpisywać wysłane dokumenty danymi autoryzującymi (imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, przychód). W imieniu

Ministerstwa Finansów zapraszam
wszystkich płatników podatku dochodowego do testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów:
• w zakładce Do pobrania (/web/
wp-systemy-informatyczne/edeklaracje/do-pobrania) umieszczono Specyfikację Wejście-Wyjście UBD dla środowiska testowego,
• w zakładce Struktury dokumentów XML (/web/wp/systemyinformatyczne/e-deklaracje/struktury-dokumentów-xml) umieszczono wzory dokumentów do testów UBD.
Wszystkie pytania i problemy
techniczne przy testowaniu zgłaszać można za pomocą korespondencji mailowej na adres info:
e-deklaracje@mofnet.gov.pl.

REKLAMA

W związku z nieotrzymaniem kontraktu z NFZ
gabinet stomatologiczny
w Przychodni Rejonowej
przy ul. Gierałtowskiego 29 w dzielnicy Ruda

jest chwilowo
nieczynny
Gabinet wkrótce będzie
otwarty, a do tego czasu
Pacjentów proszę o kontakt
telefoniczny:
dr n. med. Ewa Błąkała-Zawronek
tel. 605-237-275, 507-827-795

ZBLIŻENIA
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Docelowo będzie tu pracowało 700 osób. Także rudzianie mogą liczyć na nowe miejsca pracy. Przy ul. Chorzowskiej rośnie zakład
przetwórstwa mięsnego Nik-Pol. Jego otwarcie zaplanowano na przełomie roku.

Będzie nowa hala produkcyjna
i praca dla 700 osób
Mieszkańcy z nieukrywanym zainteresowaniem od kilku miesięcy przyglądają się budynkom, które pojawiły
się w Nowym Bytomiu przy ul. Chorzowskiej (na wysokości numeru 60 –
po lewej stronie jadąc w kierunku
Świętochłowic). Ogromne hale produkcyjne, które zajmują ponad 25 tys.
m kw., dały rudzianom do myślenia
odnośnie tego, czy inwestycja ta będzie wiązała się z utworzeniem nowych miejsc pracy.
– Przez lata teren był pusty i nic się
tutaj nie działo, więc byłaby to świetna
informacja, gdyby okazało się, że nie
tylko zostanie on zagospodarowany,
ale i dzięki temu ktoś znajdzie pracę –
przyznaje pan Zdzisław, który mieszka nieopodal placu budowy.
Nowym Bytomiem zainteresował się
inwestor z Bobrownik, czyli firma NikPol. Właściciele tamtejszego zakładu
przetwórstwa mięsnego, który istnieje
od 1991 roku stwierdzili, że Ruda Śląska jest dużo lepszą lokalizacją.
– W przeciągu tych lat przekształciliśmy się z małego zakładu, obsługują-

cego jedynie teren Śląska, w producenta, którego wyroby docierają niemalże w każdy zakątek Polski – mówi
Tomasz Olesiński, rzecznik prasowy
firmy Nik-Pol. – Zakład w Rudzie Śląskiej od 2011 roku jest w budowie. O jego lokalizacji zadecydowało kilka
czynników. Przede wszystkim lokalizacja terenu inwestycyjnego, czyli w rejonie centrum miasta oraz bliskość do
drogi Drogowej Trasy Średnicowej,
jak również – co najważniejsze – przychylność władz miasta do takiej inwestycji. Z pewnością cena działek o powierzchni blisko 7 hektarów była na
tyle atrakcyjna, że spółka zdecydowała się właśnie na tę lokalizację – wylicza Olesiński – jednak szczegółów
odnośnie ceny nie chce podać.
Rzecznik Nik-Pol-u dodaje jednak,
że o lokalizacji inwestycji zdecydował
także dogodny dojazd komunikacją
miejską oraz umiejscowienie działki
z dala od budynków mieszkalnych, bo
firma nie chciałaby w żaden sposób
zakłócać spokoju okolicznych mieszkańców.

– Po przeprowadzce ze starego zakładu z Bobrownik całość produkcji
będzie realizowana w Rudzie Śląskiej.
Będzie tu tylko produkcja mięs i wędlin bez ubojni – wyjaśnia Tomasz
Olesiński.
Oprócz tego przy zakładzie będzie
znajdował się sklep Nik-Pol-u, w którym będzie można zakupić najświeższe produkty wprost z zakładu.
Nowa inwestycja to także nowe
miejsca pracy. Mogą się o nie starać
m.in. osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, z którym współpracuje Nik-Pol.
– Na razie zatrudniamy około 300
osób. Jednak po uruchomieniu zakładu już w pierwszym kwartale 2015 roku planowane jest przyjęcie do pracy
mieszkańców Rudy Śląskiej – w liczbie
około 50 osób. Później zatrudnimy
także kolejnych pracowników tak, by
w roku 2016 roku łącznie pracowało
u nas około 700 osób – planuje Tomasz Olesiński. – Prowadziliśmy już
wstępne rozmowy z zakładem. Proces
zatrudniania rozpocznie się najwcze-

śniej na przełomie grudnia i stycznia.
W tej chwili poprzez Powiatowy Urząd
Pracy rozpoczęła się rekrutacja na
księgowego i inżyniera produkcji – dodaje Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektorka PUP. – W ten sposób właśnie
będziemy wspierali mieszkańców –
poprzez rekrutację, pośrednictwo pracy, a jeżeli zaistnieje taka konieczność,
to także szkolenia.
Zakład przetwórstwa mięsnego ma
być gotowy w grudniu tego roku lub
w styczniu 2015 roku. Aktualnie nowa
siedziba Nik-Pol-u jest w końcowej
fazie wyposażenia i w trakcie odbiorów technicznych. – Są to budynki
o długości ok. 500 metrów, ale nie jest
to zabudowa ciągła, bo pomiędzy nimi
znajdują się także dodatkowe obiekty
– opisuje Olesiński.
Koszt budowy nowej siedziby NikPol-u to ponad 100 mln zł. Inwestycja
w dużej części realizowana jest z funduszy Unii Europejskiej.
Bowiem, jak tłumaczy Tomasz
Olesiński: – Zakład produkuje kilkadziesiąt ton dziennie wysokogatunko-

wych wędlin. Nik-Pol od lat specjalizuje się w wędlinach tradycyjnych.
Początki firmy związane były właśnie
z tymi gatunkami – wyjaśnia rzecznik. – Udało się nam wypracować
własne, oryginalne receptury oparte
na dawnych przepisach, dzięki którym nasze wyroby zyskują wysublimowany smak i aromat. Ponadto jedną z tajemnic naszego sukcesu jest
rygorystyczna selekcja surowca. Wychodzimy z założenia, że uzyskanie
wędlin wysokiej jakości możliwe jest
jedynie wówczas, gdy do ich przygotowania użyte zostanie najlepsze gatunkowo mięso.
Nik-Pol zapowiada także, że chciałby współpracować z innymi, rudzkimi przedsiębiorcami. – Swoimi możliwościami możemy zaspokoić praktycznie każde zapotrzebowanie odbiorcy. Ofertę naszą kierujemy do
wszelkich firm dystrybucyjnych, które
mają zapotrzebowanie na przedstawione przez nas produkty – mówi
Olesiński.
Joanna Oreł
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Tej jesieni Ruda Śląska jest stolicą tańca. Wszystko za
sprawą trwającej kampanii promocyjnej miasta „Roztańczona Ruda”. Warsztaty breakdance, new style, tańca brzucha,
klasycznego czy ludowego, to tylko niektóre wydarzenia,
w których brali udział mieszkańcy miasta. Zdobyte umiejętności zaprezentują już w najbliższą niedzielę podczas wielkiej gali w Miejskim Centrum Kultury.
– Od kilku lat obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania tańcem. Również na Śląsku wielu młodych ludzi, pasjonujących się tą dziedziną, chce rozwijać swój talent w tym kierunku, dlatego wychodzimy im naprzeciw i zapraszamy do
udziału w interesujących wydarzeniach, które dla nich organizujemy – wyjaśnia Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. W ramach kampanii zorganizowane zostały warsztaty: locking, popping,
new style/new age, tribal belly dance oraz afro, taniec klasyczny i ludowy. Podsumowaniem prac uczestników będzie
występ ﬁnałowy, który odbędzie się 26 października, o godzinie 17.30 w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Od zainteresowanych nie było wymagane żadne przygotowanie, jedynie pozytywne nastawienie, niekrępujący ruchów
strój i sportowe obuwie. Po poznaniu podstaw technicznych
różnych rodzajów tańca Ewa Blaut, ambasadorka kampanii
i doświadczona artystka, przygotuje wraz z uczestnikami
warsztatów układ taneczny, który zostanie zaprezentowany
na scenie MCK.
Warto podkreślić, że po raz kolejny w kampanię angażuje
się kilka aktywnych podmiotów z terenu miasta. – Urząd
Miasta jest koordynatorem kampanii, ale nie byłaby ona możliwa, gdyby nie współpraca i otwartość Studia Energia, Teatru Bezpańskiego, Teatru Ognia Nam-Tara, Szkoły Muzycznej, rudzkiego Kaufhausu czy Miejskiego Centrum Kultury –
wymienia Renata Młynarczuk. – Cieszę się, że każda miejska
kampania promocyjna integruje rudzkie środowisko kulturalne i pokazuje ciekawe inicjatywy, a przede wszystkim ciekawych ludzi, którzy tutaj żyją – dodaje.
I tak ze Studia Energia zajęcia z new style/new age prowadziła Sylwia Krysta, z Teatru Bezpańskiego Dominika Leśniowska i Milena Karpińska uczyły choreograﬁi tańca locking i popping. Anna „Lares” Sztuba z Teatru Ognia „NamTara” prowadziła warsztaty z tribal belly dance oraz afro.
Taniec klasyczny i ludowy poprowadzili soliści Opery Śląskiej i pedagodzy Szkoły Baletowej w Bytomiu: Grzegorz
Pajdzik, Aleksandra Piotrowska i Anna Urbacz. Po weekendowych zajęciach wypełnionych pracą, ale również przednią
zabawą, wszyscy uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję pokazania swoich umiejętności w ﬁnale kampanii. Będzie
to także moment, kiedy swój talent zaprezentują szerokiej
publiczności instruktorzy, którzy brali udział w „Roztańczonej Rudzie”. – Chcę podkreślić, że cała akcja jest kampanią
społeczną, która ma być dobrą zabawą i magicznym wspomnieniem dla każdej osoby, która zdecydowała się wziąć
w niej udział – podkreśla Renata Młynarczuk. – Z pewnością
nikt z nas nie może uważać się już za zawodowego tancerza,
ale mieliśmy okazję współpracować z prawdziwymi profesjonalistami i mistrzami tańca. Bardzo im dziękuję za udział,
otwartość i zaangażowanie – dodaje.
AS

Grzegorz Pajdzik, solista Opery Śląskiej, nadzorował postępy uczestników.

Anna „Lares” Sztuba z Teatru Ognia „Nam-Tara” prowadziła tribal belly dance i afro.

Uczestniczki z zapałem ćwiczyły poloneza.

Ewa Blaut – ambasadorka kampanii i Anna Urbacz ze Szkoły Baletowej.

Na warsztatach trzeba się nieźle nagimnastykować.

Anna Urbacz prowadzi kółeczka.

Konkurs na najwyższy podskok wygrał Grzegorz Pajdzik.

Aleksandra Piotrowska, solistka Opery Śląskiej, zadziwiała swoją elastycznością.

Wiadomości Rudzkie 22.10.2014

Warsztaty w Studio „Energia”.

Sylwia Krysta ze Szkoły Tańca „Iskra” rozgrzała wszystkich new style/new age.

Wszyscy zgłaszamy się do tańca.

Uczestnicy w skupieniu słuchają uwag...

...i wyglądają coraz lepszych efektów.

Dziki taniec z Anną „Lares” Sztubą.

Profesjonalna grupa.

Milena Karpińska i Dominika Leśniewska z Teatru Bezpańskiego prowadziły locking
i popping.

Dziewczyny dały czadu w Kaufhausie.

Skupienie jest podstawą sukcesu.

Zaangażowanie instruktorów udzielało się uczestnikom.

Perfekcja wykonania będzie podstawą udanego występu.

Rudzki Informator Samorządowy

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska
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Zobaczenie czegoś na własne oczy bardzo często zmienia nasze postrzeganie. Choć to, że codziennie korzystamy z wody jest dla nas oczywiste, nie zdajemy
sobie sprawy jak trudny proces musi przejść, zanim trafi do naszych kranów. Zrozumienie całego cyklu umożliwiły wyjątkowe Dni Otwarte zorganizowane
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej, które odbyły się na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba Centrum” oraz
„Orzegów”.

Zanim woda trafi do Twojego domu …
Oczyszczalnia „Halemba Centrum”
funkcjonuje od grudnia 2006 roku,
czyli już 8 lat. Jest to naprawdę nowoczesny obiekt.
– Pierwszy etap to czyszczenie mechaniczne, podczas którego usuwane
są elementy poniżej kilku milimetrów.
Następnym elementem jest piaskownik, który usuwa elementy organiczne.
Wszystkie odpady zostają zutylizowane. Kolejnym etapem jest użycie komory defosfatacji, czyli komory biologicznego usuwania fosforu. Po tym
procesie ścieki, poprzez komory rozdzielcze, trafiają do komór napowietrzania i tam zachodzą dwie podstawowe reakcje: nitryfikacji i denitryfikacji. Potem ścieki wpadają do osadników wtórnych, gdzie na zasadzie sedymentacji, czyli opadania osadów,
woda jest odprowadzana do Kłodnicy
– trudny proces oczyszczania tłuma-

czył Marek Stahr, mistrz zmianowy
oczyszczalni ścieków.
– Bardzo ważna jest forma przekazywania przez nas informacji: inaczej
dyskutujemy z przedszkolakami, zdarza nam się, że przedstawiamy wszystko w sposób bajkowy. Inne podejście
natomiast mamy np. wobec studentów
– dodał.
Wielu odwiedzających przybyło do
oczyszczalni ścieków „Orzegów”,
znajdującej się przy ul. Bytomskiej.
Zwiedzanie tego obiektu jest niezwykle ciekawe, ponieważ znajduje się
tam m.in. nowoczesne laboratorium,
które na bieżąco monitoruje jakość
wody i ścieków na terenie naszego
miasta.
Uczniowie z zaciekawieniem przyglądali się poszczególnym etapom
pracy przedsiębiorstwa. – Fajnie, że
możemy poznać zasady funkcjonowa-

nia takiego przedsiębiorstwa. Ciekawie było w laboratorium, w którym
dowiedzieliśmy się jak bada się wodę,
która trafia do naszych kranów – mówiła Karolina, uczennica Gimnazjum
nr 5.
– Jednym z podstawowych celów towarzyszących organizacji Dni Otwartych jest chęć przybliżenia mieszkańcom Rudy Śląskiej obszaru działalności firmy. Ich wizyta w laboratorium
czy oczyszczalni ścieków ma zasadnicze znaczenie w uświadamianiu, jak
istotny oraz skomplikowany, pod
względem technologicznym, jest zakres działań firmy – podkreśla Grzegorz Rybka, prezes zarządu, dyrektor
generalny spółki.
– W Dniach Otwartych uczestniczyło 820 osób, co niezmiernie nas cieszy
i zachęca do organizacji kolejnych
edycji – dodaje.
MS, RP

ZBLIŻENIA
Samorządowcy oraz przedstawiciele świata nauki, biznesu, organów kontrolnych i organizacji pozarządowych dyskutowali o wyzwaniach, które staną przed samorządami w nowej kadencji. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w czwartek (16.10.) obradował III Śląski Konwent Samorządowy. Istotnym punktem dyskusji było określenie roli
samorządu w nowej perspektywie unijnego ﬁnansowania na lata 2014-2020.

O funkcjonowaniu samorządów

– Dziś u schyłku bieżącej kadencji
samorządu mamy okazję do podsumowania jego dorobku i zastanowienia
się nad tym, co udało się zrealizować,
ale z drugiej strony pokusić się o to, by
wypracować kierunki rozwoju na przyszłość. Naszym obowiązkiem jest stawiać kolejne kroki w doskonaleniu
polskiej samorządności – podkreślił
marszałek Województwa Śląskiego
Mirosław Sekuła.

Do udziału w Konwencie zapraszani są przewodniczący wszystkich gmin
w województwie, czyli 169 wójtów,
prezydentów i starostów. – Zawsze
proponujemy jakieś ciekawe tematy.
Nigdy nam nie odmawiają prelegenci
z Warszawy – wiceministrowie, ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP.
Uczestnicy Konwentu mają dostęp do
najwyższych autorytetów, do osób,
które tworzą prawo, które praktykują

Podczas Konwentu wręczono wiele nagród i wyróżnień.

Foto: arch.

15

W��������� R������ 22.10.2014

– wyjaśnia Andrzej Gościniak, przewodniczący Sejmiku Województwa
Śląskiego, który podjął się organizacji
Konwentu przy wsparciu Mirosława
Sekuły – marszałka województwa.
– Podczas konwentu rozmawialiśmy
o cyfryzacji administracji – jak będzie
działał samorząd w przyszłości. Co
nas czeka w kolejnej kadencji. Poruszono również kwestię publikatorów
i ich roli w budowaniu wizerunku samorządów. Ważnym tematem z punktu
widzenia samorządów było również
omówienie przyszłej perspektywy ﬁnansowej na lata 2014-2020. Przy tej
okazji warto dodać, że nasze województwo jest największym beneﬁcjentem tych środków w kraju. Otrzymamy
ponad 14 miliardów złotych i te pieniądze przeznaczone zostaną na inwestycje, na rozwój – dodaje Gościniak.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego podsumował także
mijającą kadencję, zwracając uwagę
na kilka istotnych elementów, które
udało mu się wprowadzić.
– Udało nam się nawiązać ścisłą
współpracę ze szkolnictwem wyższym
naszego województwa i środowiskiem
naukowym. Doprowadziłem do tego,

że co roku przynajmniej jedna sesja
poświęcona była szkolnictwu wyższemu. Ważnym elementem, takim nowatorskim, są też sesje wyjazdowe. Zostało to dobrze odebrane przez społeczność lokalną, że przedstawiciele
samorządu przyjechali do nich, że mogą z nami porozmawiać i bezpośrednio
zadać pytania – wyjaśnia Gościniak.
– Kolejną nowością jest współpraca
ze środowiskami gospodarczymi, ze
środowiskiem biznesu. Wszyscy doskonale wiemy, że znakomitą część dochodu narodowego produkują nie te giganty, a małe i średnie przedsiębiorstwa. Katowice są od kilku już lat stolicą Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W ślad za tym poszedł Tadeusz Donocik prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej i podjął się organizowania Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw. Uznaliśmy, że mamy jednak pewne instrumentarium, może nie bezpośrednio,
ale takie w stworzeniu klimatu, pozytywnego klimatu wokół dynamicznego
rozwoju tych małych i średnich a nawet mikroprzedsiębiorstw. Wystąpiliśmy z propozycją uroczystych sesji żeby dać wyraz poparcia dla przedsiębiorców. W końcu, po wielu latach
i staraniach, nie tylko naszych ale
wszystkich przedsiębiorców, doszło do
oczekiwanych zmian w zamówieniach
publicznych. Obowiązywała najniższa
cena, a o jakości się nie mówiło. To
nasz wspólny sukces – dodaje.

Andrzej Gościniak podsumował
Sejmiku Województwa Śląskiego.

działalność
Foto: arch.

Konwent był także okazją do wręczenia nagrody Ośrodka Kształcenia
Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki „Lider Edukacji Samorządowej”. Za podnoszenie kwaliﬁkacji
pracowników samorządowych nagrodę otrzymał Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego. Za wkład
w rozwoju samorządności w województwie śląskim Medal im. Waleriana Pańki otrzymał przewodniczący
Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa
Śląskiego otrzymała Ewa Pytasz
z Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego.
Anna Piątek
REKLAMA

KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR
KUCHNIA zestaw 210 cm

Cena
od 1160

ŁOŻE+MATERAC+STELAŻ

zł

Cena
od 1302
zł
Ruda Śląska, ul. Sienkiewicza 4
41-710 Ruda Śląska – Wirek
tel. 32 242 16 21

SZAFA

MEBLE
SYSTEMOWE
Szafa
590 zł
RTV
410 zł
Półka
150 zł
Barek
610 zł
Komoda 470 zł

www.meblecomfort.pl

Cena
od 920 z
ł

RATY
3x0
oraz

ODROCZENIE
PIERWSZA
RATA
W STYCZNIU

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87
Bytom, ul. Kolejowa 1 (DH SUPERSAM – II piętro), tel. 32 281 47 01
Bytom, ul. gen. Dąbrowskiego 1, tel. 32 787 65 71

Bądź piękna z WR!
Pr zeżyj METAMORFOZĘ odkryj się na nowo...

Piękna pani Joanna na co dzień myśli o rodzinie i swoich dzieciach. Przyszedł czas, żeby zrobiła coś
dla siebie. Tak do nas napisała: „Słowo, które deﬁniuje mnie najlepiej od prawie 4 lat, to „mama”. Jestem mamą dwóch wspaniałych córeczek – 3-letniej Ali oraz 8-miesięcznej Kingi. Dziś moim priorytetem jest to, żeby wszyscy w domu byli czysto ubrani, najedzeni i szczęśliwi. I mam nadzieję, że mi się
to udaje. Wiem jednak także, że szczęśliwa rodzina zaczyna się od szczęśliwej mamy i żony, bo to kobieta jest tym elementem, który nadaje ton całemu życiu rodzinnemu. Dlatego też ostatnio zaczęłam
więcej zastanawiać się nad tym, co sprawia, że jestem szczęśliwa. Ostatnio coraz częściej myślę o sobie w czasie przeszłym – że BYŁAM wysportowana, atrakcyjna, że odnosiłam sukcesy na różnych polach swojego życia. Wszystko w czasie przeszłym. Chciałabym znów zacząć żyć tu i teraz, nie tylko jako
mama (sprzątaczka, praczka i kucharka), ale również jako kobieta atrakcyjna, pewna siebie i tego, że
świat stoi przede mną otworem. Myślę, że zrobienie czegoś tylko dla siebie i czegoś trochę szalonego
jest czymś, co pomoże mi na nowo spojrzeć na siebie jako na kobietę i odkurzyć to, co przecież gdzieś
tam we mnie siedzi – błysk w oku i pewność w uśmiechu” .

– Czuję się odświeżona i odmieniona,
ale też bardzo atrakcyjna. Po metamorfozie wyglądam trochę jak kobieta biznesu i bardzo podoba mi się ten wizerunek. Czy to był dobry moment? Na
zmianę zawsze jest dobry czas, szczególnie jeśli czujemy, że coś nam przeszkadza. Dzięki metamorfozie możemy
się radykalnie zmienić, pozostając sobą. Na co dzień będę się starała powielać to, co tutaj podpatrzyłam. Mam nadzieję, że rodzina będzie zadowolona,
chociaż mam wątpliwość, czy na pierwszy rzut oka rozpozna mnie dziecko –
mówi Joanna.

PARTNERZY KAMPANII

Nasi styliści o metamorfozie

Aleksandra
Frątczak
stylistka, szkoleniowiec
autorka książki
„Ubierz się w kolor.
Tajniki analizy
kolorystycznej” „.

– Pani Joanna jest wysoką i szczupłą osobą z niesamowitym
wcięciem w tali, które powinna pokazywać. Nie dla niej są ubrania
w stylu męskim i oversize. One zakryją cały jej potencjał. Koniecznie też powinna pokazywać piękne, długie nogi. Idealna kolorystyka dla pani Joanny to ciemne, wyraźne barwy, ale nie czerń.

Damian
Duda
Studio Fryzjerskie
Damian Duda
ul. 1 Maja 289
Ruda Śląska
– Pani Joanna przyszła do nas w bardzo naturalnych włosach.
Jako że jest młodą osobą, znacznie zmieniliśmy strzyżenie i nadaliśmy nowoczesny wygląd. Pani ma ciekawą urodę, którą podkreśliło cięcie na wysokości brody. Bazą został naturalny kolor, ale na
końcówki w przedniej części zrobiliśmy ombre. Całość wyszła bardzo asymetrycznie, na czym nam zależało.

Anna
Moj-Kowalska
Studio
Obsession
ul. 1 Maja 236
Ruda Śląska
– Pracę u pani Joanny zaczęliśmy od stworzenia brwi, które ładnie wykonturowały nam twarz. Na powiekach znalazł się cień
w kolorze butelkowej zieleni. Tej jesieni to jeden z modnych odcieni. Usta zostały naturalne. Pani Joanna na co dzień powinna rozświetlać twarz podkładem i nałożyć przynajmniej tusz na rzęsy. To
podstawa.

ROZRYWKA
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rzana kurtka do jazdy konnej, 22 – kamień miodowy, 23 – tkanina jedwabna, 26 – grekokatolik, 27 – ojczyzna
Odyseusza, 30 – wsch. część Wysp
Marshalla, 31 – werset Koranu, 34 –
kwitnie tylko raz, 35 – rybka akwariowa, 37 – elektroda dodatnia, 38 –
przeciwny zenitowi, 40 – męczy dłużnika, 41 – masówka, 44 – głowa zwierzęcia.
Hasło krzyżówki nr 39 brzmiało:
Wielki mecz. Nagrodę otrzymuje Paweł Szczurek z Rudy Śl. Po odbiór
nagrody zapraszamy do redakcji.
Nagrodę tj. kupon o wartości 50
złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl,
ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki
otrzyma jedna osoba spośród tych,
które nadeślą na adres redakcji (41709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36)
hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do
dwóch tygodni od daty zamieszczenia
krzyżówki.
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Poziomo: 1 – głos wilka, 5 – żywica
tropikalna, 8 – skowronek borowy, 9
– radula, 11 – czynsz dzierżawny, 12
– mit. wed. wąż kosmiczny jako uosobienie boga Wisznu, 15 – frywolny
taniec, 17 – pierw. chem. 20 – wędka
na łososie, 21 – mebel z szuﬂadami,
24 – szlam, 25 – kamień ałunowy, 28
– mit. gr. bóstwo Kastora i Polluksa,
20 – mit. gr. piekło, 32 – imię żeńskie,
33 – surowy befsztyk, 36 – kapusta
abisyńska, 39 – zdąża do oazy, 42 –
cudotwórca u Indian, 43 – kompres,
45 – kierunek, tendencja, 46 – stado
wilków, 47 – przydomek władcy indyjskiego.
Pionowo: 1 – łączy się z osnową, 2
– pierw. chem. 3 – polskie włókno, 4
– zawór, kurek, 5 – termin kalendarzowy, 6 – obsesja, 7 – ind. wóz procesyjny, 10 – składnik czekolady, 13 –
beczka na wino 14 – pieprzojad, 16 –
wulkan w Japonii, 17 – lina stalowa na
statku, 18 – 9-osobowy zespół muzyczny, 19 – wety, legumina, 21 – skó-

3

1

17

10

11

12

15

13

14

16

17

18

19
4

20

21

22

23

24

2

5
25

26

27

7
28

29

30

31

8
32
3
33

34

35

39

36

40

37

38

Danuta Noszczyńska

Harpia
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Zosia Hyba
córka Małgorzaty i Artura
ur. 12.10. (3800 g i 56 cm)

Wojtek Ługowski
syn Moniki i Damiana
ur. 10.10. (3500 g i 55 cm)

Kacper Bartoszek
syn Natalii i Daniela
ur. 8.10. (3680 g i 55 cm)

Natalia Otrzonsek
córka Marioli i Arkadiusza
ur. 11.10. (3015 g i 52 cm)

Sebastian Kafel
syn Iwony i Pawła
ur. 13.10. (3400 g i 56 cm)

Mateusz Tekielak
syn Anety i Andrzeja
ur. 13.10. (3550 g i 55 cm)

Zuzanna Chromik
córka Klaudii i Tomasza
ur. 14.10. (3510 g i 57 cm)

Martyna Szarek
córka Jolanty i Mariusza
ur. 15.10. (3500 g i 55 cm)

Ada, niegdyś bardzo wrażliwa i uczuciowa, po przeżyciu silnego zawodu uczuciowego, w obawie przed kolejnym cierpieniem zaczyna żyć w sposób całkowicie kontrolowany. Tym sposobem z czasem traci kontakt z własnym
wnętrzem: uczuciami i potrzebami. Jest przekonana, że
jest kobietą szczęśliwą: silną, niezależną, świadomą. Jako
kobieta bezdzietna i rozwiedziona prowadzi bardzo spokojne życie – jest właścicielką galerii staroci „Strych”, która stanowi źródło jej utrzymania. Tyle tylko, że Adela ma
nieco ponad trzydzieści lat i kawał życia przed sobą… Tak
dalej przecież być nie może!
Podczas wieczornej przechadzki Adela wpada na mężczyznę, który podtrzymuje ją, ratując przed upadkiem.
Spontanicznie dochodzi do pocałunku między dwojgiem
nieznajomych. Po tym zajściu wraca do domu, jest w
szoku. Nie wie, kim był ów mężczyzna, jak wyglądał, i nie
rozumie, jak mogła dopuścić do tej sytuacji. Wie tylko, że
żaden dotychczasowy pocałunek nie dostarczył jej tylu
wspaniałych doznań.
Poukładane życie zaczyna sypać się jak domek z kart.
Wystarczy tylko znowu uwierzyć w ludzi i siebie. Tylko czy
aż?
______________________________________________
Książka „Harpia” Danuty Noszczyńskiej traﬁ do jednej osoby spośród tych, które wyślą SMS-a o treści:
wiad.harpia+imię i nazwisko na numer 71100 (koszt
SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto). Na SMS-y czekamy 22.10.2014 od godziny 10.00 do 28.10.2014 do
godziny 12.00.

REKLAMA

Aproduction

Agnieszka Rolnik

Jakub Grzesik
syn Marleny i Jarosława
ur. 14.10. (2850 g i 53 cm)

Mateusz Sujewicz
syn Katarzyny i Łukasza
ur. 14.10. (3800 g i 53 cm)

Filip Federowicz
syn Patrycji i Jarosława
ur. 8.10. (2490 g i 48 cm)
REKLAMA

pierwsza sesja
Twojego malucha
tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne
zaproszenie Stand Up ,,Ale Meksyk”.
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.cejrowski+ imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto).
Na SMS-y czekamy 22.10.2014 r. od godziny 10.00
do 28.10.2014 do godziny 12.00.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Borówkowej z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością realizacji
funkcji usługowej wraz z ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej.
W drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością realizacji funkcji usługowej zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat cztery niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Borówkowej:
1) o powierzchni 2082 m2, obejmująca tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2178/2 o powierzchni 1152 m2, 2179/2 o powierzchni 930 m2, KW Nr
GL1S/00008201/3,
2) o powierzchni 1967 m2, obejmująca tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2180/2 o powierzchni 1037 m2 i 2181/2 o powierzchni 930 m2, KW Nr
GL1S/00008201/3,
3) o łącznej powierzchni 2408 m2, obejmujące tworzące całość gospodarczą działki oznaczone
numerami geodezyjnymi: 2185/1 o powierzchni 848 m2 i 2186/1 o powierzchni 1007 m2, KW
Nr GL1S/00018068/1, 2182/2 o powierzchni 383 m2 i 2183/2 o powierzchni 170 m2, KW Nr
GL1S/00008201/3,
4) o łącznej powierzchni 2440 m2, obejmujące tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2187/1 o powierzchni 1176 m2 i 2188/1 o powierzchni 1229 m2,
KW Nr GL1S/00018068/1, 2184/2 o powierzchni 35 m2, KW Nr GL1S/00008201/3, zapisane
na karcie mapy 3 obręb Kochłowice oraz w podanych księgach wieczystych Sądu Rejonowego
w Rudzie Śląskiej (działy III i IV wolne są od wpisów). Nieruchomości własności Gminy Miasta Ruda Śląska są wolne od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych
do rozporządzania nimi. Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do przejęcia terenu w stanie
zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków
przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami upłynął w dniu 11.09.2014 r.
Celem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej Gmina Miasto Ruda Śląska ustanowi na niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 3212 m2 obejmującej działki nr: 2073/2,
2081/2, 2079/1 - k. m. 3 obręb Kochłowice oraz 262/12 - k. m. 2 obręb Halemba, KW Nr
GL1S/00042641/9, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu
na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działek nr:
– 2178/2 i 2179/2,
– 2180/2, 2181/2,
– 2185/1, 2186/1, 2182/2, 2183/2,
– 2187/1, 2188/1, 2184/2.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisane powyżej nieruchomości figurują jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu: MNU2) z podstawowym
przezna-czeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję
usługową, w tym rzemiosła. Działki nr: 2073/2, 262/12, 2081/2, 2079/1 stanowią teren ulic wewnętrznych (symbol planu KDW) – ulica Borówkowa.
Nieruchomości położone są w sąsiedztwie zadrzewionych terenów przylegających od strony
północnej do ulicy Wyzwolenia. Trzy nieruchomości posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, a czwarta – nieregularny kształt zbliżony do litery C. Konfiguracja terenu zróżnicowana.
Nieruchomości są nieuzbrojone i gęsto zadrzewione.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie na zbywanym gruncie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością realizacji funkcji usługowej w stanie surowym zamkniętym, wynosi sześć lat licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Ceny wywoławcze (netto) oraz wadia poszczególnych nieruchomości wynoszą:
1) o powierzchni 2082 m2 – 255.600,00 zł, wadium 12.800,00 zł,
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej w formie jednorazowej opłaty wynosi
33.200,00 zł (netto),
2) o powierzchni 1967 m2 – 230.100,00 zł, wadium 11.600,00 zł, Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej w formie jednorazowej opłaty wynosi 33.200,00 zł (netto),
3) o powierzchni 2408 m2 – 295.600,00 zł, wadium 14.800,00 zł, Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej w formie jednorazowej opłaty wynosi 33.200,00 zł (netto),
4) o powierzchni 2440 m2 – 299.500,00 zł, wadium 15.000,00 zł. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej w formie jednorazowej opłaty wynosi 33.200,00 zł (netto).
Osiągnięte w przetargu ceny gruntu stanowić będą podstawę do ustalenia:
- pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w wysokości 25 % ww.
ceny, płatnej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
- opłat rocznych w wysokości 1 % tej ceny, płatnych do końca marca każdego roku przez cały
okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach
określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Pierwsze opłaty i opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług
(aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 18.11.2014 r. dokonają wpłat podanego wyżej wadium 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 – zakup gruntu o pow. ......... ul. Borówkowa” (za datę wniesienia
wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 13 i 14) w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00,
czwartek 8.00 -18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane
dokumenty i oświadczenia. Wygrywający przetarg ponosić będą wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktów notarialnych.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. (32) 248-75-63.

OGŁOSZENIA

KREDYTY
– GOTÓWKOWE RÓWNIEŻ BEZ ,,BIK”
– KONSOLIDACYJNE, ODDŁUŻENIA
– CHWILÓWKI - OFERTA 20 FIRM
• od 100 do 500 zł – od ręki na 30 dni spłata 500 zł - 531 zł
• konsolidacja chwilówek
• pożyczki EuroEfekt do 5.000 zł Najnowsze oferty
Ruda Śl. Nowy Bytom, 32 340-45-34
Godula, 32 248-26-65

OBWIESZCZENIE
Prezydenta 
Miasta 
Ruda Śląska

o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11a ust. 1, art.
11f ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 16 ust.
2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687
z późniejszymi zmianami) oraz art.
49 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. tj. Dz. U. z 2013
r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), – zawiadamiam, że w dniu
3.10.2014 r. dla Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie
Śląskiej, reprezentowanego przez
pełnomocnika Pana Krzysztofa
Urbańczyka, przedstawiciela Biura
Studiów i Projektów Komunikacji
sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach
przy ul. Szenwalda 42, wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p/n.:
„Przebudowa ulicy Przemysłowej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach (działki o oznacz. geod.
3462; 629/92; 2353/127; 1223/125;
1225/127; 1226/127; 1227/127;
650/92;
1981/138;
2352/138;
2091/138; 1073/138; 1870/136;
1304/138; 1303/138; 678/122;
676/126; 1306/138; 1876/135;
1892/135)”
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane
strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej
inwestycji drogowej. Strony mogą
skorzystać z przysługujących im
uprawnień w terminie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia, w siedzibie
Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury
mieszczącym się w budynku „A”
pok. 320 przy placu Jana Pawła II
6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach
pracy Urzędu.
Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania
do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
na czas określony do 3 lat mieszczącej się na terenie ośrodka wypoczynkowego ,,Borówka” znajdującego się w Mikołowie 43-190 przy ulicy Malinowej 45a
przeznaczonej na cele związane z prowadzeniem działalności rekreacyjno-kulturalnej lub innej za zgodą Lasów Państwowych. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda Śląska. Dodatkowych
informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32
248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności nw. lokali
mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2a
– cena wywoławcza: 63 700 zł,
wadium: 6 370 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 28,90 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,60 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0141
Dzielnica: Kochłowice 	Ilość kondygnacji: 5
Piętro: parter
2. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2b
– cena wywoławcza: 73 000 zł,
wadium: 7 300 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 32,60 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,50 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0158
Dzielnica: Kochłowice 	Ilość kondygnacji: 5
Piętro: parter
3. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. WSCHODNIEJ 13
– cena wywoławcza: 56 500 zł,
wadium: 5 650 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 36,79 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,61 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0183
Dzielnica: Kochłowice 	Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 4
Data przetargu: 20 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy
ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od
22 października 2014 r. do 19 listopada 2014 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości Administracji „ŚLĄSK” przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. 32 342-34-75, która udzieli
również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 18 listopada 2014 r. (wtorek) – decyduje data
wpływu kwoty wadium na konto Spółki: ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201
2175. – Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie
po dokonaniu wyboru oferty. – Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie
zaoferuje ceny wywoławczej. –Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa
wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego,
unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. w sprawie
określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl
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OGŁOSZENIA

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219491, 32 240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
 REM-MAX – kompleksowe
remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp.
Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605-560-605.
 Tapety, malowanie, gładź,
panele, itp. Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.

Czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

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

Chwilówki, kredyty. Tel.
535-006-200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 25297-79.
 VAN24H TRANSPORT/
PRZEPROWADZKI, 40zł/h!
Tel. 888-044-055!

Cykliniarskie. Tel. 32 20250-53, 501-83-55-81.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480719. Kasperek.

Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109-517.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe
kafelkowanie łazienek, instalacje
c.o., remonty. Tel. 785-983-057,
784-699-569.
 Cyklinowanie – solidnie. tel.
603-929-107.

KĄCIK ADOPCYJNY
Mikuś to mały psiak około 35
cm, oddany z powodu choroby
opiekuna. Mikuś od szczeniaka żył
w domu, ładnie chodzi na smyczy,
szybko się uczy. To mały psiak, który
ma dopiero 3 lata. Kocha ludzi i
szybko nawiązuje kontakty z nowo
poznanymi osobami. Fajny psiak
na długie lata. Kontakt w sprawie
adopcji, tel. 510-268-586.


Naprawa komputerów.
Tel. 693-193-448.

Kompleksowe remonty
mieszkań, profesjonalnie i solidnie. Tel. 602-445-909, repostor@poczta.fm.
 Cyklinowanie, Kuśmierski.
Tel. 501-281-222.

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

NIERUCHOMOŚCI

 ATRAKCYJNE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

 Kawalerka Katowicka, 2 piętro 32 m2, 49 tys. LOKATOR, tel.
793-017-323

2 pokoje Kochłowice, 56
m2, 65 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752634, 502-865-808.

 2 pokoje, Szpaków, 50 m2,
109 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.

 Skup samochodów na części.
Tel. 603-534-003, 32 275-05-47.

 3 pokoje, Bykowina, 60 m2,
119 tys. OKAZJA! LOKATOR,
tel. 793-017-323.
 Halemba M-3, 35 m2, 95 tys.,
VestraLocum.pl, tel. 600-445053.

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

 Wirek M-3, 47 m2, 105 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

 Kochłowice, nowy dom, 138
m2, 570 tys., www.ANEL.pl, tel.
501-239-405.
 Bykowina, jednopokojowe,
38 m2, 72 tys., www.ANEL.pl,
tel. 502-052-885.

Godula, dwupokojowe, 38
m2, 95 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.
 Ruda, dwupokojowe, 43 m2,
99 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
 NOWE domy szeregowe od
105 m2, od 255 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692,
691-523-055.
 Orzegów –SUPER OKAZJA
– sprzedam, 38 m2, 35 tys., c.o.,
łazienka. GABRIEL, tel. 607706-692.
 Wirek – mieszkanie w kamienicy dwupoziomowe, 82 m2, cena
99 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.
 Ruda Śl. i okolice – poszukujemy mieszkań do sprzedaży/wynajmu GABRIEL, tel. 691-523055.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621016.

 2 pokoje, Solidarności, 48
m2, 94 tys. OKAZJA! LOKATOR, tel. 793-017-323.


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

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2,
108 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

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

 Bykowina M-3, 49 m , 115 tys.
VestraLocum.pl, tel. 600-445053.
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 Halemba M-4, 55 m2, VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
 Wirek M-5, 70 m2, VestraLocum.pl. Tel. 600-445-053.
 Sprzedam kawalerkę 37 m2,
Kochłowice, po remoncie. Tel.
506-066-860.
 Sprzedam mieszkanie 48 m2,
parter, Halemba, tel. 663-473320.
 Mieszkanie 48 m2 w Wirku po
remoncie osobne wejście ze
współwłasnością terenu możliwa
działalność gospodarcza. Tel. 601426-929.
 Kupię dom w Kochlowicach
do 250 tys. Tel. 604-295-717.
 Wynajmę lokal użytkowy na
działalność o pow. 40 m2 w Rudzie Śl. 1. Tel. 668-584-683.
 Szymały, dwupokojowe, blok,
pierwsze piętro, zrobione, tel.
799-227-686.
 Mickiewicza, dwupokojowe,
blok, zrobione, tel. 730-403-715.
 Wynajme mieszkanie w Wirku (okolice Plazy) powierzchnia
48 m2 – 1 pietro. Tel. 32 248-7228.

NAUKA



Angielski. Tel. 536-938-841.

 Korepetycje niemiecki. Tel.
605-140-443.

 Sprzedam Mercedes Vito 2,2D
2005 r. Tel. 506-270-442.

PRACA
 Zatrudnię stolarzy meblowych
z doświadczeniem. Tel. 516-175316.

Fryzjerkę zatrudnię. Tel.
696-237-847.
 Kelnera z doświadczeniem
zatrudnię do restauracji Mikołów-Wygoda. Tel. 600-410944.

Firma BAREX z Zabrza
zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych
(wykończenia),
instalatorów
wod.-kan. i c.o. , elektryków
z uprawnieniami. Prawo jazdy
mile widziane. Nawiążemy
również współpracę z małymi
ﬁrmami budowlanymi. Kontakt,
tel. 696-099-922, 604-908-300.
 PPHIU Bedamex, ul. Halembska 113, 41-706 Ruda Śl. zatrudni pracowników budowlanych z
doświadczeniem. Tel. 601-934095, 32 242-24-11 od 7.30 do
14.30.
 Firma zatrudni kierowcę /emeryta lub rencistę/ z kat.C. z zaświadczeniem na przewóz rzeczy. Tel. 693-399-001 lub (32)
273-63-69.

Posiadłość dochodowa
207/1881 m2 800 000 zł
Segment środkowy
116/127 m2 750 000 zł
Dom wolno stojący Halemba
252/680
780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba
250/682
460 000 zł
165 zł/m2
Świętochłowice
3174 m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2 75 000 zł
95 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Bykowina
32 m2
89 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Bykowina
36 m2
89 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Ruda
33 m2
65 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice
37 m2
75 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!) 35 m2
95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
38 m2
2
135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
40 m
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2
148 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
43 m2
112 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
45 m2
119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bielszowice
48 m2
140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda
50 m2
119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
51 m2
2
147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
52 m
85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m2
135 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda
55 m2
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2
69 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
220 tys. zł
M-6 Ruda Śl.- Kochłowice
122 m2
110 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum
38 m2
950 zł/mc
M-2 Ruda Śl.-Halemba
29 m2
900 zł/mc
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
38 m2
55 tys.
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2
2
260 tys. zł
Bytom Karb/Konstytucji
167 m
275 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda
137 m2
183 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda
60 m2
5900 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
180 m2
2200 zł/m-c
Ruda Śl. - Wirek
80 m2
600 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom
37 m2
120 tys. zł
Działka komer. Zabrze Makoszowy 1022 m2

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

„Bóg widzi śmierć inaczej niż my.
My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę”
Walter Flex

Panu Andrzejowi Piotrowskiemu
naczelnikowi Kancelarii Rady Miasta
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

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

 Murarzy, dekarzy zatrudnię.
Tel. 691-239-226.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530411-221.
 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.
 Akcje kompanii węglowej, holdingu węglowego.
Tel. 507-851-852.

MOTORYZACJA

 WRÓŻENIE – TAROT. Tel.
517-472-138.

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

 Wdowa po 60. niezależna
ﬁnansowo i mieszkaniowo pozna pana w swoim wieku posiadającego auto. Tel. 696-767106.

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

22.10. środa, godz. 18.00
Nowy Bytom i Chebzie,
Gimnazjum nr 11,
ul. Ratowników 15
27.10. poniedziałek, godz. 18.00
Wirek i Czarny Las, SP 8,
ul. Główna 1
29.10. środa, godz. 18.00
Bykowina, R.O.D. Sielanka,
ul. Plebiscytowa
3.11. poniedziałek, godz. 18.00
Ruda, MDK, ul. Janasa 28

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

 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE,
CHWILÓWKI, NOWOŚĆ,
tel. 888-484-868.

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

DZIAŁKI

 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 501-718240.

 Kupię mieszkanie w Rudzie
Śląskiej pilne, tel. 794-041-006.

Harmonogram
spotkań
Prezydent Miasta
z mieszkańcami

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

 Pomiary geodezyjne. Tel.
570-438-770.

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

MIESZK.
WYNAAJEM

USŁUGI


Wirek – sprzedam działkę
gruntu 668 m2, 130 tys. GABRIEL
tel. 607-706-692.

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE

W��������� R������ 22.10.2014

Panu Andrzejowi Piotrowskiemu
Naczelnikowi Kancelarii Rady Miasta
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia po śmierci

OJCA

składają
Jarosław Wieszołek
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Panu Andrzejowi Piotrowskiemu wraz z Rodziną,
Naczelnikowi Kancelarii Rady Miasta
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

składają
pracownicy
Kancelarii Rady Miasta Ruda Śląska

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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OGŁOSZENIA

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 22.10.2014

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Józefa Piłsudskiego
z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w
Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Na Piaski
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul.
Piotra Niedurnego 52/12

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego
z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 288 m2 położona w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Józefa Piłsudskiego obejmująca, tworzące
całość gospodarczą, działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 3308/170
o powierzchni 247 m2 KW Nr GL1S/00005857/5 i 3314/170 o powierzchni
41 m2 GL1S/00032349/9, zapisane na karcie mapy 2 obręb Kochłowice.
Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej są wolne od wpisów.
Działki nr 3308/170 i 3314/170 stanowią przedmiot umowy dzierżawy
zawartej na okres do dnia 31.12.2014 r. Nabywca nieruchomości w dniu
zawarcia notarialnej umowy sprzedaży gruntu wejdzie w prawa i w obowiązki wydzierżawiającego. Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda
Śląska (poza prawem dzierżawcy) jest wolna od długów i roszczeń osób
trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Termin
złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu
30.07.2014 r. Przetarg przeprowadzony w dniu 19.09.2014 r. zakończył się
wynikiem negatywnym.
Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia
granic działek na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić
wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez
jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki figurują jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(symbol planu MN1). Zbywana nieruchomość jest płaska, niezabudowana,
nieogrodzona, pokryta dziko rosnącą roślinnością, posiada regularny kształt
wydłużonego wielokąta. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 18.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą
uczestniczyć osoby fizyczne iprawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 12.11.2014 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 900,00 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. J. Piłsudskiego” (za datę wniesienia
wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 13 i 14)
w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek
8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32/248-75-63.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego są niezabudowane nieruchomości gruntowe
stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w
Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Na Piaski, obejmujące
działki zapisane na k.m.3, obręb Bielszowice, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4855/270 o powierzchni 1173 m2, KW nr GL1S/00028006/2
– z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska – udział wynoszący 1/2 część działki nr 4854/270 o powierzchni 408 m2, KW nr GL1S/00046381/6 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła (symbol
planu MNU1). Zbywane działki położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ogródków działkowych, posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren jest płaski,
zatrawiony oraz częściowo porośnięty drzewami i krzewami.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr
4855/270 łącznie z udziałem wynoszącym 1/2 część działki nr
4854/270 (droga wewnętrzna) wynosi 100.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży
nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2014 r. o godz. 11.00 w
sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W
przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl – zakładka nieruchomości
dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł w terminie
do dnia 13.11.2014 r. przelewem na konto: Nr 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 13 i 14) w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00,
piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed
przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane
ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu, pozostałym
uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu jest stanowiący własność
Gminy Miasta Ruda Śląska
lokal mieszkalny nr 12 usytuowany na poddaszu (IV-kondygnacji) budynku
mieszkalnego nr 52 przy ulicy Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej-Nowym
Bytomiu położonego na działce nr 2459/189 o powierzchni 628 m2, obręb Nowy
Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00010940/2 (działy III i IV wolne są od wpisów).
Lokal o powierzchni użytkowej 106,59 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni,
łazienki z wc, przedpokoju i 7 pomieszczeń gospodarczych, wyposażony jest
w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną Do lokalu przynależą
3 piwnice o łącznej powierzchni 38,46 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły)
wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.
Lokal mieszkalny zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym
1241/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej
przy ul. Piotra Niedurnego 52.
Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do
rozporządzania nią.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 80.000,00 zł.
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem
umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 4.000,00 zł w terminie do dnia
13.11.2014 r. przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 13 i 14) w godzinach:
poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca
się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią
ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.
pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
(obok pokoju 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się w siedzibie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie
Śląskiej -Wirku przy ul.1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój 15,
tel. 32-242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomości
jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, ze stanem
technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi
w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub
nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 223, tel. 32 248-75-63. Oględzin lokalu można dokonać w dniu
30.10.2014 r. od godz. od 14.00 do 15.00.

SPORT
Piłka ręczna

Cenne zwycięstwo
Drużyna SPR Grunwald Ruda
Śląska odniosła w sobotę (18.10.)
drugie zwycięstwo w rozgrywkach
drugiej ligi mężczyzn w piłce ręcznej. Tym razem rudzianie pokonali
Wisłę Sandomierz na wyjeździe
32:31. Wynik spotkania sugeruje, iż
było to spotkanie bardzo wyrównane, jednakże nerwowo zrobiło się
tylko w samej końcówce.
Pierwsza połowa upłynęła pod
dyktando rudzian, którzy wypraco-

wali sobie kilkubramkową przewagę. Na przerwę podopieczni Macieja Zarzyckiego schodzili przy wyniku 15:11 i mogli spokojnie kontrolować dalsze losy spotkania. Niestety po przerwie w szeregi zespołu
z Rudy Śląskiej wdarła się niepotrzebna nerwowość, a co za tym
idzie, niepotrzebne straty, niecelne
rzuty oraz proste błędy techniczne.
Na szczęście dobrze dysponowani
rzutowo byli Szymon Kmieć i Mar-
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celi Migała, którzy indywidualnymi
zagraniami utrzymywali bezpieczną
przewagę. Bardzo wiele emocji dostarczyła sama końcówka. W tym
fragmencie gospodarze doprowadzili do remisu w ostatniej minucie
spotkania, by za chwilę stracić
bramkę grając w przewadze. Miejscowi mieli możliwość doprowadzenia do remisu z rzutu wolnego
w ostatniej sekundzie spotkania, ale
ta sztuka im się nie udała. Nie obyło
się także bez wykluczeń i czerwonych kartek. Cała drużyna z Rudy
Śląskiej otrzymała 28 minut kar

Dla wybitnych sportowców
W piątek (17.10.) w Miejskim
Centrum Kultury odbyła się wyjątkowa gala, podczas której wyróżniono wybitne osiągnięcia rudzian w dziedzinie sportu w 2014
roku. Z rąk prezydent Grażyny
Dziedzic nagrody otrzymali sportowcy takich dyscyplin jak: zapasy, akrobatyka sportowa, piłka
nożna, wędkarstwo, lekkoatletyka,
rugby, ratownictwo wodne, karate,
trójbój siłowy, kolarstwo i fitness.
W sumie uhonorowano 70 sportowców oraz kilkunastu trenerów
i działaczy.
– Ruda Śląska sportem stoi.
Mamy w mieście tylu wybitnych

Na zdjęciu akrobatka Oliwia Hałupka wraz z prezydent Grażyną Dziedzic oraz wiceprezydent Anną Krzysteczko.
Foto: MS

oraz dwie czerwone kartki. Mimo
wielu błędów własnych oraz trudnego terenu zawodnikom Grunwaldu udało się wywieźć cenne dwa
punkty, które mogą okazać się bardzo ważne w kontekście walki
o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Grunwald: Błaś, Wolniaczyk,
Wilk – Kmieć 10, Migała 8, Klementowicz 5, Gansiniec 3, Płonka
2, Wodarski 1, Stogowski 1, Wicik
1, Nowak 1, Kurzawa, Lange,
Mięsopust, Piekarczyk, Lisowski
Trener: Maciej Zarzycki

sportowców w wielu dziedzinach,
co mnie niezmiernie cieszy – podkreślała prezydent Grażyna Dziedzic.
– Obiecuję, że będę dbała
o sport i będę wszystkim kibicować. Dla Rudy Śląskiej będziecie
zawsze ważnymi osobami – mówiła do sportowców prezydent.
Tradycyjnie już najwięcej sukcesów przypadło w udziale reprezentantom Zapaśniczego Klubu
Sportowego Slavia Ruda Śląska.
Wieczór uświetnił natomiast występ Mateusza Ziółki, zwycięzcy
programu The Voice of Poland.
Na naszej stronie internetowej
opublikowaliśmy listę wszystkich
nagrodzonych.
MS
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Koszykówka

Trzy do jednego

Pogoń wygrała już trzy mecze.

Pogoń Ruda Śląska notuje dobry początek rozgrywek. W czterech pierwszych meczach zawodnicy Marcina Cyrana odnieśli trzy
zwycięstwa i tylko jedną porażkę.
W minionym tygodniu przeciwnikami rudzian były drużyny Polonii
Bytom oraz WKK Wrocław.
W środę rudzcy koszykarze
zmierzyli się na wyjeździe z Polonią Bytom. Po ciężkim i pełnym
walki meczu udało im się wywieźć
zwycięstwo 81:69. W czwartej ko-

lejce Pogoń na własnym boisku
zmierzyła się z silną drużyną WKK
Wrocław. Początek sobotniego
meczu był bardzo wyrównany.
Emocjonująca wymiana „ciosów”
na pewno mocno wycieńczyła zawodników. Po zmianie stron to
jednak wrocławianie osiągnęli
niemal 20-punktową przewagę,
której nie udało się Pogoni zniwelować aż do końca meczu. Spotkanie zakończyło się wynikiem
69:85.
OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaż na terenie Miasta Ruda Śląska
Lp.

Adres lokalu

Pow. lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wyw.
(zł/m2)

Wadium
(zł)

Ruda Śląska 9
-Nowy Bytom
ul. ks. J. Szymały 1/1

135,70 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

10,00

2.000,00

3.11.2014 r.
godz. 11.30

13.

Ruda Śląska 10
-Wirek
ul. Sienkiewicza 3/02

130,23 m2
+
piwnica
6,98 m2

elektryczna,
wod.-kan.

8,00

1.000,00

3.11.2014 r.
godz. 13.00

14.

Ruda Śląska 11
-Bielszowice
ul. ks. J. Niedzieli 51b

47,50 m2
+ pow.
wspólna
12,53 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.
cwu,

11,00

1.000,00

3.11.2014 r.
godz. 14.30

8,00

500,00

Termin oględzin lokalu

LOKALE UŻYTKOWE
1.

Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Stanisława 2/2

29,43 m2

elektryczna,
wod.kan,,

5,00

500,00

29.10.2014 r.
godz. 9.00

2.

Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Janasa 12/02

39,92 m2

elektryczna,
wod.-kan.,

5,00

500,00

29.10.2014 r.
godz. 9.30

3.

Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Janasa 17/01

19,68 m2

elektryczna,
wod.-kan.,

5,00

500,00

29.10.2014 r.
godz. 9.45

4.

Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Wolności 14/4

237,80 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

5,00

1.000,00

29.10.2014 r.
godz. 10.30

5.

Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Bujoczka 12/3

161,12 m2
+
piwnica
12,28 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

5,00

1.000,00

29.10.2014 r.
godz. 10.45

6.

Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Konopnicka 1/1

144,50 m2

elektryczna,
wod.-kan.,

7,00

1.000,00

29.10.2014 r.
godz. 11.15

7.

Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Piastowska 35a/02

17,15 m2

elektryczna,
wod.-kan.,

5,00

500,00

30.10.2014 r.
godz. 12.00

8.

Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Starowiejska 7/1

39,20 m2
piwnica
14,60 m2

elektryczna,
wod.-kan.,

5,00

500,00

30.10.2014 r.
godz. 13.00

9.

Ruda Śląska 6
-Halemba
ul. Solidarności 5/7

64,27 m2

elektryczna,
wod.-kan.,c.o.

9,00

1.000,00

3.11.2014 r.
godz. 10.00

10

Ruda Śląska 6
-Halemba
ul. Solidarności 7/2

71,76 m2

elektryczna,
wod.-kan.,c.o.

9,00

1.500,00

3.11.2014 r.
godz. 10.15

11.

Ruda Śląska 6
-Halemba
ul. Solidarności 7/ 8

50,40 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

9,00

1.000,00

3.11.2014 r.
godz. 10.30

+

12.

GARAŻ

15

Ruda Śląska 9
-Nowy Bytom
ul. Chorzowska 9
garaż murowany nr 10

21,00 m2

inst. elektr. do
spraw.

3.11.2014 r.
godz. 12.30

UWAGA !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe
/ garaż przelewem na konto: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia
7 listopada 2014 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa
czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 730 do 1430, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz.
14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 24.09.2014 r.
poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego / garażu) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 7 listopada 2014 r. do siedziby MPGM Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro - Dział Eksploatacji) oraz
złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania
przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu
użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego
lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 23, 24
lub pod numerem telefonu 32 242-01-33 ; 242-01-75 ; 242-00-82, wew. 744, 745.
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W SKRÓCIE
Halembianka na Grand Prix
W niedzielę (19.10.) w Radomiu
zakończyło się 1. Grand Prix Polski
Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym. Udział wzięli najlepsi zawodnicy z całego kraju, w tym zawodniczka
UKS-u Halembianka Ruda Śląska Sabina Wyrobek, wytypowana jako jedna z trzech najlepszych zawodniczek
w województwie. Zmagania zawodników trwały 3 dni. O randze zawodów
może świadczyć fakt, iż prawie wszyscy reprezentanci kadry narodowej
brali w nich udział. Wśród kobiet najlepsza okazała się Katarzyna Grzybowska (SKTS Sochaczew), a wśród
mężczyzn Robert Floras (KS Bogoria
Grodzisk Mazowiecki), który pokonał
zawodnika TTS-u Polonii Bytom – Jakuba Kosowskiego. Sabina Wyrobek
swój start zakończyła w klasyfikacji
na miejscach 49.-56., ale już sam
udział w zawodach ogólnopolskich to
wielkie wyróżnienie dla zawodniczki
rudzkiego klubu.
lubu.

Kolejne medale Pogoni

18.10. w Katowicach odbył się Turniej Zapaśniczy w Stylu Klasycznym
im. Jana Czai. Zawodnicy Pogoni bardzo dobrze się spisali zdobywając 6
medali. W grupie młodzików złote
medale uzyskali Kamil Zakrzewski
(73 kg) i Mateusz Nadulski (66 kg).
W grupie dzieci złoto zdobył Dorian
Bzdyra, srebro – Karol Wrzos, a brązowy medal – Rafał Bzdyra.
lubu.

Turniej Tenisa Stołowego

25 października o godz. 10.00 rozpocznie się VI Amatorski Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez
Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia
św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.
Turniej odbędzie się w Gimnazjum nr
2. Na zwycięzców czekają ciekawe
nagrody. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Ruda
Śląska.

UKP na zawodach
Po nawiązaniu ścisłej współpracy
Klubu UKP Ruda Śląska ze Szkołą
Podstawową nr 30 i Gimnazjum nr 3
w Rudzie Śląskiej, zawodnicy wystąpili w ubiegłym tygodniu na dwóch
zawodach pływackich. W środę
(15.10.) odbyły się zawody: Liga
Klubów Śląskich Szkół Gimnazjalnych i Licealnych – I edycja oraz w
piątek (17.10.) Liga Klubów Śląskich
Rocznika 2005 I 2004 – I edycja.
Łącznie w tych zawodach zaprezentowało się 45 zawodników Uczniowskiego Klubu Pływackiego Ruda Śląska.
Kolumny sportowe zredagował
Robert Połzoń

Futsal

Gwiazda bez punktów
Mimo że przez większość niedzielnego spotkania (19.10.) to zawodnicy
Gwiazdy prowadzili grę, mecz zakończył się wygraną gości z Chojnic aż 1:3.
Brak skuteczności w drugiej połowie
nie pozwolił rudzianom doprowadzić
do wyrównania. W dość niemrawej
pierwszej połowie, rywale z Chojnic
zdobyli gola po klasycznej kontrze.
Chwilę później na listę strzelców wpisał
się po ładnym uderzeniu Iwanow, jeden
z najskuteczniejszych zawodników ligi.– Mieliśmy swoje okazje w pierwszej
połowie, długimi momentami prowadziliśmy grę, jednak to Chojnice strzelały

bramki – mówił po meczu Patryk Szachnitowski, zawodnik Gwiazdy. W drugiej
połowie gospodarze cały czas napierali
na bramkę Red Devils. Gwiazda grała
agresywniej, jednak taką grę wykorzystali goście, którzy w 27. minucie po
kontrze powiększyli prowadzenie na
0:3. Rudzianie nie przestawali atakować, co przyniosło im bramkę honorową. Gola w 29. minucie zdobył Kidanov. Był to impuls do jeszcze mocniejszego ataku, jednak wynik meczu do
końca nie uległ zmianie. – W całej drugiej połowie mocno napieraliśmy, ale
daliśmy sobie strzelić dość kuriozalną

Rudzianie przegrali na własnej hali.

bramkę. Przeciwnik oddał nam pole,
jednak my nie wykorzystywaliśmy swoich sytuacji. Zabrakło bramki kontaktowej, przez co mecz nie ułożył się po na-

szej myśli – tłumaczył po meczu trener
Gwiazdy Tomasz Klimas.
Gwiazda Ruda Śląska 1:3 (0:2)
Red Devils Chojnice

Piłka ręczna

Porażka Zgody

Po dobrym meczu w Krakowie
zawodniczki Zgody zmierzyły się
w sobotę (18.10.) na własnej hali z drużyną
KS-u Otmętu Krapkowice. Mimo dobrych
okresów gry rudziankom nie udało się wygrać. Pierwsza połowa spotkania była dość
wyrównana, a długimi momentami to rudzianki utrzymywały prowadzenie. Końcówka tej części gry należała jednak do
gości i pierwsza połowa zakończyła się
wynikiem 9:13. – Podjęliśmy grę przez
około pół godziny. Potem mnożyły się
straszne błędy, co doświadczony zespół
Krapkowic wykorzystał. Miałem trochę

pretensji dla dziewczyn, bo zbyt łatwo traciliśmy bramki. Na razie mamy za małe
doświadczenie na to, by pokonać taki zespół jak Otmęt Krapkowice. Jednak cały
czas trwa okres budowy naszej drużyny –
mówił po meczu trener Zgody Marek Płatek.
W drugiej połowie zawodniczki Zgody
popełniały coraz więcej błędów i z minuty
na minutę powiększała się przewaga Krapkowic. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 18:26.
Zgoda Ruda Śląska 18:26 (9:13)
KS Otmęt Krapkowice

Mimo walki rudziankom nie udało się wygrać.

Zapasy

Zapaśnicy nie spuszczają z tonu
Fenomenalny występ podczas bardzo
silnie obsadzonego międzynarodowego
turnieju kadetów w zapasach w stylu wolnym zanotował zawodnik ZKS-u Slavia
Ruda Śląska Rafał Danisz. Zawody odbyły
się 17 i 18 października w Kłajpedzie na
Litwie. Również w sobotę (18.10.) w Krapkowicach na Opolszczyźnie rozegrane zostały Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików i Młodziczek w zapasach
w stylu wolnym, w których uczestniczyła
31-osobowa ekipa rudzkiej Slavii.
Rafał Danisz, rywalizujący w kategorii
do 63 kg, nie dał szans swoim konkurentom zostawiając za swoimi plecami całą

plejadę zawodników z Europy Wschodniej
z Rosjanami, Białorusinami i Ukraińcami
na czele. Rafał był zdecydowanie najjaśniejszym punktem reprezentacji Polski
w tym turnieju, co ma spore znaczenie
w kontekście mistrzostw Europy i świata
w 2015 roku.
Natomiast na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików i Młodziczek
w zapasach w stylu wolnym rudzianie i rudzianki wywalczyli łącznie 14 medali,
w tym: złote medale: Patrycja Kuc (48 kg),
Karolina Stróżyk (52 kg), Klaudiusz Wiezner 35 kg i Mario Gisa (66 kg); srebrne:
Nicol Wiezner (37 kg), Paulina Danisz (44

Rugby

Diablice trzecie
W sobotę (18.10.) Diablice IGLOO
RUGBY Ruda Śląska udały się do Wrocławia na III Turniej Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 z zadaniem potwierdzenia
swojej obecności na podium rozgrywek.
Mecze grupowe w stolicy Dolnego Śląska
rudzianki rozpoczęły dość niemrawo, męcząc się w meczu z Syrenkami Warszawa,
który ostatecznie wygrały po przyłożeniu

Dominiki Żurek 5:0. W drugim grupowym
spotkaniu także nie błysnęły, wygrywając
z Juvenią Kraków tylko 12:5.
Dwa zwycięstwa wystarczyły do
awansu do półfinału, który rudzianki
przegrały 0:35. Najlepszy mecz Diablice
rozegrały w małym finale o 3. miejsce
przeciwko Legii Warszawa, w którym
zwyciężyły 17:5.

Kolejne sukcesy zapaśników.

kg); brązowe: Wiktoria Gólcz (37 kg),
Wiktoria Gregorczyk (40 kg), Aleksandra
Maciejok (40 kg), Natalia Piosek (52 kg),

Dagmara Wiercińska (57 kg), Nikola Fiołka (67 kg), Kamila Czapla (67 kg) oraz
Marcin Copik (59 kg).

We Wrocławiu Diablice zagrały w następującym składzie: U. Hojeńska, M. Radzikowska, D. Żurek 5 pkt. (1 przyłożenie), A. Piekorz 15 pkt. (3 przyłożenia), S.
Łuksik 4 pkt. (2 podwyższenia), P. Bober 5
pkt. (1 przyłożenie), O. Dąbrowska 5 pkt.
(1 przyłożenie) oraz A. Sikora, W. Hadelka, N. Brodacka, K. Dymek, M. Cebula.
Z tarczą z kolejnego turnieju dzieci
i młodzieży wróciły rudzkie Bajtle. W rozegranym w niedzielę (19.10.) w Rabie
Niżnej turnieju, miniżacy wyprzedzili 8
zespołów i bezapelacyjnie zajęli

pierwsze miejsce. W drodze do zwycięstwa pokonali w grupie Juvenię Kraków
2:0 i zremisowali ze Spartą Jarocin 2:2.
W grupie finałowej podopieczni i podopieczne trenera Bogusława Rybaka sensacyjnie, ale zasłużenie, wygrali z Budowlanymi Łódź 5:1 i gospodarzami Gorcami
Rabą Niżną 4:3.
Ich starsi koledzy żacy także wypadli
bardzo dobrze. W grupie przegrali z Budowlanymi Łódź 1:6 i wygrali z RK Nowa
Huta 10:0. W meczu o 3. miejsce pokonali
UKS Rugby Lubień 11:0.

SPORT
Piłka nożna – III liga

Festiwal nieskuteczności

Mimo wielu akcji Grunwald nie wywalczył zwycięstwa.

Piłka nożna – IV liga

Porażka w Knurowie
Rudzianie w sobotę (18.10.) stanęli przed
trudnym zadaniem. Musieli na wyjeździe
pokonać niezwyciężony od sześciu meczów
na własnym boisku zespół Concordii Knurów. Niestety nie udało się, ponieważ Slavia przegrała 3:1. Po dość niemrawym po-

Sportowy rozkład jazdy
Piłka nożna – III liga
25 października (sobota), godz. 14.30
Ruch Zdzieszowice
– Grunwald Ruda Śląska
Piłka nożna – IV liga
25 października (sobota), godz.15.00
Slavia Ruda Śląska
– Przyszłość Ciochowice
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
25 października (sobota), godz.11.00 Urania Ruda Śląska – Wawel Wirek
Piłka nożna – „A” klasa
25 października (sobota), godz. 15.00
Pogoń Nowy Bytom – FC. Katowice(2)
26 października (niedziela), godz. 11.00 –
Urania II Ruda Śl. – Jastrząb Bielszowice
Piłka ręczna kobiet
25 października (sobota), godz. 16.00
SPR Sośnica Gliwice – Zgoda Ruda Śląska
Koszykówka
26 października (niedziela), godz. 17.00
KKS Mickiewicz Romus Katowice
– KS Pogoń Ruda Śląska
Piłka ręczna mężczyzn
Puchar: 22 października (środa)
godz. 19.00 SPR Grunwald
–MKS Olimpia Piekary
25 października (sobota), godz.17.00 SPR
Grunwald – KS Vive Tauron II Kielce
Tenis stołowy – II liga kobiet
24 października (piątek), godz. 18.00 (aula
SPS 15 ul. Energetyków 15
– Halemba)
UKS Halembianka 2001 Ruda Śląska –
MKS Czechowice Dziedzice

czątku dopiero w 25. minucie zmienił się
wynik gry. Po stałym fragmencie i zamieszaniu w polu karnym rudzian, piłkę do
bramki skierował Spórna. Po bramce mecz
się ożywił, ale żadna z drużyn w tej części
gry nie zdołała już nic strzelić.

Trudno wyliczyć ile dogodnych sytuacji zmarnowali w sobotę (18.10.) „zieloni” w meczu z Polonią Łaziska Górne.
Pomimo lepszej gry, rudzianie zdołali
jedynie bezbramkowo zremisować z dobrze broniącym się przeciwnikiem.
Pierwszą świetną sytuację Grunwald
miał już w 16. minucie. Ciołek dobrym
podaniem uruchomił Kota, który odegrał mu piłkę, a ten mocnym strzałem
posłał futbolówkę obok bramki.
W pierwszej części gry rudzianie mieli
jeszcze dwie bardzo dobre sytuacje.
W 44. minucie po dośrodkowaniu Włodarczyka, Kot przerzucił w polu karnym
piłkę nad zawodnikiem gości i z woleja
trafił w poprzeczkę. Minutę później po
strzale Brzozowskiego piłka trafiła w pole karne do Kota, który zamiast strzelać,
zagrał ją do Dreszera. Ten jednak nie
wykorzystał dobrej sytuacji.
W drugiej połowie wręcz idealną sytuację Grunwald miał w 69. minucie.
Ciołek uciekł lewą stroną i dośrodkował
w pole karne, jednak strzał Zalewskiego

odbił Franke. Mimo usilnych starań gospodarze nie zdołali zmienić wyniku.
– Trzeba podkreślić, że punkt to zawsze punkt i trzeba to szanować. Z przekroju całego spotkania to my zasłużyliśmy na pełną pulę punktów. Mieliśmy
stuprocentowe sytuacje, jednak nic nie
wpadło do sieci. Był to mecz dobrej walki – mówił po meczu trener Grunwaldu
Jacek Bratek. – Te porażki i kontuzje,
które odnotowaliśmy w środku sezonu,
źle wpłynęły na stan psychiczny drużyny. To dało taki efekt, że teraz mamy
problemy ze skutecznością – podsumował.
Grunwald Ruda Śląska 0:0 (0:0)
Polonia Łaziska
Grunwald: Soldak – Łęcki (kpt),
Wolek, Szczypior, Kiepura, Brzozowski, Maciongowski, Włodarczyk, Ciołek, Dreszer, Kot
Rezerwa: Lamlih – Kowalski, Stanisławski, Bryk, Szczygieł, Zalewski,
Jagodziński
Trener: Jacek Bratek

Druga część gry zaczęła się od naporu
gospodarzy. Slavia jednak nie miała szczęścia tego dnia. Po akcji gospodarzy sędzia
podyktował stały fragment i drugą bramkę
strzeliła Concordia. W 67. minucie zza
pola karnego perfekcyjnie uderzył Spórna
i było już 0:3. Po tej bramce Slavia zaczęła grać lepiej i w efekcie strzeliła gola
w 73. minucie. Jego autorem był Met.

Concordia Knurów 3:1(1:0)
Slavia Ruda Śląska
Slavia: Strąk – Puschhaus, Met, Skorupski, Moritz – Wawrzyczek, M. Rejmanowski, Kowalik, Korban, Gancarczyk – Szaton
Zmiany: Witor, Piwczyk, Lach, D.
Maciaszczyk
Trener: Marek Piotrowicz

Piłka nożna – liga okręgowa

Znów pokonani

Rudzianie muszą wrócić do dawnej gry.

Po pierwszej porażce z Wilkami Wilcza
Zawodnicy Wawelu w sobotę (18.10.) po

raz drugi ulegli w rozgrywkach. Tym razem rudzianie stracili punkty z Wyzwole-

Piłka nożna – liga okręgowa

Urania daje widowisko
Sobotni mecz (18.10.) kochłowiczan
zakończył się korzystnym wynikiem i dobrą dla oka grą. Obserwatorzy spotkania
są zgodni – kto nie widział, niech żałuje.
Urania w wyjazdowym meczu pokonała
KS Rachowice 3:4.
Strzelanie rozpoczęło się w 15. minucie. Piłkę jako pierwszy w bramce gospodarzy umieścił Stawowy. Dziesięć minut

później gospodarze doprowadzili do wyrównania. Na szczęście dla rudzian przed
końcem pierwszej połowy po ładnej akcji
bramkę na 1:2 strzelił Kamieński.
Zawodnicy Uranii po zmianie stron
wcale nie chcieli bronić wyniku .Rzucili
się do ataku, czego efektem było strzelenie drugiej bramki przez Stawowego. Gospodarze znów zdołali zdobyć gola kon-
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niem Chorzów. Do przerwy gospodarze
przegrywali już 0:2. Bramki dla zawodników Wyzwolenia padły w 28. i 30. minucie. Po przerwie rudzianie nie dali rady
zdecydowanie zaatakować, w efekcie czego stracili kolejne dwie bramki. Na osłodę
kibicom z Wirku pozostaje piękna bramka
honorowa Pyca z rzutu wolnego, która
ustaliła wynik na 1:4.
– Wyzwolenie pokazało się z najlepszej
strony na naszym boisku. W drugiej połowie zmieniliśmy taktykę, lecz po bramce na
trzy do zera było już po meczu. Graliśmy
do końca, jednak przegraliśmy dziś zasłużenie – mówił po meczu trener Wawelu
Wirek Jarosław Zajdel.
Wawel Wirek Ruda Śląska 1:4
(0:2) Wyzwolenie Chorzów
Wawel: Gawlik – K. Kałużny, Grzywa, Buchcik, Pilszczek (46’ Jaromin) Pyc, Maciejok, Piętoń, Aleksa (46’ D.
Majnusz) - Lux (68’ Foryś), G. Kałużny
Trener: Jarosław Zajdel

taktowego, jednak kilka minut później
przewagę powiększył Mzyk. Pięć minut
przed końcem zawodnik Rachowic ustalił
wynik na 3:4. – Cały czas prowadziliśmy
grę. Jak się strzela cztery bramki na wyjeździe, to znaczy, że gra się do przodu.
Bramki, które straciliśmy, padły po głupich błędach. Sam mecz na pewno mógł
się podobać – mówił po meczu trener Uranii Stanisław Mikusz.
KS Rachowice 3:4 (1:2)
Urania Ruda Śląska

Tabela III ligi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Polonia Bytom
15
Odra Opole
15
Skra Częstochowa
15
BKS Stal BB
15
Ruch Zdzieszowice 15
GKS 1962 Jastrzębie 15
Rekord Bielsko-Biała 15
Polonia Łaziska Górne 15
Górnik II Zabrze
15
LKS Czaniec
15
Szombierki Bytom
15
Pniówek Pawłowice Śl. 15
Swornica Czarnowąsy 15
Ruch II Chorzów
15
Grunwald Ruda Śląska 15
Górnik Wesoła
15
Podbeskidzie II BB 15
Piast II Gliwice
15
Skalnik Gracze
15
Małapanew Ozimek 5

36
33
29
28
27
27
25
25
22
22
22
21
18
18
18
16
14
7
7
6

41-10
34-18
31-11
32-13
24-14
23-17
27-21
17-17
30-22
12-16
23-18
18-16
19-31
27-33
16-22
23-31
19-21
17-40
12-45
7-36

Wieści z „A” klasy
W miniony weekend Jastrząb wygrał mecz na własnym boisku 3:1.
Przeciwnikiem rudzian był Hetman
22 Katowice. Dla bielszowiczan gole strzelali Skudlik, Magiera i J. Łukasik. Urania II Ruda Śląska pokonała FC Katowice aż 4:0. Pogoń
Nowy Bytom, mimo iż przegrywała
do przerwy 2:0 ze Strażakiem Mikołów, to po dwóch golach Zugi w drugiej połowie zdołała zremisować
mecz.

Wyniki drużyn młodzieżowych
Juniorzy – Naprzód Lipiny 0:2
Slavia Ruda Śl. (Walczewski, Machoń);Wawel Wirek 0:0 Wyzwolenie
Chorzów; Jastrząb Bielszowice 4:1
Gwiazda Ruda Śl. (P. Latoska);Polonia Łaziska 1:2 Urania Ruda Śl.; Pogoń Nowy Bytom 5:2 Podlesianka
Rocznik 2000 – Wawel Wirek 4:1
Jastrząb Bielszowice (Matuszczak X4
– Gajda); Stadion Śląski 11:1 Urania
Ruda Śl.; Pogoń Nowy Bytom 3:2
Siemianowiczanka; Górnik Jaworzno
10:1 Gwiazda
Rocznik 2001 – Wesoła 4:3 Slavia
Ruda Śl. (Karczyński, Bajer, Byrski);
Zantka Chorzów 4:0 Jastrząb Bielszowice; Grunwald Ruda Śl. 1:5 Górnik
Jaworzno (Wojtaczka); Gwiazda 7:1
UKS Ruch Chorzów
Rocznik 2002 – Grunwald Halemba 0:1 Wawel Wirek (Topolski); Urania 2:2 Zantka Chorzów; Wyzwolenie
Chorzów 3:2 Pogoń Nowy Bytom;
Górnik Jaworzno 3:1 Gwiazda
Rocznik 2003 – Slavia Ruda Śl.
11:0 Pogoń Nowy Bytom (Górka X2,
Hajdara X2, Skut X2, Grymel X2,
Karczyński, Breguła, Szczygieł);
Gwiazda Ruda Śląska 6:3 Wawel Wirek; Józefka Chorzów 1:2 Grunwald
(A. Rostek, Sobstyl);
Rocznik 2004 – Grunwald 1:14
UKS Ruch Chorzów (Tałady);
Rocznik 2005 – Slavia Ruda Śl.
5:6 UKS Ruch Chorzów (Sładkowski
X2, Nowiński X2, Drabek); Gwiazda
6:6 Rozwój Katowice
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