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Dom Handlowy
Hermes niszczeje

Więcej na str. 6

Ostatni tydzień był pracowity dla rudzkiej Straży Pożarnej – w krótkim odstępie
czasu doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów. Na szczęście w obu zdarzeniach
nie ucierpiała żadna osoba.

Spłonął dach i trzy samochody

Zdjęcie nadesłał nam jeden z Czytelników.

4 listopada, w godzinach popołudniowych, w ogniu stanął pub „Książęcy” na
Bykowinie, a dokładniej jego poddasze.
W akcji uczestniczyło 6 zastępów Straży Pożarnej, pożar ugaszono natomiast
po trwającej 4 i pół godziny walce
z ogniem. – Zapaliło się poddasze dawnej restauracji „Książęca”, do której
był trudny dostęp. Należało więc zrobić

wycinki pewnych płat dachowych oraz
gasić ogień z góry. Obiekt nie był od jakiegoś czasu używany – komentował
Sławomir Gajda z PSP w Rudzie Śląskiej.
Rzecznik prasowy Komendy Straży
Pożarnej wyjaśnia, że prawdopodobną
przyczyną pożaru była nieszczelność
przewodu kominowego, dokładnie mię-

12 listopada (środa) 2014 r. numer 45/1147
dzy przewodem a międzystropiem. Wyjaśnienie przyczyn i okoliczności podpalenia trzech samochodów – to cel
rudzkich funkcjonariuszy Policji. Do
niecodziennego zdarzenia doszło kilkanaście godzin później, nad ranem z 4 na
5 listopada, w dwóch dzielnicach: Bykowinie i Halembie. Około 4.30 dyżurny Policji otrzymał informację o trzech
płonących samochodach: Oplu Astra
i BMW w Bykowinie oraz Fiacie Seicento w Halembie. We wszystkich
przypadkach powodem pożaru były
podpalenia. – Taki zbieg okoliczności
jest raczej wykluczony – ocenił rzecznik
prasowy z Komendy Państwowej Straży
Pożarnej.
Policjanci z rudzkiej drogówki zatrzymali mężczyznę, który jest podejrzewany o podpalenie samochodu przy ulicy
Drozdów. Zatrzymany 23-latek był
przesłuchiwany przez śledczych z wydziału kryminalnego rudzkiej komendy,
którzy próbują ustalić motywy podpaleń
oraz kolejnych sprawców.
Według Policji nie jest jednak możliwe, żeby za wszystkie podpalenia odpowiadał jeden człowiek, bo odległość
miejsc pożaru jest zbyt duża.
Magdalena Szewczyk
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REKLAMA
Czy myślałeś kiedyś o Orzeszu? Czy wiedziałeś, że niespełna 20 km od Rudy Śląskiej jest małe miasteczko liczące niespełna 20 tys. mieszkańców, składające się z małych osiedli domków jednorodzinnych, nowoczesnych domów wolnostojących,
praktycznie bez zabudowy wielorodzinnej, otoczone przez lasy? To miejsce może zapewnić Ci oddech i życie w Twoim
prywatnym „Leśnym Zaciszu”.

Zapewnij rodzinie
życie w zaciszu
Projekt Osiedla Leśne Zacisze ma w zamyśle stworzyć enklawę
27 domów wolnostojących, jednorodzinnych. Usytuowane w sąsiedztwie lasu, przeznaczone dla osób ceniących sobie spokój, bliski kontakt z naturą, przyjazne sąsiedztwo oraz szukających oddechu i ucieczki od codziennego zgiełku życia w mieście.

Działka, na której powstaje osiedle, jest położona w cichym i
spokojnym miejscu, na uboczu, a jednocześnie dzieli ją odległość
5,4 km do zjazdu na Drogę Krajową Nr 81 (Wiślanka) oraz 6,5 km
do zjazdu na Autostradę A1. Dzięki lokalizacji osiedla w niewielkiej odległości od Rudy Śląskiej (18 km), a ponadto takich miast
jak Katowice, Gliwice, Tychy, Mikołów, Rybnik, czy Żory – ułatwia to codzienne funkcjonowanie jego mieszkańców.

działkach o powierzchni od 800 do 1 000 m2. Założeniem jest, by
domy były oddawane w stanie developerskim, który obejmuje
m.in. całkowite wykończenie z zewnątrz, drzwi zewnętrzne oraz
bramę garażową, rozprowadzenie wszystkich instalacji, montaż
stolarki okiennej. Możliwe też będzie oddanie budynku w stanie
surowym lub pod klucz.
Inwestor planuje budowę studni, co jest ciekawą alternatywą dla
wciąż rosnących kosztów wody.

W planach jest również projekt domu o powierzchni mieszkalnej,
w granicach 90 m2, którego cena będzie porównywalna do większego mieszkania.
Niewątpliwym atutem osiedla jest jego położenie w Orzeszu,
otoczenie lasem z trzech stron, komfort i bezpieczeństwo jego
mieszkańców. Budowa domów pochodzi ze środków własnych,
a nie z kieszeni Klienta, który kupuje gotowy produkt, a nie obietnice.
MA

To, co może zachęcić przyszłych mieszkańców tego osiedla, to
elastyczność ze strony wykonawcy, który proponuje na chwilę
obecną, do wyboru trzy zróżnicowane projekty domów utrzymujące charakter całego osiedla. Domy są budowane w tradycyjnej technologii, o różnym metrażu, jedno- lub dwukondygnacyjne, na

Biuro sprzedaży:
Bartłomiej Marciniak
tel. 530-699-988
Maciej Dziura, tel. 791-401-424
e-mail:
biuro@salvus.nieruchomosci.pl
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Stawiam na budownictwo jednorodzinne

– Na czym mają polegać zapowiadane przez
Panią preferencyjne warunki dla jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego?
Chce Pani rozdawać ludziom działki?
– Przede wszystkim nie rozdawać, a sprzedawać. Chcemy, by w ramach wieczystego użytkowania młodzi ludzie mieli szansę wybudować
dom na terenie Rudy Śląskiej. Mamy już przygotowanych ponad 80 działek o powierzchni ok.
800 metrów kwadratowych. A kolejne czekają na
włączenie do programu.
– Hasło ,,weźcie działki w wieczyste użytkowanie, a po 5 latach będziecie mogli je
wykupić z 75 proc. upustem”, brzmi bardzo
atrakcyjnie.
– Tak, brzmi to bardzo atrakcyjnie. I jest to
propozycja przemyślana, sprawdzona od strony
prawnej. Działki, które przygotowaliśmy, są
warte ok. 102 tys. złotych. Osoby chcące je nabyć w drodze wieczystego użytkowania będą

musiały uiścić jednorazową opłatę w wysokości 15 proc + VAT. Z kolei roczne opłaty będą
kształtować się na poziomie 1 proc. wartości
działki. Czyli każdy, kto zdecyduje się kupić
taką działkę, to zamiast wydawać na samym
początku ponad 100 tys., tak naprawdę będzie
musiał wyłożyć niespełna 20 tys. zł. Gołym
okiem widać, że jest to atrakcyjna propozycja.
Tymczasem budowa małego domu może się
zamknąć w kwocie ok. 150 tys. złotych. Myślę,
że wielu młodych ludzi, którzy pracują, stać na
kredyt, który pozwoli im taki dom postawić. Jeżeli go wybudują w terminie do 3 lat, to po 5 latach od daty zakupu działki, będą mogli ją wykupić i to z 75 proc. upustem.
– Jak to będzie wyglądało w praktyce, będą
obowiązywać jakieś kryteria? Czy też zasada,
kto pierwszy, ten lepszy?
– Jesteśmy obecnie na etapie ustalania tych
szczegółów, dlatego trochę za wcześnie o tym
mówić. Ale mogę obiecać, że uchwały dotyczące
tego projektu będą jednymi z pierwszych, jakie
zamierzam wprowadzić pod obrady Rady Miasta
w nowej kadencji. Przepisy obligują nas do przeprowadzenia przetargu. Zasady udziału w takim
przetargu są następujące: każdy w nim startujący
będzie musiał wpłacić wadium w wysokości 5
proc. wartości danej nieruchomości, czyli w przypadku działek w Bielszowicach, jakieś 5 tys. złotych. Warto przy tym pamiętać, że stawki o których mówiłam, czyli 15 proc. pierwszej wpłaty
z tytułu użytkowania wieczystego, a potem rocznie 1 proc., odnoszą się do kwoty wylicytowanej,
a nie wywoławczej.
– Czy te działki będą przeznaczone tylko dla
mieszkańców Rudy Śląskiej?

– Nie tylko. Jesteśmy po rozmowach z nadzorem wojewody i nie możemy zamknąć tego programu tylko dla mieszkańców Rudy Śląskiej.
Zresztą zależy nam na tym, by osoby spoza Rudy
Śląskiej decydowały się na budowę swoich domów właśnie w naszym mieście. Nie dość, że mamy wiele atrakcyjnych, tanich terenów, to jeszcze
dzięki swojemu położeniu i dobrym drogom, jesteśmy świetnie skomunikowani z Katowicami,
Zabrzem i Gliwicami. Już dziś do centrum Katowic szybciej można dojechać z Rudy Śląskiej niż
z południowych dzielnic stolicy województwa.
– Czyli to hasło wyborcze będzie jednym
z pierwszych, które zamierza Pani realizować
po wyborach?
– Tak, to będzie jedno z pierwszych zadań,
które chcę zrealizować. Mój program to nie są
obietnice, to są zadania, które mamy dokładnie
rozpisane i które jesteśmy gotowi realizować
praktycznie tuż po wygranych wyborach. Zaczęliśmy nad nimi pracować na długo przed wyborami. Wiemy, w jakim kierunku chcemy iść i co
chcemy realizować. Przez ostatnie cztery lata nie
ograniczaliśmy się tylko do bieżących działań,
ale myśleliśmy też perspektywicznie. Stąd spory
nacisk na opracowanie i przyjęcie strategii rozwoju miasta do 2030 roku.
– Przyzna Pani, że 80 działek przy tak
atrakcyjnym projekcie to niezbyt dużo? Zainteresowanie tą propozycją może być zdecydowanie większe…
– Prawdę mówiąc, bardzo na to liczę. Jak już
mówiłam, 80 działek to nie wszystko, co mamy
do zaoferowania. W Rudzie Śląskiej jest jeszcze
wiele innych terenów, działek, które zamierzamy
włączyć do tego programu. Trochę życie skompli-

kowali nam radni, którzy nie uchwalili studium
uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego miasta. To wstrzymuje możliwość
przygotowania pod budownictwo jednorodzinne
tych działek, które są objęte studium. Szkoda, bo
mogliśmy już te działki dzielić i powoli je uzbrajać, ale poradzimy sobie z tym problemem.
– Pani Prezydent, a nie należało lepiej iść
w kierunku budownictwa komunalnego?
– W moim programie oczywiście nie zapomniałam o budownictwie komunalnym. W kończącej się kadencji, ze względu na bardzo trudną
sytuację ﬁnansową miasta – trudniejszą niż mogłam się spodziewać startując w wyborach – i nawarstwienie się różnych problemów, zmuszona
byłam sprawę mieszkań komunalnych przesunąć
w czasie. Nie ukrywam, że w nowej kadencji
chciałabym przy realizacji tego zadania skorzystać z rządowego programu dotyczącego budowy
mieszkań komunalnych, który przygotowuje ministerstwo infrastruktury. Ale od razu chcę podkreślić, że gmina nie będzie budować takich
mieszkań. Doświadczenia mojego poprzednika
pokazują, że najdroższe są budynki komunalne
budowane przez samą gminę, dlatego zamierzamy organizować przetargi na wykup mieszkań
komunalnych od deweloperów. Chcemy kupować, niejako hurtowo, całe bloki, z mieszkaniami
o wielkości od 35 do 50 metrów kwadratowych.
W ten sposób moglibyśmy rocznie pozyskiwać
około 40 mieszkań. Pewnie ktoś powie, że to niewiele, ale proszę pamiętać, że mamy jeszcze sporo mieszkań komunalnych i socjalnych, które
musimy wyremontować i utrzymać. Tylko w tej
kadencji samorządu wyremontowaliśmy ponad
130 takich mieszkań.

Powrót do samorządu po latach
– Minęło 14 lat odkąd „oddał” Pan stery dowodzenia Rudą Śląską Andrzejowi Stani.
Skąd decyzja o powrocie do lokalnej polityki?
– Mój powrót do polityki jest możliwy dopiero
teraz, ponieważ wiąże się to z zakończeniem pracy na stanowisku w delegaturze Najwyższej Izby
Kontroli w Opolu i w Katowicach, na którym zasiadałem od 2002 roku (jako kierownik – od
2005 roku – przyp. red.). Równocześnie bowiem
nie mogłem być członkiem partii politycznej, czy
też prowadzić działalności politycznej, co wynika z zapisów prawa. Niemniej jednak przez cały
ten czas interesowałem się polityką i sprawami
społecznymi. Stąd po przejściu na emeryturę,
mając za sobą dosyć duże doświadczenie polityczne, które zdobywałem od 90. roku na stanowiskach m.in. radnego i prezydenta miasta, postanowiłem wrócić do polityki na poziomie lokalnym.
– Dlaczego zdecydował się Pan startować
w wyborach na radnego w ramach Komitetu
Wyborczego Wyborców Grażyny Dziedzic?
– Grażyna Dziedzic przede wszystkim poradziła sobie z trudną sytuacją ﬁnansową miasta,
bo musiała się zmierzyć z uregulowaniem milionowych zobowiązań zarówno tych wymagalnych, jak i niewymagalnych. Prezydent oddłużyła miasto na tyle, że Ruda Śląska odzyskała płynność ﬁnansową i zdolność kredytową.
Grażyna Dziedzic świetnie radzi sobie ponadto
z problemami społecznymi. Spotyka się z mieszkańcami, rozmawia z nimi i realizuje ich postula-

ty. Prezydent uwzględnia także skargi oraz protesty rudzian. Mogę tutaj przytoczyć przykład
kompostowni w Rudzie, której budowę planowała spółka Tönsmeier. Mieszkańcy zgłosili
swój sprzeciw i dzięki rozmowom z prezydent
obecnie poszukiwana jest inna lokalizacja dla tej
inwestycji. Znaczące jest także to, że Grażyna
Dziedzic wygrała dwa referenda (jedno referendum odbyło się, drugie nie doszło do skutku –
przyp. red.) w sprawie jej odwołania. Jest osobą
ugodową i szukającą porozumienia. To w niej
cenię.
– Jakie są główne założenia Pana programu
wyborczego?
– Przede wszystkim zamierzam dążyć do poprawy infrastruktury, w tym także gospodarki
mieszkaniowej. Popieram również rozwój przedsięwzięć związanych z polepszeniem systemu
edukacji oraz planami poprawy warunków w naszych placówkach oświatowych. Jeżeli zaś chodzi o tematy szczególnie mi bliskie, to zamierzam działać przede wszystkim na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i gazów. Chodzi o wyeliminowanie tradycyjnych palenisk domowych i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi. Mam tutaj na myśli np. wprowadzenie projektu, w ramach którego miasto wspomagałoby ﬁnansowo mieszkańców przy realizowaniu tego typu inwestycji.
– Pracował Pan m.in. w Najwyższej Izbie
Kontroli, był radnym i prezydentem miasta.
Jak można wykorzystać zdobyte doświadcze-

nie na stanowisku w Radzie Miasta, o które
ubiega się Pan w tegorocznych wyborach?
– Jak dyrektor delegatury NIK-u, jako pracownik kontrolny, cały czas sprawy polityczne były
mi bliskie. To bowiem było niezbędne przy opracowywaniu planów kontroli. Badaliśmy cały zakres spraw, związanych z wydawaniem publicznych pieniędzy i przestrzeganiem przepisów.
Jednak miałem także ogląd na to z drugiej strony,
a mianowicie – pod kątem tego, co dzieje się po
wydaniu tychże pieniędzy.
Nauczyłem się więc, jak należy kontrolować
sprawy związane z działalnością publiczną i wiążącymi się z tym wydatkami. Do tego trzeba podchodzić ostrożnie. Czasami pewne rzeczy są nagłaśniane i zbyt pochopnie oceniane, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. W Najwyższej
Izbie Kontroli nauczyłem się oceniać fakty z całościowego punktu widzenia – szczególnie pod
względem legalności, rzetelności i gospodarności.
Te procedury znane mi są także dzięki pracy
w Radzie Miasta, która jest organem stanowiącym i kontrolnym w mieście. Ponadto znam władzę samorządową od strony decyzyjnej dzięki
temu, że byłem prezydentem. Wiem, jak czytać
przepisy, bo te trzeba czytać i znać. Natomiast,
jak słucham wielu naszych radnych to mam wrażenie, że mijają się oni z rzeczywistością.
– Zasiadał Pan także w Sejmie. Tamtejsze
doświadczenia mogą Panu pomóc w zdobyciu
mandatu w Rudzie Śląskiej?

Edmund Sroka zasiada w KWW Grażyny Dziedzic.

– Praca w parlamencie pozwoliła mi na lepsze
poznanie legislacji, czyli procesu stanowienia
prawa. Dzięki temu nie mam ani kompleksów,
ani problemów, ani też nie brakuje mi odwagi,
aby rozmawiać o pewnych tematach w kręgach
parlamentarnych. Prawo nie jest tak szczegółowe, jak różne sytuacje przynosi życie. To jest
istotne podczas pracy w samorządzie. Bo samorząd działa na podstawie prawa, a radni nie mogą
sobie pozwolić na realizację zadań ponad te, które faktycznie ich obowiązują. Dlatego potrzebne
są dyskusje pomiędzy samorządowcami a parlamentarzystami.
Joanna Oreł
Sﬁnansowane ze środków KWW Grażyny Dziedzic
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KANDYDACI DO RADY MIASTA
OKRĘG NR 1 – Ruda – Godula – Orzegów – Chebzie

LISTA NR 30

1. DZIEDZIC
GRAŻYNA

2. BŁĄKAŁA-ZAWRONEK
EWA

3. ABUZIED
YOUSIF

4. PŁASZCZYK
AGNIESZKA

5. LEPA
RAFAŁ

6. BANACH
EWA

7. JAROCKI
JACEK

8. JEZIOROWSKA
DANUTA

9. ZIOMEK
MACIEJ

10. WALUS
ANDRZEJ

11. KAMIŃSKA
IWONA

12. PIĄTEK
DARIUSZ

13. MAKLES
IZABELA

14. DOBIECH
DARIUSZ

15 KIEŁBIK
BARBARA

16. SROKA
EDMUND

OKRĘG NR 2 – Nowy Bytom – Wirek – Czarny Las

LISTA NR 30

1. PIEROŃCZYK
MICHAŁ

2. BOCHNIA
KRZYSZTOF

3. CZAPLA
ELŻBIETA

4. GROS
GRZEGORZ

5. MORAJKO
ANNA

6. KOMENDERA
MARIUSZ

7. SKOWROŃSKA
ZOFIA

8. OSMENDA
DARIA

9. MORAWIEC
KRZYSZTOF

10. TKOC
DARIUSZ

11. ZIELEŹNIK
EWA

12. HANDLER
GRZEGORZ
Sﬁnansowane ze środków KWW Grażyny Dziedzic
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KANDYDACI DO RADY MIASTA
OKRĘG NR 3 – Bielszowice – Halemba

2. HANKE
WITOLD

7. MRZYCZEK-SZCZĘSNY 8. FENISZ
ANNA
ŁUKASZ

3. PALACZ
IZABELLA

4. LAKSA
ANDRZEJ

5. GOŁĘBIOWSKA
SYLWIA

6. NOWOK
DARIUSZ

9. GACKA
MAREK

10. WODARSKI
ŁUKASZ

11. NAWA
JOANNA

12. MURAWSKI
MARCELI

OKRĘG NR 4 – Bykowina – Kochłowice

LISTA NR 30

1. RODZOCH
KRZYSZTOF

2. DRZYMAŁA-KUBINIOK
BEATA

3. FORMA
DARIUSZ

4. SKOWRONEK
AGNIESZKA

5. LIGOCKI
ADAM

6. KRUPA
KAROLINA

7. RYSZ
KAMIL

8. KRYGER
ADAM

9. ŁUKOJKO
ARTUR

10. KULPAN
WIOLETTA

www.grazynadziedzic.pl
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Z redakcyjnej skrzynki

– Na starym nowobytomskim cmentarzu mam
pochowaną żonę. Odwiedzam jej grób systematycznie i jestem świadkiem coraz większych zaniedbań ze strony zarządcy cmentarza, czyli Zakładu Zieleni Miejskiej. Korzenie drzew podważają nagrobne płyty, powodując dewastację pomników, kapiąca żywica niszczy groby. Zgłaszałem tę sprawę wycinki drzew do zarządcy, na co
odpowiedziano mi, że „Drzewa są zdrowe”. Czy
drzewa mają prawo niszczyć czyjąś własność?
– pyta jeden z mieszkańców.
Pytanie skierowaliśmy do Zakładu Zieleni
Miejskiej: – Na wspomnianym cmentarzu do usunięcia kwaliﬁkują się drzewa będące w złym stanie zdrowotnym, zagrażające bezpieczeństwu,
bądź całkowicie obumarłe. I takie prace wykonujemy. Jednak godnym podkreślenia jest fakt, iż
cmentarze w rozumieniu urbanistyki są specyﬁcznymi terenami zieleni. Ich specyﬁka wynika nie
tylko z funkcji jaką pełnią, ale także, a może
przede wszystkim, z symboliki miejsca. Z drugiej
strony ta symbolika, choć często dziś nie odczytywana, stwarza odpowiedni nastrój. Zieleń jest tu
elementem nieodzownym, dającym poczucie intymności przeżywania śmierci i rozstania dla osób
odwiedzających swoich zmarłych. Nie można,
a wręcz nie wolno, nam jej niszczyć. W koronach
drzew rosnących na starym cmentarzu, zostały
wykonane mocne cięcia techniczne. W związku
z powyższym, na chwilę obecną nie ma uzasadnienia do wykonania kolejnych cięć konarów lub wycinki tych drzew – wyjaśnił w imieniu zarządcy
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Wyłamywanie krat, drzwi wejściowych, kradzieże pozostałości wyposażenia to spustoszenia, jakich
dokonują złodzieje na terenie dawnego Domu Handlowego „Hermes”. Czy nie można temu zapobiec?
– pytała jedna z mieszkanek Rudy Śląskiej.

Straszy swym widokiem

– Od września obserwuję postępującą dewastację byłego Domu Handlowego „Hermes” na
Wirku. Najpierw wyłamano kratę i drzwi wejściowe. Zgłosiłam to do Straży Miejskiej i na Policję,
która mieści się po drugiej stronie dewastowanego obiektu. Poinformowano mnie, że dadzą znać
administratorowi budynku. W chwili obecnej okoliczni złodzieje kradną z byłego „Hermesa”
wszystko, co można sprzedać, tj.: kotły grzewcze,
kaloryfery i inne żelazne przedmioty, które zano-

szą do pobliskiego skupu metali. Czy nie można
lepiej zabezpieczyć tego obiektu, aby złodzieje nie
rozkradli wszystkiego do końca? – zastanawiała
się mieszkanka.
O wyjaśnienie tej sprawy zwróciliśmy się do
Straży Miejskiej: – Właścicielami domu handlowego Hermes przy ulicy Katowickiej 3 są osoby
nie mieszkające w naszym mieście. Trwają czynności zmierzające do zobowiązania właścicieli do
zabezpieczenia budynku. Niezależnie od powyż-

Budynek wymaga generalnego remontu.

Dawny Dom Handlowy „Hermes” stał się teraz łupem dla złodziei.

Foto: DK

Foto: DK

szego, 22 września 2014 r. przesłano informację
o złym stanie technicznym budynku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego a sam
budynek objęty jest prewencyjnym nadzorem służb
patrolowych Straży Miejskiej. W toku czynności
służbowych, 15 października 2014 r. ujawniono
metalowe elementy instalacji ciepłowniczej przygotowane do kradzieży, zaś 16 października ujęto
osobę, która wewnątrz budynku nielegalnie demontowała metalowe elementy konstrukcji budynku. Mając na uwadze, iż czyny te nosiły znamiona przestępstwa, ujęte osoby oraz zabezpieczone miejsce zdarzenia przekazano funkcjonariuszom Policji – wyjaśnił Marek Partuś, zastępca
komendanta Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
DK
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ŁOPATKA B/K
9,89 zł/kg
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 19.11.2014 r.

ZIEMNIAKI
0,39 zł/kg

3,29 zł/kg
POLĘDWICA SOPOCKA 14,99 zł/kg

UDKO Z KURCZAKA

POLĘDWICA ŁOSOSIOWA
SZYNKA KONSERWOWA
PARÓWKA GRUBA
KIEŁBASA PODWAWELSKA
PRINCE POLO XXL 50 g
KAPUSTA BIAŁA
MARCHEW
MAKARON 4-JAJ. ARC POL
BREF WC ŻEL 750 ml

(14-15.11.14 r.)

16,99 zł/kg
10,99 zł/kg
9,99 zł/kg
11,49 zł/kg
0,99 zł/szt.
0,49 zł/kg
0,79 zł/kg
1,79 zł/szt.
4,99 zł/szt.
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Krzysztof Bochnia prawnik, doktorant Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach

www.krzysztofbochnia.pl

PORADY PRAWNIKA

Krzysztof
Bochnia

REKLAMA

Nie dostajemy wynagrodzenia za pracę – co dalej?
W momencie nawiązania stosunku pracy powstaje prawo pracownika do wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę stanowi konieczne
świadczenie, które pracodawca ma
obowiązek wypłacać pracownikowi za jego pracę według z góry
ustalonych stawek. Co zrobić, jeżeli znajdziemy się w sytuacji, w której nie otrzymamy należnego nam
wynagrodzenia?
W pierwszej kolejności należy
wskazać, iż zwłoka pracodawcy
w wypłacaniu wynagrodzenia może stanowić ciężkie naruszenie jego
podstawowych obowiązków, co
tym samym umożliwi pracownikowi rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Pamiętać musimy jednak, iż nie zawsze spóźnienie z wypłatą będzie
uzasadniać takie rozwiązanie umowy o pracę. Kilkudniowe spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia, które
nie było celowe i nie powtarzało

się regularnie, jak również nie spowodowało niedogodności dla pracownika – nie będzie stanowić
ciężkiego naruszenia obowiązków
pracodawcy.
Niezależnie od powyższego,
w sytuacji niewypłacenia przez
pracodawcę należnego wynagrodzenia, pracownik zawsze ma
możliwość skierowania do sądu
pracy pozwu o zapłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie. Takie uprawnienie przysługuje zarówno pracownikowi, jak i byłemu pracownikowi, z którym stosunek pracy
został już rozwiązany wcześniej.
Ponadto, bazując na przepisach
Kodeksu Cywilnego, pracownikowi przysługuje żądanie naprawienia szkody wynikłej ze spóźnienia wypłaty wynagrodzenia.
Kolejną możliwością jest zgłoszenie uchybień pracodawcy do
okręgowego inspektora pracy. Jeśli

inspektor zajmujący się sprawą wykaże, iż pensje nie są wypłacane w terminie, to zostanie wydana stosowna
decyzja nakazująca wypłatę zaległych wynagrodzeń.
Ponadto warto wiedzieć:
• Zgodnie z art. 84 KP pracownik
nie może zrzec się prawa do
wynagrodzenia ani przenieść
tego prawa na inną osobę.
• Zgodnie z art. 85 § 1 KP wypłaty wynagrodzenia za pracę należy dokonywać co najmniej
raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.
• Na podstawie art. 282 par.1 pkt
1 KP – pracodawca, który nie
wypłaca w ustalonym terminie
wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo obniża
jego wysokość, popełnia wykroczenie i podlega karze
grzywny od 1.000 do 30.000
zł.

Mam 172 cm wzrostu i ważę 80 kg. W ciągu ostatnich 2-3 lat przytyłam 20 kg. Problem w tym, że cały czas chodzę głodna i ciągle podjadam. Zastanawiam się, czy moje podjadanie może mieć tło nerwowe, mam bowiem bardzo stresującą pracę. Do kogo zwrócić się z tym problemem – do dietetyka czy psychodietetyka?
Maria 30 l., Ruda

PORADY
DIETETYKA

mgr Monika
Macioszek
Dietetyk,
Psychodietetyk
Medietic
Centrum
Poradnictwa
i Edukacji
Zdrowotnej

Podjadanie na tle nerwowym
Ciągłe odczuwanie głodu może mieć wiele przyczyn. Najczęściej wynika ono ze złych nawyków żywieniowych, ale również
może być spowodowane niedoborem snu czy przewlekłym stresem. Osobom zajadającym stres,
a do takich najprawdopodobniej
należysz, proponuję poradę psy-

chodietetyka. Osoba ta udzieli Ci
wsparcia zarówno od strony dietetycznej jak i psychicznej. Specjalista zidentyﬁkuje Twoje potrzeby, pomoże Ci znaleźć przyczynę tego stanu i pokieruje przebiegiem kuracji w najbardziej
korzystny dla Ciebie sposób. Fachowiec pomoże wytrwać Ci na

diecie, nauczy jak skutecznie
i trwale wprowadzić zmiany żywieniowe w swoim życiu. Pomoc
specjalisty pozwoli Ci inaczej
spojrzeć na proces odchudzania,
ułatwi wprowadzenie zaleconych
zmian w życie i utrzymanie osiągniętych efektów. Życzę powodzenia i wytrwałości.
REKLAMA

Zaproś swoich

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
RUSZYŁA
OD CZERWCA
NIA
NOWA PORAD
ZNA!
HEMATOLOGIC

INFORMACJE DLA PACJENTA

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

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

tel. 32 243-27-25

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

• Poradnia Chirurgiczna
• Poradnia Chorób Naczyń

• Poradnia Medycyny Pracy
• Spirometria
• Palestezjometria

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

tel. 32-242-34-70

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

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
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Z początkiem roku 2015 rozpocznie się termomodernizacja Szpitala Miejskiego. Większość szpitalnych pawilonów w Goduli zostanie odnowiona. Szpital zmieni się nie tylko z zewnątrz, ale i w środku. Wszystko za kwotę ponad 5 mln złotych,
z czego 4 mln to unijna dotacja. O modernizacji placówki i jej funkcjonowaniu
rozmawiamy z dyrektorem Szpitala dr Sławomirem Święchowiczem.

Szpital będzie wyremontowany
– Panie Dyrektorze, jakie prace zostaną wykonane podczas remontu Szpitala?
– Remontowane będą budynki w Goduli:
pawilon A, w którym zlokalizowane są Oddziały Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologiczny i Izba Przyjęć, pawilon B, w którym znajduje się Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracownią TK i blok operacyjny,
pawilony C i E z kompleksem poradni
przyszpitalnych oraz budynek dyrekcji.
Mury i stropy budynków zostaną docieplone i otynkowane. Z wewnętrznych remontów będzie zamontowane nowoczesne
oświetlenie ledowe, wymieniony stary system grzewczy i wodno-kanalizacyjny oraz
zostaną wstawione nowe okna. Prace rozpoczniemy na przełomie przyszłego roku,
a zakończą się w pierwszym kwartale 2016
roku. Obecnie analizowane są również
możliwości otwarcia w Goduli 8-stanowiskowego OIOM-u, oraz przeniesienia Apteki Szpitalnej i Laboratorium do nowych
pomieszczeń. Rozważamy budowę nowego
pawilonu zlokalizowanego pomiędzy obecnymi pawilonami A i F.
– Czy nowy pawilon jest konieczny?
– W przypadku Apteki wynika to z konieczności dostosowania do wymagań
określonych w nowym prawie farmaceu-

tycznym. Przeniesienie Laboratorium
umożliwi rozszerzenie zakresu jego działalności oraz pozwoli na powiększenie Izby
Przyjęć i utworzenie w niej dodatkowych
gabinetów, a także uporządkuje system
traktów komunikacyjnych w Szpitalu.
Dziennie na Izbie zaopatrywanych bywa do
200 pacjentów i pomimo, że wyremontowano ją kilka lat temu, dzisiaj jest już za
mała. Takie zmiany są niezbędne, musimy
się rozwijać, chcąc świadczyć usługi na
najwyższym poziomie.
– Jak dzisiaj funkcjonuje Szpital?
– Szpital się zmienia. Wystarczy przejść
się po oddziałach by to zobaczyć. Mamy
nowoczesne oddziały wyposażone w specjalistyczne sprzęty. W latach 2011-2013
doposażyliśmy naszą placówkę w sprzęt
medyczny za 4,25 mln zł. Dodatkowo ok.
1,6 mln zł otrzymaliśmy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozyskaliśmy
731 tys. zł z RPO WSL, które zostały wykorzystane na informatyzację Szpitala.
Rozwinęliśmy i zakontraktowaliśmy na III
stopniu referencyjności Oddziały Ginekologiczno-Położniczy i Neonatologiczny,
utworzyliśmy Oddział Udarowy i pierwszy
w regionie Bank Mleka Kobiecego. Sukcesywnie remontowane i doposażone w apa-

raturę medyczną są kolejne oddziały. Ostatnio wyremontowano myjnię inkubatorów,
przeprowadzono remont klatek schodowych i ostatniej kondygnacji pawilonu E
oraz remont Oddziału Chirurgii UrazowoOrtopedycznej z przeniesieniem Oddziału
Otolaryngologicznego. Koszty wszystkich
robót remontowo-budowlanych w latach
2011-2014 wyniosły 1,25 mln zł. W zeszłym roku Szpital uzyskał ISO. Wdrażamy
procedury, których wcześniej nie było, po
to, aby nasi pacjenci byli najlepiej leczeni.
Pacjenci mają zapewnioną opiekę na najwyższym poziomie i chcą się leczyć w naszym Szpitalu. Rodzą u nas panie z całego
województwa. W Szpitalu pracuje blisko
1000 pracowników. Większość personelu
całe swoje życie zawodowe związała
z rudzkim Szpitalem. Chcę powiedzieć, że
jesteśmy jednym z nielicznych szpitali
w okolicy, który ma takie stabilne obsady
kadrowe. Sytuacja w Szpitalu jest stabilna.
– Ale nie zawsze tak było, 4 lata temu
Szpitalowi groziła upadłość!
– Na szczęście to już tylko historia, ale
sytuacja była dramatyczna. Brakowało pieniędzy na pensje, leki, ZUS-y. Szpitalowi
groziła utrata kontraktu z NFZ. Tylko dzięki temu, że Szpital ma silne wsparcie prezydent miasta Grażyny Dziedzic, sytuacja
została opanowana. Dopiero dokapitalizowanie Spółki w 2011 roku aportem nieruchomości godulskiej uratowało nas przed
ogłoszeniem upadłości, a dodatkowe dokapitalizowanie blisko 1 mln złotych w latach 2012 i 2013 spółka mogła przeznaczyć

Szpital tak będzie wyglądał po modernizacji.

na zakup niezbędnego sprzętu i remonty.
Miasto wspiera nas również dopłatami,
m.in. na realizację programu leczenia zaćmy.
– A oczekiwanie na zabiegi, wizyty
u specjalistów, mówiąc wprost – kolejki
się zmniejszyły?
– Po pierwsze żaden pacjent w nagłym
zagrożeniu życia lub z nagłym zachorowaniem nie będzie czekał w kolejce, tylko
w dniu zgłoszenia będzie mu udzielona porada na Izbie Przyjęć i jeśli to będzie konieczne, zostanie hospitalizowany. Czas
oczekiwania na udzielenie porady na Izbie
zależy od liczby zgłoszeń w danym dniu,
stanu pacjenta i od obciążenia pracą dyżurnych lekarzy szpitala. Od 2011 roku na
Izbie dyżuruje dwóch lekarzy – internista

Wizualizacja Szpitala Miejskiego

i chirurg. Bardzo często pacjenci szukając
pomocy zgłaszają się na Izbę Przyjęć zamiast udać sie na wizytę do specjalistycznej poradni.
Po drugie, kolejki mogą dotyczyć tylko
procedur planowych. Pacjenci muszą zrozumieć, że to NFZ narzuca nam system kolejkowy. NFZ kontraktuje liczbę świadczeń, płaci za ich wykonanie i je kontroluje.
Większość poradni przyszpitalnych została
zakontraktowana w 2010 roku i ma bardzo
niskie kontrakty, często tylko kilkaset
punktów miesięcznie, znacznie niższe od
innych poradni miejskich. Oznacza to zaledwie kilku pacjentów dziennie, a to do nas
trafiają najtrudniejsi i najciężsi pacjenci.
– Dziękuję za rozmowę.
Anna Piątek
reklama

WOKÓŁ NAS

Niesiem światło

Sukces za oceanem
Rudzki ultramaratończyk August
Jakubik odniósł kolejny sukces,
tym razem za oceanem: – 9 listopada startowałem w maratonie na
Florydzie, w miejscowości Ford
Myers. Pogoda była dla mnie sprzyjająca i w efekcie dobiegłem na metę na trzecim miejscu, jednocześnie
zwyciężając w swojej kategorii wiekowej. W środę wracam do kraju po
dobrze spełnionej promocji Rudy
Śląskiej – relacjonuje sportowiec.

Na zdjęciu odznaczeni „Ławeczkami szkolnymi”.

Foto: MS

też nasza praca, jednak nadal sprawia
nam przyjemność – mówiła Maria Jaskólska, ucząca już 36. rok.
– Nauczyciel musi się stale uczyć
i być kreatywnym. Szkoła to taka insty-

tucja, gdzie uczniowie często lubią nas
zaskakiwać, my jednak staramy się
być pierwsze – podkreślała Halina Duda, wicedyrektor SP 2.
Magdalena Szewczyk

Rzemieślnicze pasowanie
Na uroczystości organizowanej
przez rudzki Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości niespełna setka nowych
uczniów przyjęła pasowanie do nauki
zawodów. W czwartek (6.11.) młodzi
adepci rzemiosła ślubowali w bielszowickim Domu Kultury oddanie i poświęcenie dla nauki oraz postępowanie tak, by podtrzymywać tradycję
i etykietę zawodową polskiego rzemiosła.
– Wybrałem zawód piekarza, ponieważ zawsze interesowała mnie taka
praca. Chcę mieć zawód zaraz po
szkole, a dzięki nabyciu takiego fachu,
będę miał pracę – mówił Paweł Jakubowski, jeden z pasowanych uczniów
rzemiosła.
W roku szkolnym 2014/2015 do
nauki zawodów rzemieślniczych przyjęto 96 uczniów. Największą popularnością cieszą się zawody związane
z mechaniką samochodową – wybrało
je 38 uczniów. Od lat dużym zaintere-

sowaniem cieszy się także fryzjerstwo
– ten zawód wybrało 27 osób. Na cukiernika będzie się kształciło 5
uczniów, a na stolarza 4.
– Jest dziś z nami o osiemnastu
uczniów więcej niż w tamtym roku.
Myślę, że coś się zmieniło w propagowaniu i podejściu do szkoły zawodowej. Dużo się mówi o tym nauczaniu.
Region śląski znacznie przyczynia się
do propagowania rzemiosła – tłumaczył Jakub Wyciślik, podstarszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej.
Zdecydowana większość przyszłych
rzemieślników pochodzi z Rudy Śląskiej. Jedynie siedemnastu uczniów
jest spoza miasta. Oprócz pasowania,
podczas uroczystości rozdano także
wyróżnienia dla członków rudzkiego
Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości.
– Ważne jest to, aby w życiu uprawiać
zawód w sposób godny i dobry. Teraz
zaczynają się tworzyć nowe szkoły za-

Dni Dawcy Szpiku
W Polsce co godzinę stawiana
jest komuś diagnoza: nowotwór
krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku
od dawcy niespokrewnionego. By
zwiększyć szansę na znalezienie
dawcy dla pacjentów, Fundacja
„Unia Bracka” organizuje od 3 do
27 listopada Dni Dawcy Szpiku.
Zapraszamy do pięciu rudzkich
przychodni (w Bielszowicach przy
ul. Kokota, Halembie – przy ul.
Kłodnickiej, Nowym Bytomiu –
przy ul. Pokoju, Wirku – przy ul.
OMP oraz w przychodni „Śląsk
przy ul. Kalinowej).

Zapraszamy na koncert

Uczniowie uroczyście ślubowali poświęcenie dla rzemiosła.

wodowe, z czego ja jako prezydent
bardzo się cieszę. Dobrzy fachowcy
zawsze są potrzebni – mówiła podczas

Foto: RP

uroczystości prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Robert Połzoń

14 listopada o godzinie 17.30
w MCK odbędzie się koncert zatytułowany AUTUMN LEAVES, organizowany w ramach Rudzkiej Jesieni Kulturalnej. Wykonawcami
będą uczniowie rudzkiego Zespołu
Szkół Muzycznych I i II stopnia. Na
scenie pojawią się największe zespoły działające od trzech lat w szkole II stopnia: orkiestra pod dyrekcją
Małgorzaty Kaniowskiej, chór pod
dyrekcją Krzysztofa Dudzika oraz
Big Sunny Band pod dyrekcją Mirosława Krausego.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

w Rudzie Śląskiej. Podczas spotkania
nadano także tytuł honorowego prezesa Józefowi Wiewiórze, natomiast
Mieczysławowi Kapale przyznano tytuł honorowego przewodniczącego
sekcji Emerytów i Rencistów. Odznaczeni zostali również nauczyciele
z długoletnim stażem związkowym.
– Swoim słowem, przykładem, pasją
stwarzaliście skarbnicę wiedzy, mądrości i doświadczeń, z której możemy
teraz czerpać oraz doskonalić swoje
działania – dodała prezes ZNP.
Uhonorowani podkreślają, że wydarzenie było dla nich wyjątkowym wyróżnieniem:– Czujemy się bardzo odświętnie i jesteśmy dumne, że dopisuje
nam zdrowie i chęci do dalszej pracy
– podkreślały nauczycielki Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera.
– Ten czas bardzo szybko przeleciał,
dzieci się zmieniają, przez co ewoluuje

W SKRÓCIE

REKLAMA

„Hasłom naszym zawsze wierni,
niesiem światło między lud...” – te
słowa hymnu ZNP w środę, 5 listopada, rozpoczęły uroczyste obchody 55lecia oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rudzie Śląskiej.
Uroczystość, podczas której uhonorowane zostały osoby z długoletnim stażem związkowym: 25-letnim, 50letnim i osoby z najdłuższym stażem
związkowym, odbyła się w Domu
Kultury w Bielszowicach.
– Spotykamy się dzisiaj, by z okazji
Dnia Edukacji Narodowej uczcić rocznicę 55-lecia rudzkiego ZNP. Miniaturką Pomnika Ławeczki Szkolnej
chcemy uhonorować ludzi, którzy
przyczynili się do powstania naszego
oddziału. Oni tworzyli historię, poświęcili część swojego życia i są członkami naszego związku 55 lat i więcej
– mówiła Irena Gajdzik, prezes ZNP
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Prezydent
Miasta
Ruda
Śląska
informuje
o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta, wykazu
część nieruchomości
gruntowej położonej
przy ul. Cynkowej
w Rudzie Śląskiej
-Bielszowicach,
stanowiącej własność
Miasta Ruda Śląska,
która przydzielona
zostanie w trybie
bezprzetargowym na
podstawie umowy
dzierżawy zawartej na
czas oznaczony
na okres 1 roku na
rzecz dzierżawców.

WOKÓŁ NAS

Rozpoczyna się wyścig o władzę
Dziesięciu
kandydatów
ubiegających się o fotel prezydenta Rudy Śląskiej, prawie
500 chętnych osób na stanowiska radnych i cztery okręgi
wyborcze – szykuje się zacięta walka o władzę samorządową w naszym mieście. W najbliższą niedzielę, 16 listopada, zadecydujemy o tym, kto
będzie rządził Rudą Śląską
przez kolejne cztery lata.
W wyścigu o tytuł włodarza
miasta w szranki stanie m.in.
(kolejność według listy Państwowej Komisji Wyborczej)
Zbigniew Domżalski z KWW
„Porozumienie dla Rudy Śląskiej, o reelekcję ubiegać się
będzie natomiast obecnie
urzędująca Grażyna Dziedzic.
Kolejni z kandydatów to:
Adam Kasperek z KW Nowa
Prawica – Janusza KorwinMikke, Henryk Mercik, reprezentujący Ruch Autonomii
Śląska, Józef Osmenda z SLD
Lewica Razem, Aleksandra
Skowronek, obecna wicemarszałek woj. śląskiego z ramienia PO, Jerzy Sladek, który

związany jest ze Stowarzyszeniem Przyjazna Ruda Śląska, a także Jerzy Trzciński
z KWW „Rodzina Rudzka”,
Marek Wesoły (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Jarosław
Wieszołek, startujący pod
szyldem Forum Samorządowego Ruda Śląska.
Przyszłego prezydenta miasta wybierzemy w najbliższą
niedzielę, 16 listopada, w lokalach wyborczych usytuowanych w 71 obwodach na terenie
Rudy Śląskiej. Będą one czynne w godzinach od 7.00 do
21.00.
Na liście kandydatów do
fotela prezydenckiego można
oddać tylko jeden głos. Jeżeli
w głosowaniu dana osoba
otrzyma więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów,
wówczas zostanie ona prezydentem Rudy Śląskiej. Gdy
jednak wynik będzie niższy,
po dwóch tygodniach, czyli
30 listopada, odbędzie się
druga tura wyborów prezydenckich. Wówczas wyboru
musielibyśmy dokonać spo-

śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu
otrzymali największą liczbę
głosów.
Ale 16 listopada będziemy
głosowali także na radnych.
W wyborach do Rady Miasta
w czterech okręgach zadecydujemy o wyłonieniu 25 osób.
Okręg 1 obejmuje Rudę, Orzegów, Chebzie i Godulę. Tutaj
wybierzemy ośmiu kandydatów. Z kolei w Nowym Bytomiu, Wirku i Czarnym Lesie
(okręg 2) z proponowanych
osób na listach do Rady Miasta dostanie się sześciu radnych. Podobnie w okręgu
trzecim, który wyznaczono
dla Bielszowic i Halemby.
Ostatni z okręgów obejmuje
Bykowinę i Kochłowice. Z list
w tych dzielnicach do Rady
Miasta dostanie się pięć osób.
Podczas niedzielnych wyborów zagłosujemy także na
kandydatów na radnych do
Sejmiku Województwa Śląskiego. Z naszego miasta o te
stanowiska ubiega się 28
osób.
Joanna Oreł
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Czy radna nadal tutaj mieszka?
Aby móc kandydować do Rady
Miasta, trzeba faktycznie mieszkać w danym mieście. Takie wątpliwości pojawiły się w przypadku kandydatki PO, Joanny Kołady. Czy w związku z tym radna
może ponownie ubiegać się o stanowisko?
W sprawie miejsca zameldowania oraz zamieszkania radnej
Kołady zwrócił się do naszej redakcji Zbigniew Litke, przewodniczący stowarzyszenia „Rudzki
Samorząd”. Pismo z wnioskiem
o skreślenie kandydatki z listy
osób ubiegających się o mandat
w rudzkiej Radzie Miasta zostało
skierowane także do komisarza
wyborczego w Katowicach oraz
prezydent Grażyny Dziedzic.
Zbigniew Litke argumentuje,
że Joanna Kołada zameldowana
jest na pobyt stały w Halembie
w mieszkaniu swojej córki. Jednak rzekomo nie zamieszkuje
w nim na co dzień. Litke przytacza natomiast, że faktycznie od
kilku lat radna mieszka w Mikołowie wraz z mężem. – W swoim
wniosku konkretnie wskazałem,
od kogo pozyskałem takie infor-

macje – od radnych, którzy przecież powinni być wiarygodni.
Wśród nich znalazł się m.in. radny Dryja, także z PO, który stwierdził, że wszyscy wiedzą o takim
stanie rzeczy. Skoro nikt dotychczas nic z tym nie zrobił, ja postanowiłem się za to zabrać – wyjaśnia Zbigniew Litke.
Chodzi o zapis z Ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie
z którym o mandat radnego mogą
ubiegać się osoby, które na stałe
zamieszkują na obszarze działania danej rady miasta oraz są wpisane do gminnego rejestru wyborców najpóźniej na 12 miesięcy
przed dniem wyborów.
– Kandydować można w miejscu, w którym posiada się prawa
wyborcze i faktycznie zamieszkuje
się. Natomiast na wątpliwości co
do tych kwestii przysługuje zażalenie do podmiotu, który prowadzi rejestr wyborców – tłumaczy
Piotr Myczkowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej.
Ze sprawą zwróciliśmy się
więc do rudzkiego magistratu,
gdzie rozpatrzona została rekla-

macja. – Decyzja z dnia 6.11.2014
r. nie uwzględnia reklamacji, bowiem zebrane w sprawie dowody
wskazują, że pani Joanna Kołada
mieszka w Rudzie Śląskiej – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w Rudzie
Śląskiej. – W sprawie zostało
przesłuchanych kilku świadków.
Miały też miejsce oględziny
mieszkania.
Na decyzję przysługuje skarga
do Sądu Rejonowego. Jak pojawiające się wątpliwości skomentowała sama zainteresowana?
– Sprawa została wyjaśniona
– mówi Joanna Kołada i cytuje
konkluzję decyzji Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu
Miasta Ruda Śląska: – „uwzględniając przedstawione dowody
i wyjaśnienia, odnosząc je do
przywołanych przepisów prawa,
odmówiono uwzględnienia reklamacji pana ….[skarżącego] i nie
dokonano wykreślenia pani Joanny Kołady ze stałego rejestru wyborców miasta Ruda Śląska”.
Radna nie odniosła się jednak
do pytania o to, gdzie faktycznie
zamieszkuje.
JO
OGŁOSZENIE

KANDYDAT DO RADY MIASTA
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Józef Skudlik

Lat 62. Żonaty, ojciec dwójki dzieci, dziadek dwojga wnucząt. Wykształcenie średnie. Technik – budowa maszyn.
Od 1972 roku zatrudniony w „Hucie Pokój” S.A. Bezpartyjny.
Staram się w swoich działaniach postępować tak, aby dobry, szczery, bezpośredni kontakt wykorzystać
w celu skutecznego rozwiązywania problemów społecznych.

Za efektywność i skuteczność pełnienia funkcji radnego Rady Miasta w minionej kadencji,
pragnę z głębi serca podziękować wszystkim wyborcom oddającym głos na moją osobę.
Ugrupowaniu Rodzina Rudzka za ogromne zaufanie skutkujące
wypełnianiem funkcji radnego wyłącznie pod oczekiwania społeczne.
Pani Prezydent Miasta wraz z gronem Zastępców,
Naczelnikom Wydziałów oraz Pracownikom Urzędu Miasta,
a także: MPGM, Dyrekcji Placówek Oświatowych, ADM nr 2, 5, 6
RSM oraz Zakładom Pracy pragnę podziękować za szczerą
współpracę w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Podjęte działania w kadencji: 2010-2014 – dzięki Państwa
zaangażowaniu – pozwoliły mi skutecznie interweniować
w 218 sprawach na 245 zgłoszonych.
Pełna, szczegółowa dokumentacja potwierdzająca skuteczność
ww. działania do wglądu wszystkim zainteresowanym
w siedzibie miejsca pracy radnego
tj. organizacje związkowe „Huty Pokój” S.A.
Jeśli wolą wyborców zostanę wybrany
na radnego Rady Miasta
kadencji: 2014-2018,
to będę dążył do powtórzenia
skuteczności działań na poziomie
kadencji minionej.

Pozycja 1. Lista KWW nr 27
Okręg Wyborczy 2

Ogłoszenie zlecone przez KWW Rodzina Rudzka

Głosuj na radnego, na którego
możesz nie tylko liczyć,
ale także masz możliwość
zawsze go rozliczyć!

Szanowni Państwo – Drodzy mieszkańcy Rudy Śląskiej
Sprawy którymi pragnę się zająć w pracy samorządowej:

•
•
•
•
•
•
•

Wsparcie dla rzemiosła, mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich ﬁrm;
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych;
Aktywne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów strategicznych, produkujących towary
oparte na nowoczesnych technologiach;
Podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego, przy aktywnej współpracy z pracodawcami;
Dopasowanie usług medycznych w placówkach służby zdrowia do potrzeb mieszkańców;
Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Rudy Śląskiej;
Działania na rzecz zwiększenia liczby parkingów, placów zabaw i ścieżek rowerowych.

Proszę o poparcie w wyborach samorządowych Krzysztof Toboła

Sﬁnansowano ze środków KWW Porozumienie dla Rudy Śląskiej
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Święty patronem

Ping-pongowa rywalizacja Plejada aktorskich talentów

W ZSS nr 4 każdy uczeń marzy o aureoli. 

Foto: DK

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” –
słowa te dobrze znają uczniowie
bielszowickiego Zespołu Szkół
Specjalnych nr 4. Autor tej sentencji został we wtorek (4.11.)
oficjalnym patronem ich placówki. – Do 26 szkół archidiecezji katowickiej objętych patronatem Jana Pawła II dołączyły dziś kolejne dwie, z racji
tego, że Wasz zespół składa się
zarówno ze Szkoły Podstawowej
nr 11 jak i Gimnazjum nr 15.
Mamy powody do radości – powiedział ks. Jerzy Lisczyk,
dziekan sprawujący pieczę nad

szkołami im. Jana Pawła II.
– Na patrona wybraliśmy papieża-rodaka, gdyż jest on doskonałym wzorem zarówno dla
pedagogów, jak i dla uczniów –
tłumaczyła wybór Anna Wieloch, dyrektor ZSS nr 4.
ZSS nr 4 od kilku lat rozpowszechniał wśród uczniów postać Jana Pawła II, czynnie angażując się w obchody Dnia
Papieskiego poprzez organizację przedstawień.
– Cieszymy się, że Jan Paweł
II jest wreszcie naszym oficjalnym patronem – komentowały
uczennice. 
DK

Turniej tenisowy zgromadził w Halembie aż 103 uczestników. 

103 zawodników, 20 stołów tenisowych i tylko trzy godziny rozgrywek do osiągnięcia tytułu
zwycięzcy w czwartkowym XVI
Regionalnym Turnieju Olimpiad
Specjalnych w Tenisie Stołowym
Polska-Śląskie, zorganizowanym
w halembskiej hali sportowej
MOSiR.
– Nasz turniej zgromadził aż 18
klubów tj.: Sokoły Miedary, Promyk Rybnik, Trops Chorzów, Animusz Racibórz, Herosi Ruda Śląska, Skrzaty Gliwice, Jeżyki Bogumiłek, Dziewiątka Leszczyny,
Motyle Tychy, Huragan Racibórz,
Tajfun Piekary Śląskie, Wigor Ty-

Tu mieszkam, więc mogę coś zmienić
Masz konkretny pomysł na to
jak poprawić jakość życia swojej
społeczności lokalnej? Czy w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania jest obszar, który można
ciekawie zagospodarować? Bank
Zachodni WBK organizuje konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam”, który umożliwia wsparcie
finansowe dla inicjatyw zgłoszonych przez organizacje społeczne. Warto przemyśleć udział
– nagroda jest na wyciągnięcie
ręki.

Ośrodek „Borówka” otrzyma
w najbliższym czasie drugie życie. Każdy, kto był w tym malowniczym miejscu, wie, że jest
bardzo zaniedbane. Jednak w najbliższym czasie może stać się
wyjątkowym punktem na mapie
Rudy Śląskiej – to wszystko
z inicjatywy świętochłowickiej
fundacji, która skorzystała
z szansy zaoferowanej przez podobny konkurs organizowany
przez bank. – Budynek nie był
używany przez trzy lata, a po-

przedni najemca doprowadził do
jego dewastacji. Obecnie prowadzony jest tam remont, wyposażone zostaną także trzy sale: audiowizualna, pracownia szkła
artystycznego oraz pracownia
kulinarna – podkreśla Marta Płachecka, przedstawicielka Fundacji Rodzin Polskich im. bł. Jana
Pawła II, która od niedawna
opiekuje się obiektem na „Borówce”. Organizacja zajmuje się
rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a odno-

Foto: DK

Szekspir byłby dumny z takiej interpretacji „Snu nocy letniej”. 

Foto: DK

chy, Fair Play Rybnik, Gumisie
Zabrze, Tygrysy Gorzyce, Halembianka Ruda Śląska, Pryzmat Tychy, Łukaszki Ruda Śląska.
Uczestników podzieliliśmy według
płci na trzy grupy sprawnościowe
– powiedziała Teresa Trzcińska,
prezes Klubu Sportowego Łukaszki, współorganizatora imprezy. – Atutem naszych rozgrywek
jest to, że nikt nie pozostaje bez
nagrody, ponieważ z każdego z 20
stołów wyłaniamy zwycięzców –
dodał Dariusz Wosz, dyrektor Oddziału Regionalnego Olimpiady
Specjalne Polska-Śląskie.
DK

Już po raz dziewiąty osoby
niepełnosprawne zaprezentowały swój sceniczny kunszt na
deskach Miejskiego Centrum
Kultury im. Henryka Bisty w
Rudzie Śląskiej. Zebrani bawili się podczas występu kabaretu, mogli też podziwiać m.in.
impresjonistyczną interpretację „Snu nocy letniej” czy
wspólnie obejrzeć wyświetlany film.
– Gościmy dzisiaj 7 grup, zależy nam na tym, by ich uczestnicy zdobyli nowe doświadczenia, poobserwowali siebie nawzajem. Organizowane przez

nas spotkania aktorskie mają
charakter warsztatowy – skomentował Dariusz Sitko, dyrektor Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa
w Halembie.
– Przygotowany przez nas
„Sen nocy letniej” to teatr ekspresji ruchowej, pozbawiony
tekstu. Jawa miesza się tu ze
snem, świat magiczny z realnym, nie do końca wiadomo, co
jest czym – opowiadała Krystyna Kuskowska, prowadząca tyską grupę „?znak zapytania”
przy Zespole Szkół Specjalnych
nr 8. 
DK

wienie ośrodka będzie kontynuacją ich działań oraz stworzeniem możliwości dla wielu rodzin.
– Chcemy, by wokół „Borówki” powstał odpowiedni klimat
dla rodzin, które mogłyby wspólnie spędzać czas w tym magicznym miejscu – dodaje Marta Płachecka.
To, że „Borówka” zostanie
wyremontowana potwierdza, że
warto wziąć udział w tego typu
projektach. Aplikacje do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”
można składać do 23 listopada.

– W konkursie udział wziąć
mogą organizacje posiadające
osobowość prawną, np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domy kultury, parafie. Wniosek składa się na stronie internetowej, co stanowi duże ułatwienie – tłumaczy Beata Nikodemowicz, dyrektor 1 regionu w Gliwicach Banku Zachodniego
WBK. – Bank wspiera społeczności lokalne. Ruda Śląska to
miasto, w którym widzę duży potencjał i z którym od jakiegoś
czasu dobrze nam się współpracuje – dodaje.

– MOSiR od początku stara się
pomóc w przedsięwzięciu związanym z Ośrodkiem „Borówka”.
Działalność Fundacji Rodzin
Polskich jest potwierdzeniem, że
zdobycie środków na fajne, ciekawe inicjatywy jest realne. Dlatego chcemy zachęcić do udziału
w konkursie „Tu mieszkam, tu
zmieniam” – podkreśla Aleksandra Poloczek z Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Szczegóły konkursu na stronie
www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam.
MS

OGŁOSZENIE
Rozmowa ze Zbigniewem Domżalskim, kandydatem na Prezydenta Miasta Ruda Śląska Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie dla Rudy Śląskiej.

Stawiam na rudzian

– Jest Pan niebywale optymistycznie nastawiony do przyszłości...
– Zgadza się, ponieważ wierzę
w „Młodych”. To właśnie oni, między
innymi, zdecydują o wyniku wyborów
samorządowych. Jestem przekonany, że
jak nigdy dotąd pójdą 16 listopada zagłosować i zawalczą o swoją przyszłość.
Ruda Śląska ma potencjał, tylko potrzeba naszemu miastu gospodarza z charyzmą i wizją, który ceni i młodzież, i pamięta też o mieszkańcach dojrzałych.
– To dlatego zdecydował się Pan na
start w wyborach i kandydowanie na
Prezydenta Rudy Śląskiej?
– Głównie dlatego, lecz powodów jest
więcej. Najważniejsza jest przyszłość
miasta i jego rozwój. Nie boję się odpowiedzialności za kierowanie miastem –
tym razem moja osoba będzie gwarantem realizacji ambitnego programu,
dzięki któremu w Rudzie Śląskiej będzie
się żyło wszystkim bardzo dobrze. Słowa dotrzymam. Chcę tego, co wszyscy
rudzianie, mianowicie szczęśliwego życia naszych dzieci i wnuków. Pragnę
stworzyć silne miasto na poziomie Gliwic, Katowic, czy też Tychów.
– Czy 2500 miejsc pracy i co najmniej
500 mieszkań w cztery lata – to realne –
by zatrzymać w mieście młode osoby?

– Tak, zrobię wszystko, aby z Rudy
Śląskiej nie wyjeżdżano. Inwestycje, gospodarka i pomoc przedsiębiorcom to
podstawy mojego programu, dzięki którym powstanie 2500 miejsc pracy w mieście. Reaktywuję Radę Gospodarczą,
bowiem to przedsiębiorcy wiedzą najlepiej jak rozwijać biznes, powołam pełnomocnika ds. przedsiębiorczości oraz
uproszczę i skrócę do minimum procesy
decyzyjne w Urzędzie. Oczywiście zrobię wszystko, by stworzyć strefę ekonomiczną. Mam doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej dlatego wiem, jak mogę wspomóc
przedsiębiorców. Miasto także uzbroi
pod budownictwo działki budowlane –
w ciągu czterech lat będzie to 300 działek m.in. w dzielnicach północnych
i w Bielszowicach. Z dochodów miasta
pokryjemy budowę lub wykup 500
mieszkań na rynku wtórnym, jest to bardzo korzystne i tanie rozwiązanie problemu braku mieszkań komunalnych
i socjalnych. Zagospodarujemy pustostany.
– Program „nowoczesne, tanie miasto”, to...?
– ...Same konkrety – obniżka ceny
wody o 2,70 zł m.in. poprzez obniżenie
podatku od nieruchomości dla przedsię-
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biorców. Podobnie w przypadku ceny za
wywóz segregowanych odpadów – cena
będzie wynosiła 7 złotych – stawka musi
być urealniona. Niewykluczone, że aby
tę cenę uzyskać, konieczna będzie budowa zakładu utylizacji odpadów dla miasta – ale będą to nowe miejsca pracy
i możliwość niskiej ceny. Obniżę podatki dla przedsiębiorców, także te od środków transportu. Mniejsze koszty dla ﬁrm
spowodują utrzymanie miejsc pracy
i powstawanie nowych.
– A program „nowoczesne, partnerskie miasto” będzie realizowany
przez...?
– ...Poprzez zwiększenie o 2% środków na sport, rekreację i turystykę. Głównie będą to środki przeznaczone na rozwój dzieci i młodzieży, a także seniorów.
Doﬁnansujemy placówki kulturalne.
W sporcie konieczne jest dokończenie
obiektu w Nowym Bytomiu przy ulicy
Czarnoleśnej i stworzenie centralnego
stadionu, który będzie wizytówką miasta.
Trzeba wybudować nową lub zmodernizować istniejące hale, aby drużyna piłki
ręcznej kobiet miała gdzie grać, gdy znów
będzie w Ekstraklasie. Chciałbym także
doprowadzić do poszerzenia funkcjonalności obiektu na targowisku miejskim
w Wirku. Nie zapominam także o uczniach
– jedną z pierwszych decyzji będzie powrót do szkół zajęć pozalekcyjnych.
– W Pana programie ma zwiększyć
się pula środków na budżet obywatelski.

–
Oczywiście.
Mieszkańcy powinni
mieć większy wpływ
na rozwój swojego
miasta.
Zamierzam
zwiększyć budżet obywatelski do 2%, czyli
kwoty powyżej 10 mln
złotych. Niech rudzianie decydują na co należy przeznaczać ich
środki. Udowodnię, że
moje motto „Zawsze
z mieszkańcami” jest
szczere!
– Mijająca kadencja w Rudzie Śląskiej
to ciągła walka, podziały i referenda.
Jak będzie w następnej kadencji?
– Wszystko zależy
od rudzian, którzy mają szansę wybrać nowych ludzi pełnych
zapału do działania na
rzecz miasta i jego
mieszkańców.
Jako
prezydent deklaruję współpracę ze
wszystkimi ugrupowaniami w mieście,
naprawdę ponad podziałami, zarówno
z partiami jak i stowarzyszeniami. Celem
„Porozumienia dla Rudy Śląskiej” jest
rozwijanie nowoczesnego miasta. Już teraz deklaruję, że funkcję wiceprezydentów zaproponuję fachowcom z PO, PiS

17

oraz innych ugrupowań, które także startują w tegorocznych wyborach. Liczę na
to, że w Radzie Miasta będzie wielu młodych ludzi. Jestem pewien, że oni są
przyszłością miasta, taniego i bezpiecznego dla wszystkich mieszkańców.
– Dziękuję za rozmowę.
Sﬁnansowano ze środków KWW Porozumienie dla Rudy Śląskiej

KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR
KUCHNIA dł. 240 cm

Cena
od 999 z
ł

cena nie

obejmuje

ZESTAW MEBLI

Cena
610 zł

sprzętu

SYPIALNIA
Łoże
od 1065 zł
z pojemnikiem
+ materac
Szafa
od 1220 zł
Komoda
560 zł
Stolik nocny 190 zł
Lustro
120 zł

www.meblecomfort.pl

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

RATY
3x0
oraz

KANAPA

ODROCZENIE
PIERWSZA
RATA
W STYCZNIU

Cena
od 799 z
ł
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
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Kolejne dwa nowoczesne boiska ze sztuczną nawierzchnią powstały przy rudzkich klubach sportowych. Tym razem są to obiekty w dzielnicach Ruda i Wirek,
pierwszy o powierzchni prawie 3000 m², drugi mierzący ponad 2000 m². Miasto
wydało na ten cel prawie 1,3 mln zł. Tym samym tylko w tym roku rudzkie kluby
sportowe wzbogaciły się o cztery nowe boiska.

Boiska gotowe do gry
– Mieszkańcy czekają na kolejne
miejsca dla sportu i rekreacji. Wystarczy spojrzeć, jak chętnie korzystają z zakończonych już inwestycji
czy też jakie propozycje zgłaszają do
budżetu obywatelskiego – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Szczególnie zależy nam na dzieciach
i młodzieży, które dzięki zajęciom
sportowym uczą się zdrowego trybu
życia – dodaje.
Boisko przy KS Slavia w Rudzie ma
wymiary 44 x 60 m, co bardzo cieszy
zarząd klubu. – Te wymiary pozwalają
na zgłoszenie boiska do oﬁcjalnych
rozgrywek trampkarzy – młodzików.
Myślę, że nie będzie problemu z weryﬁkacją przez Śląski Związek Piłki Nożnej – mówi prezes Dariusz Dobiech.
– Po weryﬁkacji będą tam grać trampkarze rocznika 2003, a w przyszłym
roku planujemy też rozgrywki rocznika
2005 – dodaje. Obiekt wyposażony
jest w oświetlenie i boksy dla zawodników. Do godz. 14.00 z boiska korzystać będą szkoły, później zawodnicy

Slavii i grupy zorganizowane, zgodnie
z regulaminem.
Mniejsze boisko, o wymiarach 35 x
60 m, powstało przy GKS Wawel Wirek. – Tylko przyklasnąć takiej inwestycji. Będzie służyć wszystkim, zgłosiło
się już do nas nawet przedszkole, a zawodnicy naszej drużyny seniorskiej
również są zadowoleni z możliwości
treningu po zmroku w dobrych warunkach – podkreśla Piotr Buchcik, wiceprezes klubu. – Od rana do godz. 13.00
boisko zarezerwowane jest dla szkół,
później w sposób zorganizowany grają
tam okoliczne dzieci, od 15.00 do 20.00
nasi zawodnicy, a wieczorem znów jest
ogólnodostępne, zgodnie z regulaminem – dodaje.
W sumie w tym roku przy rudzkich
klubach miasto zbudowało cztery boiska ze sztuczną nawierzchnią za łączną kwotę prawie 2,5 mln zł. Oprócz
wspomnianych dwóch obiektów już
wcześniej oddano do użytku boiska
przy GKS Urania w dzielnicy Kochłowice i GKS Grunwald w dzielnicy Ha-

W tym roku przy klubach sportowych powstały cztery boiska ze sztucznej nawierzchni.

lemba. Pierwsze z nich o wymiarach
44,5 x 27 m, drugie – 66 x 39 m. Wokół
obu boisk zainstalowano oświetlenie.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej jest
odporna na mróz oraz wysokie temperatury.
Obiekty sportowe to ważna część
prowadzonych w tym roku przez miasto inwestycji. – Rudzianie są bardzo

aktywni, chętnie uprawiają sport tak
profesjonalnie, jak i rekreacyjnie. Dlatego staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki dla rozwijania sportowych pasji – mówi prezydent Grażyna
Dziedzic. Kluczową inwestycją w tym
zakresie jest I etap rewitalizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego Burloch
w dzielnicy Orzegów.

100 tablic informacyjnych pojawi się do końca listopada przy rudzkich zabytkach! – Inwestycja realizowana jest w ramach programu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami – tłumaczy dr Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. – Na kolejne lata zaplanowano oznakowanie pozostałych zabytków oraz
m.in. montaż map informacyjnych w centrach dzielnic – dodaje. Tegoroczna inwestycja kosztowała miasto prawie 50 tys. zł.

ZAPYTAJ
O UNIJNE
DOFINANSOWANIE

Zabytki będą oznaczone!

Na zabytkowych kościołach zostaną przytwierdzone dwie tablice informacyjne - jedna z informacjami
ogólnymi w trzech językach, druga z rozbudowaną historią obiektu.

Tablice informacyjne będą znajdowały się na zabytkowych kościołach, obiektach poprzemysłowych, kamienicach, obiektach użyteczności publicznej oraz zabytkach małej architektury.

Część z zaplanowanych na ten rok
tablic przytwierdzona zostanie na kościołach wpisanych do rejestru zabytków – po dwie na każdym z nich –
jedna z informacjami ogólnymi
w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim, druga zaś z rozbudowaną historią kościoła. Reszta tablic pojawi się na najważniejszych
obiektach poprzemysłowych, kamienicach, budynkach użyteczności pu-

blicznej oraz zabytkach małej architektury m.in. piekaroku, osiedlu Ficinus, szybie „Andrzej”, wielkim piecu,
czy domu usługowym „Kaufhaus”.
– Obiektów, które jeszcze w tym roku
zostaną oznaczone jest kilkadziesiąt
– informuje konserwator. – Co ważne, przy większych powierzchniowo
obiektach, takich jak kolonie robotnicze, znajdą się dwie takie same tablice – wyjaśnia.

Za 4,5 mln zł powstało tam jedno z najlepszych w Polsce boisk do rugby oraz tor
dla rolkarzy. W tym tygodniu miasto rozstrzygnęło przetarg na drugi etap rewitalizacji Burlocha za 3,5 mln zł.
Z kolei Gimnazjum nr 9 zyskało
wielofunkcyjny kompleks sportowy.
Przy
szkole
powstało
boisko
o wymiarach 40 x 20 m, boisko do koszykówki 28,1 x 15,1 m, a także boisko
do siatkówki 18 x 9 m. Jest tam również bieżnia do sprintu na 60 m i zeskocznia do skoku w dal na 8 m długości. Jako zaplecze szatniowo-sanitarne
będą wykorzystywane istniejące pomieszczenia w szkole, które służą także do obsługi wewnętrznych sal gimnastycznych. Boisko zostało wyposażone w piłkochwyty, ogrodzenie, a także ławki i kosze. Koszt inwestycji to
prawie 700 tys. zł. Powstało też nowe
boisko przy Młodzieżowym Domu
Kultury w dzielnicy Ruda wraz z małym placem zabaw. Wykonano również
wymianę nawierzchni boiska do koszykówki przy ul. Jesionowej w dzielnicy Godula.
WG

Oznakowanie obiektu jest jednym
z zadań ujętych w Gminnym Programie Ochrony Zabytków i Opieki nad
Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata
2015 – 2018, przyjętym podczas wrześniowej sesji Rady Miasta. W ramach
programu w przeciągu najbliższych
czterech lat opracowany zostanie kompleksowy plan remontów zabytków
należących do miasta. Regularnie kontrolowany będzie także ich stan techniczny. Ponadto stworzony zostanie
jednolity system oznakowania zabytków w mieście, infrastruktura informacji przestrzennej oraz program iluminacji najcenniejszych i najciekawszych
zabytków gminy. – Ruda Śląska naprawdę ma się czym pochwalić. Dlate-

go potrzebne są kompleksowe działania informacyjne, ukazujące potencjał
oraz historię naszych rudzkich zabytków – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Przypomnijmy, że od 2012 roku Ruda Śląska posiada Gminną Ewidencję
Zabytków, obejmującą przeszło 2000
obiektów, m.in. schrony bojowe, krzyże przydrożne, kapliczki, zabudowania
industrialne, parki i cmentarze. Z ewidencją zapoznać się można na stronie
internetowej www.mkzruda.pl. Każdy
zabytek posiada swoją kartę adresową,
w której oprócz fotograﬁi znajdują się
informacje dotyczące czasu powstania,
adresu oraz formy ochrony konserwatorskiej obejmujące dany obiekt. DR

Urząd Miasta w Rudzie
Śląskiej oraz Urząd
Marszałkowski
Województwa Śląskiego
zapraszają
do skorzystania z Mobilnego
Punktu Informacyjnego,
który będzie dostępny dla
wszystkich
zainteresowanych
18 listopada 2014 r. w sali
ratuszowej Urzędu Stanu
Cywilnego w Rudzie Śląskiej,
ul. Niedurnego 46,
w godzinach 8.30 – 14.00.
Specjaliści do spraw
funduszy europejskich będą
udzielać bezpłatnych
konsultacji w zakresie
możliwości uzyskania
wsparcia ze środków Unii
Europejskiej w nowej
perspektywie ﬁnansowej
2014-2020.
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Park aktywności w dzielnicy Bykowina i tereny rekreacyjne w Goduli – to dwie kolejne inwestycje zakończone w ramach
tegorocznego budżetu obywatelskiego. – Zgłaszając i wybierając projekty, mieszkańcy pokazują wyraźnie, że chcą jeszcze
więcej takich miejsc – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Dlatego w tym kierunku idzie również wiele naszych inwestycji
realizowanych poza budżetem obywatelskim – dodaje.

Rudzianie wypoczywają aktywnie
Park aktywności w Bykowinie powstał
w rejonie ulic Plebiscytowej i Pordzika, na
terenie dawnych, zasypanych obecnie basenów kąpielowych. – Projekt zgłoszony
przez mieszkańców przywraca temu miejscu jego wcześniejszy rekreacyjny charakter – podkreśla Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. W parku znajdują
się dwa place zabaw, miejsce spotkań, ele-

menty siłowni napowietrznej oraz stół
pingpongowy. – W przyszłości chcielibyśmy jeszcze rozbudować park o boisko do
koszykówki, skatepark oraz wybieg i toaletę
dla psów. Cały teren to ponad 12 tys. m2 –
mówi Janik.
Plac zabaw dla dzieci starszych to m.in.
karuzela, huśtawki, zestaw sprawnościowy,
zjeżdżalnia i piaskownica. Obok znajduje

się odrębny, mniejszy plac dla dzieci młodszych, z wyposażeniem dostosowanym do
ich potrzeb. W miejscu spotkań ustawiono
duży grill otoczony stołami i ławkami. Siłownia napowietrzna obejmuje m.in. rowerek, twister, drążki do podciągania, urządzenie narciarz biegowy oraz zestaw do
ćwiczenia mięśni brzucha. Na terenie parku
aktywności wykonano też chodniki z kostki

Siłownia napowietrzna w Bykowinie.

Tereny rekreacyjne przy osiedlu Paryż w Goduli.

Park aktywności w Bykowinie powstał w rejonie ulic Plebiscytowej i Pordzika.

Ruda Śląska ma kolejny pomysł na oszczędności. Tym razem zapewnić je ma
instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na komunalnych budynkach wielorodzinnych. W ten sposób władze miasta zamierzają obniżyć koszty podgrzania wody oraz wykorzystania prądu w najbardziej kosztochłonnych
budynkach. Pomóc w tym mają niskooprocentowane pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tania ciepła woda!
Władze Rudy Śląskiej zamierzają
w przyszłym roku zakupić i zainstalować
kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne w trzech budynkach wielorodzinnych:
przy ul. Jankowskiego 6, Jankowskiego 8
oraz Piernikarczyka 4. – To pilotażowy program, docelowo chcemy nim objąć jak najwięcej budynków z miejskiego zasobu.
Pierwsze trzy budynki, które zamierzamy
poddać energetycznej modernizacji, generują największe koszty eksploatacyjne, stąd
taki, a nie inny wybór – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Wytypowanie budynków poprzedzone
zostało dokładną analizą kosztów eksplo-

atacji ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na media. – W przypadku budynków
komunalnych to miasto płaci faktury za ciepłą wodę czy zużyty prąd. Dopiero za pośrednictwem MPGM środki te odzyskujemy
od lokatorów – tłumaczy Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych.
Dzięki zainstalowaniu kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych
mieszkańcy tych budynków będą płacili
mniej za ciepłą wodę. – Mniejsze kwoty
płacone przez lokatorów to równocześnie
mniejsze wydatki ponoszone przez miasto.
Dzięki temu zaoszczędzone pieniądze mo-

Rudzki Informator Samorządowy

brukowej i oświetlenie LED, a także rozmieszczono ławki, kosze na śmieci, stojak
rowerowy oraz kamerę monitoringu. Inwestycja kosztowała ponad 400 tys. zł.
Park aktywności zrealizowano również
na osiedlu „Paryż” w dzielnicy Godula.
W tym przypadku zadanie było szczególnie
trudne, ponieważ park utworzono na terenie po jarze zasypanym gruzem. Powstał
tam plac zabaw dla dzieci, stół do gry
w szachy oraz siłownia napowietrzna. Plac
zabaw i siłownię otacza szutrowa ścieżka
do biegania, wykonano również chodniki
z kostki brukowej, ustawiono ławki i kosze
na śmieci. Dodatkowo udało się też napra-

żemy przeznaczyć na remonty bądź inwestycje – podkreśla wiceprezydent Michał
Pierończyk. Na ten szczegół zwraca uwagę
również prezydent Grażyna Dziedzic. – Od
momentu, gdy zdecydowaliśmy się na zamrożenie czynszów, ich ściągalność rośnie.
Liczę, że w tym przypadku będzie podobnie
i przy zmniejszeniu opłat za media, lokatorzy będą chętniej za nie płacić – mówi prezydent.
Inwestycje, które w przyszłym roku zamierza zrealizować miasto, obejmują kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie
systemu paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną oraz kolektorów słonecznych na dachach budynków,
które wykorzystane zostaną do podgrzania
ciepłej wody użytkowej.
Część środków potrzebnych na realizację tego zadania pochodzić ma z niskooprocentowanych pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodę na zaciągnięcie takich

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

wić nawierzchnię istniejącego boiska wielofunkcyjnego, umożliwiającego grę w koszykówkę, siatkówkę i badmintona. Koszt
realizacji wyniósł ponad 600 tys. zł.
– Plac zabaw obejmuje zestaw zabawowy, linarium, piaskownicę, karuzelę, kiwaki
i huśtawki – wylicza Piotr Janik. – Z kolei
siłownia napowietrzna wyposażona jest
w sześciokąt sprawnościowy, zestaw do
podciągania, steper oraz urządzenia do
ćwiczenia barków, rąk, bioder oraz w tzw.
wiosła – dodaje. Teren rekreacyjny został
obsadzony drzewami i krzewami, zamontowano tam również kamerę monitoringu.
Na realizację tegorocznego budżetu obywatelskiego przeznaczono 2 mln zł. Rudzianie wybrali 9 projektów. Spośród nich
zrealizowano już: remont kaplicy św. Józefa przy ul. Kaczmarka, utwardzenie terenu
przy ul. Joliot-Curie, renowację parkietu w
hali MOSiR przy ul. Kłodnickiej, utworzenie terenu zielonego wraz z żywopłotem
i ławeczkami dla osób starszych przy
ul. 1 Maja 318-326, wybieg dla psów
w Nowym Bytomiu, tereny rekreacyjne

Kolektory słoneczne mają przynieść oszczędności.

pożyczek wyraziła już stosowną uchwałą
Rada Miasta. Pożyczki opiewać będą na
łączną kwotę ok. 500 tys. zł i spłacane będą
do 2019 r. – Największym ich atutem jest
niskie oprocentowanie. Co ważne, przy
okazji ich zaciągania możemy starać się
o częściowe umorzenia pożyczanej kwoty,
a przy spłacie można skorzystać z 12miesięcznej karencji – wylicza Tomasz

w dzielnicy Godula i park aktywności
w dzielnicy Bykowina. W pierwszym tygodniu listopada nastąpi odbiór pierwszej
części parkingu przy ul. 1 Maja 318-326.
Do końca roku ma zostać wykonana druga
część tegoż parkingu. W opracowaniu jest
dokumentacja projektowa dotycząca wybrukowania i oświetlenia ul. Cichej w Bielszowicach, realizację robót budowlanych
przewidziano w przyszłym roku.
Tymczasem we wrześniu mieszkańcy
Rudy Śląskiej wybrali zadania, które będą
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 roku. Zarezerwowano
w nim prawie 2,5 mln zł. Wśród projektów
ogólnomiejskich zwyciężyła budowa żółtej
trasy rowerowej, łączącej wszystkie dzielnice miasta. Natomiast suma szacunkowych kosztów zakwalifikowanych do głosowania projektów lokalnych zmieściła się
w przeznaczonej na ten cel kwocie, co pozwala na realizację wszystkich 17 propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. dwie
kolejne strefy rekreacji – w Bykowinie
i w Rudzie.
WG

Rzeżucha wiceprezes
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej.
O tym, ile pieniędzy
Ruda Śląska otrzyma,
zdecyduje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Na wysokość
pożyczek wpłyną też
wyniki przetargów na
wykonanie inwestycji,
ponieważ znaczenie mają ostateczne koszty ich realizacji. Władze Rudy Śląskiej
chętnie korzystają z pożyczek i dotacji z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ostatnich
trzech latach dzięki 7,5 mln zł z pożyczek
oraz 2 mln zł z dotacji można było ztermomodernizować w Rudzie Śląskiej 12 budynków użyteczności publicznej.
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WOKÓŁ NAS
Jedni się wyprowadzają, by ktoś inny mógł się wprowadzić. Tym razem stwierdzenie to dotyczy Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Pomieszczenia, w których dotychczas mieścił się pierwszy komisariat rudzkiej Policji, zostaną przeznaczone właśnie pod działalność tej placówki kulturalnej.

Wielka przeprowadzka w Muzeum Miejskim
Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku policjanci z „jedynki”
przeprowadzili się z ul. Wolności
26 (gdzie znajduje się także budynek Muzeum Miejskiego) do obiektu przy ul. Mickiewicza 2. Mundurowi przenieśli się do nowoczesnego budynku i pozostawili po sobie
puste pomieszczenia w dotychczasowej siedzibie. Na jaki cel zostaną
one przeznaczone? Otóż częściowo
przeniesione do nich zostaną zbiory
Muzeum Miejskiego. Rudzka placówka kulturalna od jakiegoś czasu
potrzebowała bowiem dodatkowego miejsca.
Zanim jednak do tego dojdzie,
rudzcy urzędnicy muszą zlecić
opracowanie dokumentacji technicznej, która powinna swoim zakresem objąć również część budynku istniejącego muzeum, co pozwoli na oszacowanie kosztów całego przedsięwzięcia i dopiero
wtedy będzie można określić termin jego realizacji. Wiadomo już
jednak, że wszystkie pomieszcze-

nia przejęte po byłym komisariacie
wymagają remontu kapitalnego, bo
przez kilkadziesiąt
lat nie przeprowadzano w nich konserwacji. – Gruntownego remontu,
wręcz wymiany,
wymagają posadzki (wraz z wszystkimi podkładami),
tynki, stolarka
okienna i drzwio- Muzeum zyskało pomieszczenia po komisariacie nr 1.
wa,
instalacje 
Foto: arch.
elektryczna i c.o.,
pokrycie parterowej części budynku dodatkowych pomieszczeń mówi
– wylicza Piotr Janik, naczelnik także Barbara Nowak, dyrektorka
Wydziału Inwestycji rudzkiego ma- Muzeum Miejskiego w Rudzie Ślągistratu. Jak dodaje: – Istotnym ele- skiej. Które zbiory po zakończeniu
mentem adaptacji, zgodnie z obo- prac zostaną przeniesione do części
wiązującymi dla przebudowy prze- po byłym komisariacie? – Trwa wepisami, będzie dostosowanie bu- wnętrzna debata – ucina Barbara
dynku muzeum dla osób niepełno- Nowak i póki co, nie zdradza szczesprawnych. W tym celu powstanie gółów przeprowadzki.
Joanna Oreł
m.in. winda. O potrzebie remontu
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W Rudzie Śląskiej powstanie druga noclegownia. Będzie to miejsce przeznaczone tym razem dla
kobiet. Realizację inwestycji miasto zaplanowało na przełomie 2014 i 2015 roku.

Będzie druga noclegownia. Tym razem dla kobiet
Dotychczas bezdomni schronienie mogli znaleźć w budynku
przy ul. Tołstoja 11. Miejsce to
przeznaczone jest jednak wyłącznie dla mężczyzn. Teraz miasto stworzy również noclegownię dla pań, które nie mają dachu
nad głową.
– Konieczność utworzenia
noclegowni dla kobiet podyktowana została obowiązkiem ustawowym gminy, polegającym na
zapewnieniu miejsc noclegowych dla kobiet. Wynika to
z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej.
Jak dodaje – w Rudzie znajduje się wprawdzie Dom PCK, ale
jest on miejscem, do którego trafia określona grupa osób – są to
głównie kobiety i ich dzieci, którym należy zapewnić całodobowe schronienie, a także które
mają trudną sytuację rodzinną.

– Natomiast głównym zadaniem noclegowni dla kobiet przy
ul. Gen. Hallera 61a będzie zapewnienie schronienia kobietom
po eksmisjach, którym nie przysługuje uprawnienie do lokalu
socjalnego, czy też pomieszczenia tymczasowego – wyjaśnia
Adam Nowak.
Obiekt, o którym mówi rzecznik rudzkiego magistratu, znajduje się w sąsiedztwie siedziby
Straży Miejskiej w Nowym Bytomiu. – Budynek przy ul. Gen.
Hallera 61a jest to budynek wolnostojący, który obecnie pozostaje pusty, nieużytkowany –
podkreśla Nowak.
Dlatego też najpierw trzeba
zaadaptować znajdujące się
w nim pomieszczenia. Pod koniec października przetarg w tej
sprawie ogłosiło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, które zarządza budynkiem. W nowobytomskiej noclegowni znajdzie się miejsce dla
ośmiu kobiet. Sam obiekt ma być

gotowy na przełomie 2014 i 2015
roku (w przetargu jako termin
realizacji podano ostatni dzień
lipca 2015 roku). Miasto jednak
już w sierpniu tego roku podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie
finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację inwestycji.
– Przewidywana struktura finansowa przedsięwzięcia kształtuje się na kwotę 340 tys. 884,80
zł, w tym wsparcie finansowe
Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiące udział 50 proc.
kosztów
kwalifikowalnych
w kwocie 170 tys. 442,40 zł.
W projekcie planu budżetu na
2015 rok znajduje się wniosek
o środki na ten cel – zapewnia
Nowak.
Noclegownia dla kobiet będzie podlegała pod dyrektora
Izby Wytrzeźwień, która znajduje się przy noclegowni dla mężczyzn.

Joanna Oreł
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy
Bytomskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 3018/116 o powierzchni 1656 m2, zapisana na karcie mapy 1 obręb Orzegów oraz w księdze
wieczystej GL1S/00007228/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej (działy III i IV
księgi wieczystej są wolne od wpisów). Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska jest
wolna od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest 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 19.08.2014 r. Przetarg przeprowadzony w dniu 30.09.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisana nieruchomość figuruje jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu MW1).
Zbywana nieruchomość położona jest w dzielnicy Orzegów przy ulicy Bytomskiej. Najbliższe
otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa oraz tereny zielone. Nieruchomość posiada nieregularny kształt wielokąta. Pod powierzchnią znajduje się część fundamentów po wyburzonym budynku. Dojazd do zbywanej nieruchomości może odbywać się bezpośrednio z drogi publicznej ulicy Bytomskiej.
Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych
roszczeń.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 120.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki
obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2014 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 9.12.2014 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 6.000,00 zł przelewem na konto lub w kasie
tut. Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Wolności 94/5
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy
ul. Ludwika Solskiego 9/25 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal mieszkalny nr 25 usytuowany na parterze (I kondygnacji) w budynku nr 9 przy ul.
Ludwika Solskiego w Rudzie Śląskiej-Goduli położonym na nieruchomości oznaczonej numerem
geodezyjnym 699/84 o powierzchni 1570 m2, obręb Orzegów, k.m.3, KW nr GL1S/00012133/6
(działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów).
Lokal o powierzchni użytkowej 27,90 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i
łazienki z wc, wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, gazową,
centralne ogrzewanie. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,60 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.
Lokal mieszkalny zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 193/10000 w częściach
wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Ludwika Solskiego 9.
Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania
nią.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 58.500,00 zł.
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2014 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 3.000,00 zł w terminie do dnia 10.12.2014 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 pok. 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, pok.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 24.11.2014 r. od godz. od 14.00 do 15.00.
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UWAGA – Mieszkańcy Halemby,
Kochłowic i Nowego Bytomia!

OBWIESZCZENIE

Głosujemy w tych samych lokalach wyborczych jak w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mimo tego, pragniemy Szanownym Wyborcom powtórzyć poniższe informacje.
W związku z koniecznością dokonania kilku zmian w stosunku do lat poprzednich, prosimy o dokładne zapoznanie się z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, tak aby upewnić się gdzie
Państwo głosują. Nowymi siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych są: w Halembie – Hala
Widowiskowo-Sportowa przy ul. Kłodnickiej 95 (zamiast wcześniejszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3), w Kochłowicach zmieniono granice obwodów tak, aby maksymalnie przybliżyć je
Wyborcom, w Nowym Bytomiu po raz pierwszy utworzono siedzibę Komisji w budynku „B” Urzędu
Miasta (ul. P. Niedurnego 46). W rezultacie tych zmian w Nowym Bytomiu w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia pozostała tylko Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 28.

o zarejestrowanych kandydatach na
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Aby ułatwić wyszukanie siedziby odpowiedniej
Komisji informujemy, że Mieszkańcy:

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Rudzie Śląskiej podaje do
wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta Ruda
Śląska:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RUDY
ORZEGOWA – GODULI
CHEBZIA
NOWEGO BYTOMIA
WIRKU (CZARNEGO LASU)
BIELSZOWIC
BYKOWINY
KOCHŁOWIC
HALEMBY

– głosują odpowiednio w Komisjach od Nr 1 do NR 14;
– od Nr 15 do Nr 24;
– Nr 25;
– od Nr 26 do Nr 31;
– od Nr 32 do nr 43;
– od Nr 44 do Nr 48;
– od Nr 49 do Nr 57;
– od Nr 58 do Nr 63;
– od Nr 64 do Nr 74.

Ze względu na to, że w tym samym terminie odbędą się wybory: Prezydenta Miasta, Radnych Rady
Miasta oraz Radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego, prosimy o uważne wypełnianie kart do
głosowania. Dla ułatwienia każdy Wyborca otrzyma 3 karty w różnych kolorach:
•
karta koloru różowego – dla wyboru Prezydenta Miasta Ruda Śląska
(jedna strona, format A4),
•
karty koloru białego – dla wyboru Radnych Rady Miasta Ruda Śląska
(odpowiednio 10 lub 11 stron, format A4),
•
karty koloru niebieskiego – dla wyboru Radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego
(16 stron, format A4).

Kiedy głos będzie ważny, czyli jak głosować,
aby nie zmarnować swego głosu?

Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej
z dnia 4 listopada 2014 r.

1.

zgłoszony przez KWW „POROZUMIENIE DLA RUDY ŚLĄSKIEJ”

2.

3.

4.

MERCIK Henryk Krzysztof,
lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Ruda Śląska,
nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KW RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA

5.

OSMENDA Józef Ernest,
lat 67, wykształcenie wyższe, zam. Ruda Śląska,
członek partii: SLD
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM

Przypominamy Państwu, że lokale wyborcze będą czynne 16 listopada 2014 r. od godz. 7.00 do
21.00.

7.

SKOWRONEK Aleksandra Maria,
lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Ruda Śląska,
członek partii: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
SLADEK Jerzy Roman,
lat 53, wykształcenie wyższe techniczne, zam. Ruda Śląska,
nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA RUDA ŚLĄSKA

W razie pytań lub wątpliwości w powyższych sprawach, mogą Państwo uzyskać odpowiedź pod
numerem telefonu: 32 342-36-05, w godz. pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

8.

TRZCIŃSKI Jerzy Adam,
lat 52, wykształcenie wyższe, zam. Ruda Śląska,
nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW „RODZINA RUDZKA”

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 800-158-800
całodobowo do dnia wyborów, tj. do 16.11.2014 r.

KASPEREK Adam Jan,
lat 30, wykształcenie wyższe, zam. Ruda Śląska,
członek partii: Kongres Nowej Prawicy
zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA — JANUSZA KORWIN-MIKKE

6.

Informuję, że w trakcie wyborów Radnych Rady Miasta Ruda Śląska, Prezydenta
Miasta Ruda Śląska oraz Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na
dzień 16.11.2014 r. wyborcy niepełnosprawni będą mogli skorzystać
z bezpłatnej pomocy w dowiezieniu z miejsca zamieszkania
do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej
oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.

DZIEDZIC Grażyna,
lat 60, wykształcenie wyższe, zam. Ruda Śląska,
nie należy do partii politycznej
zgłoszona przez KWW GRAŻYNY DZIEDZIC

Przypominamy, że zasadą jest:
„Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X”
(dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu”, a więc tylko jeden
„X” mimo, że na karcie wyborczej będzie figurowało wielu kandydatów z kilkunastu Komitetów Wyborczych! Oczywiście w związku z tym, że otrzymają Państwo trzy karty, należy postawić jeden ,,X”
na każdym rodzaju kart, czyli ogółem 3 ,,X”!

KOMUNIKAT

DOMŻALSKI Zbigniew Józef,
lat 55, wykształcenie wyższe, zam. Ruda Śląska,
nie należy do partii politycznej

9.

WESOŁY Marek Jacek,
lat 43, wykształcenie wyższe, zam. Ruda Śląska,
członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

10.

WIESZOŁEK Jarosław Maciej,
lat 43, wykształcenie wyższe, zam. Ruda Śląska,
nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW FORUM SAMORZĄDOWE RUDA ŚLĄSKA
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej
SSR Piotr Myczkowski
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OGŁOSZENIE

WIADOMOŚCI RUDZKIE 12.11.2014

z dnia 9 października 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1, art. 61b, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z
późn. zmianami), w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r., poz. 1134), podaję do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o wyznaczonych obwodowych komisjach
wyborczych dla głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Nr obwodu

Granice obwodu głosowania (ulice)

1.

2.

2.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
3.

22.

Podlas

Szkoła Podstawowa nr 40,
Ruda Śląska,
ul. Joanny 13

23.

Heleny Modrzejewskiej, Ludwika Solskiego

Szkoła Podstawowa nr 40,
Ruda Śląska,
ul. Joanny 13

24.

Joanny od nr 13 do końca (nieparzyste) i od nr 18 do końca (parzyste),
Stara, Szyb Zoﬁi, Wojciecha Bogusławskiego

Szkoła Podstawowa nr 40
Ruda Śląska,
ul. Joanny 13

25.

Asfaltowa, Droga do Lipin, Dworcowa, Jana Styczyńskiego, Józefa
Szafranka, Nowobytomska, Pawła, plac Szkolny, Przedtorze, Szyb
Barbary, Węglowa, Zabrzańska od nr 1 do nr 49

Miejskie
Przedszkole Nr 14
Ruda Śląska, ul. Węglowa 8

26.

Dobrej Nadziei, Gen. Hallera, Gwardii Ludowej, Hutnicza, Jadwigi
Markowej od nr 8 do końca, Jana Smolenia, Konstantego Damrota,
Konstytucji, Objazdowa od nr 1 do nr 12, Oﬁar Katynia, Piotra
Niedurnego od nr 69 do końca (nieparzyste) i od nr 50 do końca
(parzyste), Planty Kowalskiego, Podgórze, Rudzka, Stalowa, Żelazna

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
Ruda Śląska,
ul. Gen. Hallera 6

27.

Jadwigi Markowej od nr 1 do nr 7, Parkowa, Piotra Niedurnego od nr
38 do nr 48a (parzyste) i od nr 59 do nr 67a (nieparzyste), plac Jana
Pawła II

Urząd Miasta (budynek B)
Ruda Śląska,
ul. Piotra Niedurnego 46

28.

Czarnoleśna od nr 1 do nr 17 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 12 (parzyste),
Objazdowa od nr 13 do nr 17d (nieparzyste), Piotra Niedurnego od
nr 43 do nr 57 (nieparzyste) i od nr 30 do nr 36 (parzyste), Pokoju,
Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego

Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia
Ruda Śląska,
ul. Piotra Niedurnego 36

29.

Chorzowska od nr 1 do nr 13e (nieparzyste) i od nr 2 do nr 20a
(parzyste), Grochowska, Ignacego Krasickiego, Jana Furgoła, Kolejowa,
Kolista, Łączna, Piotra Niedurnego od nr 11 do nr 41 (nieparzyste) i od
nr 12 do nr 28c (parzyste)

Przychodnia Rejonowa SPZOZ
Ruda Śląska,
ul. Pokoju 4

30.

Chorzowska od nr 15 do końca (nieparzyste) i od nr 22 do końca
(parzyste), Józefa Lompy, Lisia, Mieszka I, Ratowników, Spółdzielcza

Gimnazjum nr 11
Ruda Śląska, ul. Ratowników 15

31.

Ks. Jana Szymały, Szarotek

Gimnazjum nr 11,
Ruda Śląska, ul. Ratowników 15

32.

1 Maja od nr 323 do nr 363 (nieparzyste) i od nr 316 do nr 360a
(parzyste), Czarnoleśna od nr 19 do końca (nieparzyste) i od nr 14 do
końca (parzyste), Jana Stefana Dworaka, Kazimierza, Lwa Tołstoja

Szkoła Podstawowa nr 4
Ruda Śląska,
ul. Lwa Tołstoja 1

3.

Gimnazjum nr 2
Ruda Śląska,
ul. Ryszarda Sprusa 4

2.

Feliksa Wyleżoła, Orzegowska od nr 2 do nr 32 (parzyste) i od nr 1 do
nr 23a (nieparzyste), Piastowska, Potokowa, Ryszarda Sprusa, Szyb
Bartosza, Wandy, Wesoła, Wincentego

Gimnazjum nr 2
Ruda Śląska,
ul. Ryszarda Sprusa 4

Antoniego Maya, Dunajewskiego, Jana Dobrego, Jana Gierałtowskiego,
Ks. Józefa Czempiela

Szkoła Podstawowa nr 41
Ruda Śląska,
ul. Jana Gierałtowskiego 15

4.

Kędzierzyńska, Przy Kolei, Stefana Żeromskiego, Zwycięstwa

Szkoła Podstawowa nr 41
Ruda Śląska,
ul. Jana Gierałtowskiego 15

5.

Adama Mickiewicza, Bankowa, Stanisława

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Ruda Śląska,
ul. Adama Mickiewicza 15

6.

Henryka Wieniawskiego, Powstańców, Wolności od nr 1 do nr 31
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 28 (parzyste)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Ruda Śląska,
ul. Adama Mickiewicza 15

7.

Andrzeja Mielęckiego, Antoniego Sieronia, Emanuela Smołki, Gustawa
Morcinka, Juliusza Ligonia, Karola Miarki, Kościelna, Macieja, Marii
Skłodowskiej-Curie, plac Chopina, Porębska, Promienna, Sosinki,
Stanisława Staszica, Starowiejska, Szczęść Boże, Torowa, Wiktora
Bujoczka, Wincentego Janasa, Władysława Żeleńskiego, Wolności od nr
33 do końca (nieparzyste)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
Specjalnych
Ruda Śląska,
ul. Wiktora Bujoczka 2

8.

Zoﬁi Nałkowskiej

Szkoła Podstawowa nr 3
Ruda Śląska,
ul. Cypriana Norwida 10

33.

Główna od nr 1 do nr 5 (nieparzyste) oraz od nr 2 do nr 20d (parzyste),
Jarzębinowa, Osiedlowa

Szkoła Podstawowa nr 8
Ruda Śląska, ul. Główna 1

9.

Cypriana Norwida, Czesława Miłosza

Szkoła Podstawowa nr 3
Ruda Śląska,
ul. Cypriana Norwida 10

34.

1 Maja od nr 291 do nr 321 (nieparzyste) i od nr 284 do nr 314
(parzyste), Fryderyka Joliot-Curie, Juliusza Słowackiego, Karola
Bytomskiego, Pawła Kubiny, Zygmunta Krasińskiego

Szkoła Podstawowa nr 8
Ruda Śląska,
ul. Główna 1

10.

Kokotek, Magazynowa, Szyb Powietrzny

Dyrekcja Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Ruda Śląska,
ul. Magazynowa 12

35.

Lecha, Piotra Niedurnego od nr 1 do nr 10

Miejskie Przedszkole Nr 37
Ruda Śląska
ul. Obrońców Westerplatte 7a

11.

Raciborska, Słowiańska, Wawelska, Wolności od nr 32 do końca
(parzyste)

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Przychodnie
Lekarskie s.c.
Ruda Śląska, ul. Wawelska 7

36.

Obrońców Westerplatte

Miejskie Przedszkole Nr 37,
Ruda Śląska
ul. Obrońców Westerplatte 7a

12.

1 Maja od nr 365 do końca (nieparzyste) i od nr 362 do końca (parzyste),
Astrów, Bratków, Chabrów, Jaśminów, Konwalii, Krokusów, Noworudzka,
Różana, Sasanek, Storczyków, Szyb Mikołaj, Szyb Walenty, Tulipanów,
Wiktora Brańskiego, Zabrzańska od nr 50 do końca,

Miejskie Przedszkole nr 38
Ruda Śląska,
ul. Astrów 5

37.

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2
Ruda Śląska,
ul. Alojzego Jankowskiego 22

13.

Bzów, Chryzantem, Klary, Magnolii

Szkoła Podstawowa nr 30
Ruda Śląska,
ul. Chryzantem 10

Działkowców, Grzegorza Fitelberga, Henryka Sienkiewicza, Jarosława
Dąbrowskiego, Józefa Elsnera, Juliana Tuwima, Juliana Ursyna
Niemcewicza, Ks. P. Ściegiennego, Kupiecka, Ludomira Różyckiego,
Michała Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Odrodzenia, Oskara
Kolberga, Pelagii Zdziebkowskiej, Piotra Czajkowskiego, Pocztowa,
Tadeusza Sygietyńskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Targowa, Teatralna,
Wąska, Witolda Maliszewskiego, Zygmunta Noskowskiego

14.

Fiołków, Narcyzów

Szkoła Podstawowa nr 30
Ruda Śląska,
ul. Chryzantem 10

38.

1 Maja od nr 239 do nr 289 (nieparzyste) i od nr 242 do nr 282b
(parzyste), Alojzego Jankowskiego, Antoniego Nowary od nr 1 do nr 11a
(nieparzyste), Katowicka od nr 1 do nr 29,

15.

Adama Huloka, Aleksandra Puszkina (bez nr 7), Bobrecka, Emilii Plater,
Gliwicka, Jaracza, Józefa Janty, Kardynała Augusta Hlonda, Królowej
Jadwigi, Mateusza, Orzegowska od nr 25 do końca (nieparzyste) i od nr
34 do końca (parzyste), Piotra Tomanka, Przelotowa, Skalna, Stanisławy
Wysockiej, Warszawska, Witolda Czapli

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2
Ruda Śląska,
ul. Alojzego Jankowskiego 22

Dom Pomocy Społecznej
„Senior” Ruda Śląska,
ul. Aleksandra Puszkina 7

39.

Ignacego Paderewskiego

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2
Ruda Śląska,
ul. Alojzego Jankowskiego 22

16.

Antoniego Zielińskiego, Bytomska od nr 23 do końca (nieparzyste)
i od nr 2 do końca (parzyste), Grunwaldzka, Jerzego Ziętka, Młodego
Górnika, Piaseczna, Stroma

Szkoła Podstawowa nr 6
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 8

40.

Gimnazjum nr 7
Ruda Śląska,
ul. Obrońców Westerplatte 2a

17.

Kopalnia Karol, Ludwika Piechy, Walentego Fojkisa

Szkoła Podstawowa nr 6
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 8

Dr. Józefa Rostka, Gilów, Gołębi, Jana Długosza, Janusza Korczaka,
Katowicka od nr 30 do nr 77, Kukułcza, Pawła Stalmacha, Władysława
Reymonta

41.

Bocianów, Okopowa, Robotnicza, Szyb Andrzeja, Tadeusza Rejtana,
Topolowa

18.

Akacjowa, Czereśniowa, Eugeniusza Romera, Jesionowa, Jurija Gagarina,
Konstantego Ciołkowskiego, Leszczynowa, Mariana Smoluchowskiego,
Młyn Szombierski, Olchowa, Owocowa, Stefana Banacha, Wacława
Sierpińskiego, Witolda Doroszewskiego, Władysława Wołkowa

Gimnazjum nr 7
Ruda Śląska,
ul. Obrońców Westerplatte 2a

Gimnazjum nr 5
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 1

19.

Gimnazjum nr 5
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 1

42.

Bytomska od nr 1 do nr 21 (nieparzyste), Jana Waniora, Konstantego
Latki

1 Maja od nr 201 do nr 237a (nieparzyste) i od nr 194 do nr 240
(parzyste), Antoniego Nowary od nr 2 do końca (parzyste) i od nr 13
do końca (nieparzyste), Bielszowicka od nr 1 do nr 50, Brata Alberta,
Fryderyka Szopena, Jana Gwiżdża, Licealna, Mikołaja Kopernika,
Poprzeczna, Ryszarda Magdziorza, Strażacka, Wawrzyna Kałusa,
Wiejska, Wodna, Żwirki i Wigury

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. M. Kopernika
Ruda Śląska,
ul. Wawrzyna Kałusa 3

20.

Emanuela Imieli, Ignacego Nowaka, Karola Goduli, Lipińska, Rencistów,
Wincentego Lipa (bez nr 2)

Przychodnia Rejonowa
SPZOZ Ruda Śląska,
ul. Wincentego Lipa 3

43.

1 Maja od nr 133 do nr 199 (nieparzyste) i od nr 120 do nr 192
(parzyste), Dębowa, Hansa Liebherra, Jaskółcza, Karola Gabora,
Kąpielowa, Kolonia Zwycięstwa, Krótka, Leona Kruczkowskiego, Ludowa,
Mostowa, Nowa, Olimpijska, Piaskowa, Polna, Radosna, Spokojna, Szyb
Aliny, Teodora Nowoka, Wincentego Pola, Wrzosowa, Wyzwolenia od nr
151 do końca

Szkoła Podstawowa nr 7
Ruda Śląska,
ul. 1 Maja 173

Antoniego Tiałowskiego, Fabryczna, Floriana, Joanny od nr 1 do nr 11
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 16 (parzyste), Maksymiliana Kolbe, plac
Niepodległości, Przedszkolna, Tylna

Osiedlowy Dom Kultury RSM „Jowisz”
Ruda Śląska,
ul. Joanny 12

WIREK (CZARNY LAS)

RUDA
21.

NOWY BYTOM

1.

Ballestremów, Bartosza Głowackiego, Górnicza, Jana Kilińskiego, Jana
Matejki, Joachima Achtelika, Marii Konopnickiej, Na Łąkach, Nad
Bytomką, Ogrodowa, Sobieskiego

3.

ORZEGÓW - GODULA

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Granice obwodu głosowania (ulice)

1.

ORZEGÓW - GODULA

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Nr obwodu

CHEBZIE

OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

WIADOMOŚCI RUDZKIE 12.11.2014

29

Granice obwodu głosowania (ulice)

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania (ulice)

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

2.

3.

1.

2.

3.

44.

46.

Admiralska, Albina Kowaczka, Basenowa, Budowlanych, Cicha,
Dolna, Dr. Jordana, Halembska od nr 160 do końca, Husarska, Jana
Kasprowicza, Jaworowa, Jodłowa, Karola Wideckiego, Krzywa, Ks.
Józefa Niedzieli od nr 1 do nr 23 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 18
(parzyste), Kwiatowa, Maksymiliana Chroboka, Na Piaski od nr 1 do
nr 57 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 44 (parzyste), Obrońców Pokoju,
Ogrodnicza, PCK, Piernikarczyka, Poligonowa, Powstańców Śląskich,
Rycerska, Sportowców, Ułańska, Ustronna, Wierzbowa, Wojciecha
Kossaka, Wypoczynkowa

Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej
ul. Edmunda Kokota 170

Bielszowicka od nr 51 do końca, Edmunda Kokota od nr 67 do nr 187
(nieparzyste) i od nr 68 do nr 198 (parzyste), Noblistów Śląskich,
Równoległa

Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej
ul. Edmunda Kokota 170

63.

Bałtycka, Bratnia, Cyprysowa, Długa, Dożynkowa, Gajowa,
Grobla Kolejowa, Jana, Jana Dzierżonia, Kalinowa, Mazowiecka,
Młodzieżowa, Nasypowa, Norberta Bończyka, Oświęcimska
od nr 1 do nr 77 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 84 (parzyste),
Radoszowska od nr 1 do nr 135 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 102
(parzyste), Stefana Batorego, Warsztatowa, Wschodnia, Ziemska,
Żurawia

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3
Ruda Śląska,
ul. Oświęcimska 90

64.

1 Maja od nr 55 do nr 131 (nieparzyste) i od nr 36 do nr 118 (parzyste),
Alberta Pakuły, Armii Krajowej, Chłopska, Czwartaków,
Dziewanny, Floriana Marciniaka, Grodzka, Harcerska,
Hubalczyków, Jadwigi Śląskiej, Junaków, Jutrzenki, Ks. Pawła Lexa,
Kurpiowska, Łowicka, Łużycka, Marzanny, Mazurska, Pancernych,
Piwna, Skośna, Sobótki, Sokolska, Staropolska, Strzelców Bytomskich,
Świętojańska

Szkoła Podstawowa nr 24
Ruda Śląska,
ul. Ks. Pawła Lexa 3

65.

Beskidzka, Halembska od nr 9 do nr 159, Jastrzębia, Jerzego Kukuczki,
Lubuska, Makoszowska, Miedziana, Młyńska, Morska, Nikodema
Jaronia, Nowy Świat, Orla, Podlaska, Przyjaźni, Rybnicka, Sejmu
Śląskiego, Spiżowa, Srebrna, Złota, Żeliwna

Gimnazjum nr 8
Ruda Śląska,
ul. Ks. Pawła Lexa 14

66.

Jana Brzechwy, Jana Parandowskiego, Kazimierza Brodzińskiego,
Konstantego I. Gałczyńskiego, Kornela Makuszyńskiego

Hala Widowiskowo-Sportowa
Ruda Śląska,
ul. Kłodnicka 95

67.

1 Maja od nr 24 do nr 30 (parzyste) i od nr 25 do nr 53 (nieparzyste),
Graniczna, Halembska od nr 1 do nr 8, Kłodnicka od nr 58 do końca (bez
nr 103), Kuźników, Poli Gojawiczyńskiej, Rolnicza

Hala Widowiskowo-Sportowa
Ruda Śląska,
ul. Kłodnicka 95

68.

Adama Asnyka, Bagienna, Brunona Schulza, Burszki, Elizy Orzeszkowej,
Gabrieli Zapolskiej, Haliny Poświatowskiej, Ignacego Kaczmarka,
Józefa Poniatowskiego, Kazimierza Pułaskiego, Kłodnicka od nr 1 do
nr 57, Kochłowicka od nr 1 do nr 90, Ligocka, Łanowa, Makowa, Marii
Dąbrowskiej, Marii Kuncewiczowej, Marii Rodziewiczówny, Mikołowska,
Miła, Nowowiejska, Odrzańska, Panewnicka, Piękna, Piotra Skargi od nr
1 do nr 75 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 84a (parzyste), Ptasia, Romualda
Traugutta, Sosnowa, Studzienna, Wawrzyńca Szczudlaka, Wiśniowa,
Wyżynna, Zacisze, Żytnia

69.

Energetyków od nr 5 do nr 17c (nieparzyste), Grabowa, Międzyblokowa
od nr 12 do nr 16 (parzyste) i od nr 20 do końca (parzyste),
Modrzewiowa

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z
Klasami Integracyjnymi
Ruda Śląska,
ul. Energetyków 15
Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z
Klasami Integracyjnymi
Ruda Śląska,
ul. Energetyków 15

47.

Arki Bożka, Górna, Jasna, Ks. Józefa Niedzieli od nr 25 do
końca (nieparzyste) i od nr 20 do końca (parzyste), Stanisława
Nabzdyka,Władysława Broniewskiego, Zajęcza

48.

Artura Grottgera, Edmunda Kokota od nr 189 do końca (nieparzyste)
i od nr 200 do końca (parzyste), Ernesta Twaruszki, Fińska, Gabriela
Narutowicza, Gen. Bema, Gęsia, Jakuba Jasińskiego, Jedności,
Joachima Lelewela, Karola Szymanowskiego, Kingi, Komuny Paryskiej,
Ludwika Mierosławskiego, Mokra, Na Piaski od nr 59 do końca
(nieparzyste) i od nr 46 do końca (parzyste), Pawłowska, Pionierów,
Pogodna, Poznańska, Słoneczna, Szkolna, Walerego Wróblewskiego,
Węzłowa, Wiosenna, Władysława Łokietka, Wojciecha Drzymały,
Wspólna, Zielona

Gimnazjum nr 14
Ruda Śląska,
ul. Szkolna 22

49.

Drozdów, Gwarecka bez nr 3, 3a i 3b, Kanarków, Sikorek, Skowronków,
Słowików

Miejskie Przedszkole nr 43
Ruda Śląska,ul. Drozdów 6

50.

Górnośląska, Harcmistrza Józefa Pukowca, Szpaków

Miejskie Przedszkole nr 43
Ruda Śląska, ul. Drozdów 6

51.

11 Listopada, Boczna, Jagiellońska, Józefa Pordzika, Józefa Rymera,
Kręta, Ks. Augustyna Potyki, Prosta, Ryszarda Siekiela, Wita Stwosza,
Wojciecha Korfantego od nr 53 do końca

Szkoła Podstawowa nr 23
Ruda Śląska,
ul. 11 Listopada 15

Katowicka od nr 78 do końca, Okrężna, Otylii, Plebiscytowa, Wilhelma
Szewczyka, Zgody

Miejskie Przedszkole nr 45
Ruda Śląska,
ul. Bolesława Chrobrego 6

53.

Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego

Miejskie Przedszkole nr 45
Ruda Śląska,
ul. Bolesława Chrobrego 6

70.

Energetyków od nr 1 do nr 3 i od nr 19 do końca (nieparzyste) oraz od
nr 2 do końca (parzyste), Solidarności od nr 17 do końca (nieparzyste)
i od nr 22 do końca (parzyste)

54.

Alfonsa Zgrzebnioka, Gwarecka nr 3, 3a, 3b, Pawła Poloczka

Szkoła Podstawowa nr 2
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2

71.

Międzyblokowa od nr 2 do nr 10 (parzyste) i od nr 1 do końca
(nieparzyste), Międzyblokowa nr 18, Miodowa, Solidarności nr 20 i od
nr 13 do nr 15d (nieparzyste)

Miejskie Przedszkole nr 35
Ruda Śląska,
ul. Ludwika Zamenhofa 3

55.

Aleksandra Kowalskiego–Olka , Józefa Grzegorzka, Związku Młodzieży
Polskiej

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1
Ruda Śląska,
ul. Józefa Grzegorzka 8

72.

Kosynierów, Ludwika Zamenhofa, Solidarności od nr 2 do nr 18
(parzyste) i od nr 1 do nr 11d (nieparzyste)

56.

Brygadzistów, Emila Szramka, Kombajnistów, Sztygarska, Szybowa,
Wincentego Pośpiecha, Wojciecha Korfantego od nr 17 do nr 51
(nieparzyste) i od nr 20 do nr 52 (parzyste)

Gimnazjum nr 6
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami
Integracyjnymi
Ruda Śląska,
ul. Ludwika Zamenhofa 12

Borowa, Leśna, Świerkowa, Wilcza

Franciszka Wilka, Kopalniana, Sztolniowa

Gimnazjum nr 6
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2

73.

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami
Integracyjnymi, Ruda Śląska,
ul. Ludwika Zamenhofa 12

74.

1 Maja od nr 1 do nr 23a, Cisowa, Krucza, Olszynowa, Piotra Skargi od
nr 77 do końca (nieparzyste) i od nr 86 do końca (parzyste), Racławicka,
Śmiłowicka

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami
Integracyjnymi,
Ruda Śląska,
ul. Ludwika Zamenhofa 12

75.

Wolności 30

Caritas Archidiecezji
Katowickiej Dom Pomocy
Społecznej Święta Elżbieta

76.

Wincentego Lipa 2

NZOZ Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej
Sp. z o.o.

77.

Główna 11

NZOZ Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej
Sp. z o.o.

78.

Aleksandra Puszkina 7

Dom
Pomocy Społecznej
„Senior”

Kłodnicka 103

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodek dla Niepełnosprawnych
Najświętsze Serce Jezusa
Dom Pomocy Społecznej

52.

BYKOWINA

Szkoła Podstawowa nr 14
Ruda Śląska,
ul. Główna 40

57.

58.

KOCHŁOWICE

59.

Barbary, Jacka Malczewskiego, Józefa, Józefa Chełmońskiego,
Kasztanowa, Klonowa, Ks. Ludwika Tunkla od nr 49 do końca
(nieparzyste) i od nr 22 do końca (parzyste), Stanisława Moniuszki,
Strumykowa, Świętochłowicka, Wojciecha Korfantego od nr 1 do nr 15
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 18 (parzyste), Xawerego Dunikowskiego
Aleja Dworcowa, Borowików, Brynowska, Cegielniana, Ciasna, Do
Dworca, Dojazdowa, Drobna, Gaikowa, Gościnna, Grzybowa, Józefa
Piłsudskiego, Kłosowa, Krakusa, Ks. Ludwika Tunkla od nr 1 do nr
47 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 20 (parzyste), Ks. Stanisława Bisty,
Księżycowa, Lipowa, Łukowa, Maślaków, Oddziałów Młodzieży
Powstańczej, Oświęcimska od nr 115 do nr 133 (nieparzyste) i od nr 124
do nr 132 (parzyste), Pieczarek, Poranna, Przemysłowa, Radoszowska od
nr 161 do końca (nieparzyste) i od nr 128 do końca (parzyste), Rydzów,
Rzeczna, Stanisława Turskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Sudecka,
Śląska, Tatrzańska, Władysława Jagiełły, Zjednoczenia

Szkoła Podstawowa nr 13
Ruda Śląska,
ul. Ks. Józefa Niedzieli 61

Szkoła Podstawowa nr 21
Ruda Śląska,
ul. Ks. Ludwika Tunkla 125

,,BUM-med” Sp. z o. o.
Ruda Śląska,
ul. Radoszowska 163

Bolesława Prusa, Borówkowa, Chmielna, Do Gródka, Handlowa,
Huculska, Jabłoniowa, Jacka, Jagodowa, Jana Kochanowskiego,
Jeżynowa, Kaszubska, Kochłowicka od nr 91 do końca, Krakowska,
Krańcowa, Leopolda Staﬀa, Letnia, Łąkowa, Malinowa, Mikołaja
Reja, Mrówcza, Ondraszka, Opłotki, Oświęcimska od nr 135 do końca
(nieparzyste) i od nr 134 do końca (parzyste), Pomorska, Poziomkowa,
Roberta Żymły, Rybna, Sadowa, Siewna, Stefana Rogozińskiego, Szyb
Artura, Średnia, Warmińska, Weteranów, Wirecka, Wrocławska,
Wyzwolenia od nr 1 do nr 150

Szkoła Podstawowa nr 20
Ruda Śląska,
ul. Wyzwolenia 11

61.

Brzozowa, Kamienna, Karolinki, Łowiecka, Solna, Strzelecka, Tęczowa

Szkoła Podstawowa nr 18, Ruda Śląska,
ul. Ignacego Łukasiewicza 7

62.

Ignacego Łukasiewicza, Opolska, Oświęcimska od nr 79 do nr 113
(nieparzyste) i od nr 86 do nr 122 (parzyste), Radoszowska od nr 104 do
nr 126 (parzyste) i od nr 137 do nr 159 (nieparzyste)

Szkoła Podstawowa nr 18
Ruda Śląska,
ul. Ignacego Łukasiewicza 7

60.

HALEMBA

BIELSZOWICE

45.

Adolfa Kempnego, Bukowa, Cynkowa, Edmunda Kokota od nr 1 do nr
66, Gliniana, Główna od nr 7 do końca (nieparzyste - bez nr 11) i od nr
22 do końca (parzyste), Nad Dołami, Partyzantów, Pasieczna, Stanisława
Kunickiego, Szpitalna, Wysoka

KOCHŁOWICE

Nr obwodu

79.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Ruda Śląska,
ul. Ignacego Kaczmarka 9

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych będą otwarte w dniu 16 listopada 2014 r. w godzinach od 7.00 do
21.00.
Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 78 – dla dzielnic: Ruda, Orzegów, Godula i Chebzie; Nr 42 – dla dzielnic: Nowy
Bytom i Wirek; Nr 79 – dla dzielnic: Bielszowice i Halemba (wraz z Czarnym Lasem) oraz Nr 53 – dla dzielnic: Kochłowice i Bykowina zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego dla wyborców niepełnosprawnych
. Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych są oznaczone znaczkiem .
PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
GRAŻYNA DZIEDZIC
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OGŁOSZENIA
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

NOWOŚĆ
POŻYCZKA
HIPOTECZNA

w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
o g ł a s z a o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań,
na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:

w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Konstantego Latki 1a/15, 2 p. + k., IV piętro
ul. Heleny Modrzejewskiej 14a/1, 3 p. + k., parter
ul. Heleny Modrzejewskiej 8c/7, 2 p. + k., III piętro
ul. Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
ul. Karola Goduli 25a/7, 1 p. + k., poddasze
ul. Czereśniowa 16b/19, 1 p. + k., IV piętro
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro
ul. Czereśniowa 9/60, 2 p. + k., IX piętro
ul. Podlas 6/37, 2 p. + k., VI piętro
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Piotra Niedurnego 38b/20, 2 p. + k., II piętro
ul. Ks. Jana Szymały 4c/4, 2 p. + k., parter
ul. Piotra Niedurnego 38c/92, 2 p. + k., IX piętro
ul. Pokoju 3/26, 1 p. + k., IV piętro
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Królowej Jadwigi 6a/2, 1 p. + k., parter
ul. Walentego Fojkisa 8/21, 1 p. + k., IV piętro
ul. Bytomska 5c/4, 2 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl. – Kochłowicach:
ul. Oświęcimska 85b/53, 2 p. + k., X piętro
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 3a/38, 4 p. + k., VII piętro
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro
ul. Wolności 7b/10, 2 p. + k., II piętro
ul. Wolności 20/9, 2 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Główna 26/15, 1 p. + k., III piętro
ul. Maksymiliana Chroboka 18/8, 1 p. + k., II piętro
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Franciszka Wilka 6a/30, 2 p. + k., X piętro
ul. Emila Szramka 3/9, 1 p. + k., II piętro
ul. Szybowa 6a/12, 3 p. + k., IV piętro

pod zastaw nieruchomości
bez BIK KRD itp.
honorujemy zajęcia komornicze

tel. 515-299-985
o pow. 50,64 m2
o pow. 58,60 m2
o pow. 38,00 m2
o pow. 38,00 m2
o pow. 22,00 m2
o pow. 27,90 m2
o pow. 37,00 m2
o pow. 37,00 m2
o pow. 37,90 m2

119.685,- zł
119.878,- zł
84,040,- zł
88.660,- zł
41.930,- zł
67.460,- zł
91.345,- zł
81.732,- zł
89.837,- zł

o pow. 37,80 m2
o pow. 44,30 m2
o pow. 37,50 m2
o pow. 23,70 m2

88.140,- zł
104.700,- zł
92.440,- zł
49.000,- zł

o pow. 38,00 m2
o pow. 35,98 m2
o pow. 50,49 m2

84.560,- zł
79.400,- zł
125.930,- zł

o pow. 43,82 m2

86.140,- zł

o pow. 70,10 m2

144.169,- zł

o pow. 47,00 m2
o pow. 39,00 m2
o pow. 39,00 m2

120.013,- zł
81.008,- zł
100.780,- zł

o pow. 28,70 m2
o pow. 31,00 m2

68.900,- zł
50.200,- zł

o pow. 32,93 m2
o pow. 30,90 m2
o pow. 60,01 m2

66.100,- zł
70.100,- zł
135.200,- zł

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny,
ul. Piastowskiej i Potokowej, która zostanie oddana w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne,ul. Chorzowskiej 4,6,8,10 i ul. Kolistej 2,4, które
zostaną oddane w najem na okres 3 lat, z przeznaczeniem pod placyki gospodarcze, drogi,
dojścia, ul. Na Piaski, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków rekreacyjnych, ul. Jordana, która zostanie oddana w dzierżawę
w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków rekreacyjnych, ul. Jana III
Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny, ul. Kupieckiej, która zostanie oddana w najem w celu korzystania przez najemcę z
istniejącego kiosku handlowego, ul. Noworudzkiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod urządzenie reklamowe, ul. Witolda Maliszewskiego, która zostanie oddana
w najem na okres do 3 lat.

Aproduction
Agnieszka Rolnik

pierwsza sesja
Twojego malucha
tel. 798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności
winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny
podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej,
ul. Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000 000200450502
w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza
złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący
na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie
3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym
wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej
wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku
nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do
korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym
terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny
w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla
banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11
wew. 209.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

OGŁOSZENIA

 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501281-222.

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

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Oprawa muzyczna DuoBayers. Tel.
604-612-968 + Videoﬁlmowanie, zdjęcia.
Tel 501-415-197.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.

 ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD
200 ZŁ DO 25 TYS. Tel. 668-681-880.

 2 pokoje Szpaków, 50 m2, 119 tys.,
komfort! LOKATOR, tel. 793-017-323.
 3 pokoje, Bykowina 60 m2 118 tys.
OKAZJA! LOKATOR, tel. 793-017-323.

ATRAKCYJNE OFERTY TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
 Halemba M-3, 35 m2, 92 tys., VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
 Wirek M-3, 47 m2, 105 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
 Bykowina M-3, 49 m2, 115 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.

 Dla pracującego i dla emeryta, prosta pożyczka do 25 tys. Tel. 668-681880.

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.

 Do 4000 zł na oświadczenie, szybko i
bezpiecznie Tel. 668-681-880.

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

USŁUGI POGRZEBOWE

 Sprzedam kawalerkę 37 m2, Kochłowice, po remoncie. Tel. 506-066-860.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 24003-88, 32 242-26-27.

 Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 53
m2, Wirek, czynsz 1000 zł + media. Tel.
509-984-011.


Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044055!
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 50183-55-81.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis.
Tel. 605-109-517.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 32
307-20-99, 784-699-569.

TANIE
ROZMOWY
DO NIEMIEC
I ANGLII

TEL. 32 779-73-73

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

 Halemba M-4, 55 m , VestraLocum.pl,
tel. 600-445-053.
2

 Wirek M-5, 70 m2, VestraLocum.pl. Tel.
600-445-053.

 Nowe garaże w Halembie, ul. Miodowa.
Przyjmowanie zleceń na budowę, tel. 500159-748.
 Wynajmę kawalerkę w Rudzie Śląskiej
(GODULA), tel. 513-346-980.

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

 Do wynajęcia Godula dwupokojowe 650 zł. Tel. 606-717-534.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Mieszkanie do wynajęcia, 43 m2 w Wirku. Tel. (32) 242-10-29.

 Kochłowice, nowy dom, 138 m2, 570
tys., www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Wynajmę mieszkania I, II , III piętro,
Wirek. Możliwość przekształcenia na lokale użytkowe, biura, gabinety lekarskie, itd.
Tel. 692-765-153, 728-380-705.

 Godula, dwupokojowe, 50 m2, 115
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Godula, dwupokojowe, 38 m2, 95 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 105
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od
255 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692,
691-523-055.
 Wirek – mieszkanie w kamienicy dwupoziomowe, 82 m2, cena 99 tys. GABRIEL,
tel. 607-706-692.

 Sprzedam, 44 m2, Halemba; IV piętro,
po remoncie; tel. 509-364-986.
 Do wynajęcia lokal Ruda Śląska – Nowy
Bytom, Kościuszki 1, 61 m2. Tel. 601-959140.
 Do wynajęcia mieszkania 40 i 30 m2,
Chorzów. Tel. 731-720-722.

MOTORYZACJA

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

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
 Skup samochodów na części. Tel. 603534-003, 32 275-05-47.

PRACA
 PPHIU Bedamex, ul. Halembska 113,
41-706 Ruda Śl. zatrudni pracowników
budowlanych z doświadczeniem. Tel. 601934-095, 32 242-24-11 od 7.30 do 14.30.
 Praca dla opiekunek w Niemczech, tel.
32-271-09-66, 781-98-98-73.
 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.
 Zatrudnię panią z doświadczeniem do
opieki nad starszą osobą z demencją starczą (Wirek). Tel. 601-426-929.
 Emerytka, nauczyciel-bibliotekarz podejmie się opieki nad dzieckiem. Tel. 784292-552.
 Renomowana ﬁrma pożyczkowa
poszukuje pośredników samodzielnych, bądź biura pośrednictwa kredytowego.Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. 668 681 880
 Jeśli znasz język niemiecki w stopniu
komunikatywnym i masz doświadczenie
w opiece nad chorymi ludźmi, zgłoś się do
nas! Oferujemy: legalne zatrudnienie (niemiecka umowa o pracę, karta AOK), wynagrodzenie max. 1500 euro/miesięcznie,
bezpłatny dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie, możliwość wyjazdu na krótkie zastępstwa świąteczne – 2-6 tygodni! Dodatek świąteczno-noworoczny + 200 euro/
netto!!! Tel: 71 707 26 69, biuro@pﬂegeengel24std.com, www.pl.pﬂegeengel24std.com.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Posiadłość dochodowa
207/1881 m2 800 000 zł
590 000 zł
Segment środkowy
116/127 m2
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 109 000 zł
Ruda Śl.-Ruda
pow. 930 m2 150 000 zł
95 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Bykowina
32 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

Adecco Poland dla swojego klienta, Fabryki Opla
w Gliwicach poszukuje osób na stanowiska:

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
ORAZ PRACOWNIK PRODUKCJI
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Adecco Gliwice,tel.(32) 301-48-22
lub gliwice@adecco.com

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

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

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.

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

 Akcje kompanii węglowej, holdingu węglowego. Tel. 507-851-852.

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

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

 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, ca-

 Sprzedam szczeniaki Hovawart. Tel.
694-909-816, 32 242-23-18.


Ruda Śl. i okolice – poszukujemy
mieszkań do sprzedaży/wynajmu GABRIEL, tel. 691-523-055.

tel. 32 240 86 60

zaprasza pacjentów
na bezpłatne leczenie
w ramach kontraktu z NFZ

DOMY

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

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

Pani Halinie Moj
pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

 REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

 Kompleksowe remonty mieszkań,
profesjonalnie i solidnie. Tel. 602445-909, repostor@poczta.fm.

 2 pokoje, Solidarności, 48 m2, 93 tys.
OKAZJA! LOKATOR, tel. 793-017-323.

NZOZ Silesia
41-700 Ruda Śl., ul. Wolności 99

REKLAMA

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Naprawa komputerów. Tel. 693193-448.

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

GABINET
STOMATOLOGICZNY

DZIAŁKI

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

 2 pokoje, Kochłowice, 56 m2, 63 tys.
LOKATOR, tel. 793-017-323.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

 Cyklinowanie – solidnie. tel. 603-929107.

łych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.

MIESZK.
WYNAAJEM

USŁUGI

 Kawalerka Pordzika, 37 m2, 69 tys.
LOKATOR, tel. 793-017-323.

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE
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12 listopada 2014 r.
GALA KONKURSU „PIOSENKI POZYTYWNEJ„MÓJ PARASOL”.
w ramach projektu profilaktycznego „Parasole”.
Termin: przesłuchań konkursowych 22 października 2014

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
ul. Wolności 26
13 listopada 2014, godz. 17.00
WERNISAŻ WYSTAWY POPLENEROWEJ III EDYCJI
KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „RUDZKA JESIEŃ”
Uroczyste otwarcie wystawy poplenerowej uczestników pleneru
malarskiego, który w tym roku miał miejsce w dzielnicy Halemba oraz
Zespole Ciepłowni Przemysłowych „Carbo- Energii” sp. z o.o. W trakcie
trwania wydarzenia będziemy mogli obejrzeć najpiękniejsze prace
wykonane przez adeptów sztuki, a Jury wręczy najlepszym nagrody
i wyróżnienia. Impreza to przede wszystkim szansa dla dzieci i młodzieży,
aby poczuli atmosferę jaka panuje na wernisażach organizowanych przez
profesjonalnych artystów.

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
13 listopada 2014 r.
KABARET „SMILE”, godz. 19.00, cena biletu: 50 zł
SMILE to angielskie słowo oznaczające UŚMIECH. W języku polskim
słowo jest nazwą własną kabaretu z Lublina. Misja kabaretu jest mocno
związana z jego nazwą – śmieszyć. Trzech artystów bacznie
obserwujących otaczającą nas rzeczywistość przenosi na scenę postacie
i sytuacje jakie są nam wszystkim bliskie w życiu codziennym. Program
który zaprezentują jest kompilacją najnowszych skeczy kabaretu Smile,
które robią furorę wśród publiczności w każdym wieku. W programie
zobaczyć można przeróżne postacie, od słynnego kierowcy TIR-a –
Stanisława, po szambiarza, mistrza baletu, czy też rabusia na
„tacierzyńskim”. Kabaret Smile to nie tylko skecze – to również piosenki
wykonywane na najwyższym poziomie.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
14 listopada 2014, godz. 17.30
„Autumn Leaves” Koncert Uczniów Zespołu Szkół
Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej.
W programie występ orkiestry pod dyrekcją Małgorzaty Kaniowskiej,
chóru pod dyrekcją Krzysztofa Dudzika oraz Big Sunny Band pod dyrekcją
Mirosława Krause. Wstęp wolny.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
41-700 Ruda Śląska, ul. Janasa 28
19 listopada 2014 r.
godz. 17.00 w MDK w Rudzie Śląskiej
WIECZÓR POETYCKO-MUZYCZNY W 70. ROCZNICĘ POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO TYTUŁ: „ A IMIĘ JEGO 44, A LICZBA JEGO 63”
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
ul. Wolności 26
20 listopada 2014, godz. 17.00
WERNISAŻ WYSTAWY POKONKURSOWEJ XLVII EDYCJI
KONKURSU PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ „RUDZKA JESIEŃ”
XLVII edycja Konkursu Plastyki Nieprofesjonalnej „Rudzka Jesień”
umożliwia artystom zaprezentowanie dorobku artystycznego i wymianę
doświadczeń wpływającą na doskonalenie ich warsztatu plastycznego.
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla twórców nieprofesjonalnych
(pełnoletnich), którzy nie są absolwentami liceów plastycznych,
akademii stuk pięknych oraz innych szkół wyższych,
jeżeli w ramach studiów mieli zajęcia z plastyki. Prace z zakresu
malarstwa i rzeźby, wykonane techniką dowolną należy składać osobiście
(ze względu na ich bezpieczeństwo) w terminie do 19 października 2014
roku. Uroczystemu otwarciu wystawy będzie towarzyszyło wręczenie
nagród laureatom Konkursu wybranym przez Jury. Wernisaż wystawy
uświetni koncert muzyczny.

OGŁOSZENIE

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
21 listopada 2014
koncert ELDO, godz. 18.30, cena biletu: 25 zł/płyta (msc.
stojące), 20 zł. /balkon
Eldo – wł. Leszek Kaźmierczak, ur. 1979 r., wychowany na warszawskim
Bemowie; raper, muzyk, aktor oraz warsawianista. Członek nie
istniejącego już zespołu Grammatik, współtworzonego wraz z Jotuze,
a także jeden z trzech pomysłodawców zespołu Parias. Od 1998r
zaangażowany w kulturę hip-hopową na wszelkich płaszczyznach. Autor
i współautor tekstów na trzynastu albumach. W 2001r jako Grammatik
przygotował muzykę do spektaklu „Przypadek Klary” w reż. Pawła
Miśkiewicza wystawianego w Teatrze Polskim we Wrocławiu, gdzie przez
6 lat występowali. Współpracował z takimi osobistościami jak DJ Vadim,
Indy Wich czy Leszkiem Możdżerem. Kilkukrotnie zapraszany był na
największy na świecie festiwal hip-hopowy –HipHop Kemp w czeskim
Hradec Kralove. Od wielu lat zafascynowany historią i kulturą
przedwojennej Warszawy i tematem powstania warszawskiego zdobył
licencje warszawskiego przewodnika. W 2012 roku został zaproszony
przez Narodowe Centrum Kultury do stworzenia utworu z okazji 35. lecia
Studenckiego Komitetu Solidarności. Eldo - „Kamienie” był
przygotowany na samplu z piosenki Róż Europy - „Mamy dla Was
kamienie”. W 2013 roku wraz z Pelsonem nagrali utwór „Gorejący
Krzew”, promujący produkowany przez HBO, 3-częściowy film Agnieszki
Holland - o tym samym tytule. 28 maja pojawił się jego najnowszy album
- tajemniczo zatytułowany – Chi.

Biblioteka Centralna Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej
21 listopada 2014 r. godz. 17.00
Finał Regionalnego Konkursu Poetyckiego po Ślonsku
im. ks. Norberta Bonczyka X Edycja
DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
22 listopada 2014 r.
„CHOLONEK – czyli dobry Pan Bóg z gliny”
Godz. 17.00, cena biletu: 40 zł
„Cholonek” to spektakl o ludziach żyjących pomiędzy. Pomiędzy Polską
a Niemcami. Pomiędzy snem a jawą. Pomiędzy tragedią a farsą. Dla
Ślązaków i tych którzy Śląska nie rozumieją. Kij w mrowisko śląskich
kompleksów, nacjonalizmów i krzywd wobec Polski i Niemiec. Pełen
plebejskiego, śląskiego humoru i anegdot znanych wszystkim Ślązakom
od dziesięcioleci i powtarzanych z pokolenia na pokolenie. Spektakl
o ludziach posiadających atawistyczny, zwierzęcy dar dostosowywania
się do okoliczności, które niesie los, za wszelką cenę starających się
przetrwać, nierzadko kosztem własnej godności. Nikt przed
Janoschem i nikt po nim nie potrafił w tak sugestywny sposób opisać
losu Ślązaków w XX wieku, ich mentalności, poczucia humoru i zarazem
całego tragizmu zawartego w śląskich losach. Przedstawienie,
gdziekolwiek nie byłoby grane, od Stuttgartu przez Warszawę po Strzelce
Opolskie, wywołuje łzy - łzy śmiechu i łzy wzruszenia.

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
24 listopada 2014 r.,
godz. 17.00 PREMIERA Grupy Teatralnej MOKLANDIA
(Etiudy dla szkół ponadpodstawowych)
zgodnie z projektem „ Moklandia fabryka pozytywnych emocji,
profilaktyka przez sztukę”, wstęp za zaproszeniami.
Spektakl profilaktyczny „Klatka” porusza problemy współczesnego
świata, które wynikają z dewaluacji rodziny, agresji ,braku poczucia
bezpieczeństwa. W kilku obrazach pokazane są sytuacje, gdy coraz
częściej człowiek szuka wartości w mediach, zamyka się w świecie
komputerowej iluzji, staje się samotnym i nie znajduje właściwej
pomocy i wsparcia w drugim człowieku. Spektakl realizowany w ramach
projektu finansowanego przez Wydział Zdrowia i Profilaktyki Społecznej
Miasta Ruda Śląska; scenariusz i reżyseria –T. Jonas warsztaty
pantomimy – Ireneusz Krosny.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
25 listopada 2014, godz. 18.00
koncert zespołu DŻEM oraz zwycięzcy „Gry o support”
– zespołu Droga Ewakuacyjna
Bilety: 50 zł,

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
41-700 Ruda Śląska, ul. Janasa 28
26 listopada 2014 r.
godz. 17.00 w MDK w Rudzie Śląskiej, KONCERT
WYCHOWANKÓW STUDIA WOKALNEGO MDK
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, pod kier. Wojciecha Sanockiego:
Tytuł: „Z POZYTYWNĄ NUTKĄ”
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
29 listopada 2014, godz. 18.00 MCK im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
28. listopada 2014 Kino Patria ul. Chorzowska 3
30. listopada 2014 Kino Patria ul. Chorzowska 3
IX Spotkania Górskie „Lawiny” Rudzkie Stowarzyszenie
Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”
wstęp wolny

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
30 listopada 2014, godz. 18.00 i 20.30
KABARET MŁODYCH PANÓW w programie
„10/10 czyli Urodziny Kabaretu Młodych Panów”
Bilety: 50 i 40 zł,

In-nY Dom Kultury, ul. Oświęcimska 87
30 listopada 2014,
Tropiciele Historii
Wernisaż i pokonkursowa wystawa z realizacji przedsięwzięcia
„Tropiciele Historii”. Wernisaż odbędzie się w godzinach od 16.00 do
18.00, wstęp wolny. Projekt dofinansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
6 grudnia 2014 r.,
SPEKTAKLE MIKOŁAJKOWE dla dzieci
godz.: 15.00, 17.30, cena biletu: 10 zł
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
7 grudnia 2014, godz. 17.00
KONCERT KOLĘDOWY DAMIANA HOLECKIEGO
Bilety: 35 zł

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
11 grudnia 2014,
GALERIA FRYNA – wystawa prac podopiecznych
Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa
Filia nr 18 Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
11 grudnia 2014, godz. 16.30
Dzieciontko u Donnersmarcków

SPORT
Pływanie

Rudzkie pływanie
gły tylko osoby niezrzeszone w żadnym związku pływackim, klubie, czy
szkółce
pływackiej). – Sportowe
emocje i rywalizacja były na wyższym
poziomie w sobotę.
W niedzielę natomiast było trochę
spokojniej i rodzinnie – tłumaczyła
Aleksandra PoloRywalizacja w wodzie była niezwykle emocjonująca.
czek z Miejskiego
Ośrodka
Sportu
i
Rekreacji w Rudzie
Około 350 osób wzięło udział w teŚląskiej. – Prezentujemy bardzo wygorocznych XV Mistrzostwach Rudy
soki poziom pływacki. Bardzo duża
Śląskiej w Pływaniu. W sobotę (8.11.)
liczba szkół korzysta z możliwości
rozegrane zostały zawody otwarte dla
prowadzenia zajęć na basenie. Ruzrzeszonych w związkach pływacdzianie osiągają świetne wyniki – dokich, klubach i szkółkach, natomiast w
dała. Tegoroczne, XV już Mistrzoniedzielę (9.11.) odbyły się zawody
stwa Rudy Śląskiej w Pływaniu traamatorskie (wystartować w nich mo-

dycyjnie odbyły się na basenie krytym
w dzielnicy Ruda.
W niedzielnej rywalizacji udział
wzięło rodzeństwo – Paweł i Karolina Wysoczańscy. – Bardzo lubię pływać. Pływam od sześciu lat. W zeszłym roku brałem udział w zawodach
i w przyszłych roku też wezmę – mówił Paweł biorący udział w kategorii
wiekowej 2004-2005 stylem grzbietowym. Młody rudzianin zapewnił
także, że będzie zachęcał swoich kolegów do pływania. Karolina w pływackich zawodach udział bierze po
raz drugi. Wystartowała w kategorii
wiekowej 2002-2003 w stylu dowolnym. – W tamtym roku startowało
więcej osób i zajęłam drugie miejsce.
W tym roku zdobyłam miejsce trzecie
– wspominała. – Bardzo lubię pływać, ogólnie przebywać w wodzie,
dlatego nie poddaję się, choć jeszcze nie wiem, czy z tym sportem
zwiążę swoją przyszłość – podsumowała.

Porażka Pogoni

Mistrzostwa w Akrobatyce

Drużynowo Klub z Rudy Śląskiej uplasował się na IV miejscu w stawce dwunastu zespołów.

W sobotę (8.11.) w Libiążu odbyły się
Mistrzostwa Małopolski w Akrobatyce
Sportowej, na których akrobaci KPKS
„Halemba” zdobyli 10 medali: 1 złoty, 6
srebrnych oraz 3 brązowe.
Złoty medal przypadł w udziale Marcinowi Sitkowi oraz Karolowi Seifriedowi
(dwójki chłopców kl. młodzieżowa). Srebrne medale zdobyli: Adam Żur, Kajetan
Szal (dwójki chłopców kl. młodzieżowa),
Amelia Ilga, Martyna Hyba (dwójki dziew-

cząt), Zuzanna Bryła, Adam Żur (dwójki
mieszane), Marcin Sitek i Kajetan Szal
w skokach na ścieżce chłopców w kl. młodzieżowej, Pola Mendocha i Wiktoria Matysiak (dwójki dziewcząt kl. III). Natomiast
brązowe medale wywalczyły: Oliwia Jakubik, Roksana Respondek (dwójki dziewcząt kl. III), Martyna Hyba, Oliwia Jakubik
i Amelia Ilga (trójki dziewcząt kl. młodzieżowa), Barbara Sordyl, Agata Olczak i Julia Olchawa (trójki dziewcząt kl. III).

Sportowe ratownictwo wodne

Zwycięstwa ratowników

Pogoń nie zdołała odrobić dużej przewagi gości.

Drużyna gości kontrolowała mecz od
początku do końca. Mamy z tego spotkania sporo materiału do analizy.
Przede wszystkim musimy popracować
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Akrobatyka

Koszykówka

Niestety drużyna MCKiS Jaworzno
w niedzielę (9.11.) okazała się za silna
dla Pogoni. Goście zdominowali rudzian już w pierwszych momentach
meczu. Po dziesięciu minutach podopieczni Marcina Cyrana przegrywali
już 24:8. Rudzianie zaczęli grać dobrze dopiero w drugiej połowie drugiej
kwarty. Nieco ożywienia w grze rudzian pozwoliło na zniwelowanie strat.
Do przerwy Pogoń przegrywała różnicą 14 punktów. W drugiej połowie Pogoń zagrała jeszcze lepiej, jednak ciągle brakowało większej skuteczności
po stronie gospodarzy. Dobra defensywa gości z Jaworzna pozwalała im nie
tracić zbyt szybko przewagi punktowej. – Drużyna z Jaworzna zdecydowanie dominowała nad nami w niektórych elementach gry. Zawiodła z naszej strony skuteczność i gra w zbiórce.

Wiadomości Rudzkie 12.11.2014

nad obroną – tłumaczył po meczu
Marcin Cyran, trener Pogoni.
KS Pogoń Ruda Śląska 68:79
MCKiS Jaworzno

W sobotę (8.11.) zawodnicy rudzkiego WOPR
wzięli udział w finałowej
edycji Grand Prix Polski
w Ostrołęce. Podczas finałów całego cyklu niejednokrotnie emocje są większe
niż podczas mistrzostw
Polski, gdzie zawodnicy
chcą wywalczyć jak największą liczbę punktów,
by zwyciężyć klasyfikację
generalną całego cyklu Zawodnicy Rudzkiego WOPR łącznie wywalczyli 16 medali.
GPP. Podobnie było równiczki nie miały sobie równych. Wygrały
nież w Ostrołęce. Zawodnicy Rudzkiego
kolejno Marta Skudlik, Magdalena Skudlik i
WOPR łącznie wywalczyli 16 medali, a wyAnna Nocoń, zarówno w juniorach jak i w
stąpili w składzie: Weronika Majewska,
kategorii open. Również na podium cyklu
Marta Skudlik, Magdalena Skudlik, Sandra
GPP znalazła się Aleksandra Spodzieja
Konopka, Anna Nocoń, Aleksandra Spodzie(open), która zajęła 3. miejsce. Tuż za poja, Cezary Ksiądz, Patryk Parys, Mateusz
dium na 4. miejscu w juniorach sklasyfikoPłonka i Klaudiusz Matura. Największą liczwany został Klaudiusz Matura, a w młobę medali wywalczyła Anna Nocoń, która
dziczkach Weronika Majewska.
przywiozła ich 7 (4 złote i 3 srebrne). MedaRudzcy ratownicy w roku 2014 łącznie
le do worka dołożyli również: Magdalena
podczas pięciu edycji GPP wywalczyli 89
Skudlik (po jednym złotym i brązowym),
medali (49 złotych, 27 srebrnych i 13 brązoMarta Skudlik (jeden złoty i jeden srebrny),
wych) oraz wygrali we wszystkich kategoAleksandra Spodzieja ( jeden srebrny i jeden
riach wiekowych wśród kobiet. – Nie wiem,
brązowy), Cezary Ksiądz – brązowy medal
czy do tej pory w historii ratownictwa spororaz Klaudiusz Matura (jeden złoty i jeden
towego, którakolwiek drużyna dysponowała
brązowy). Zawodniczka Marta Skudlik kontakim składem, by zwyciężyć we wszystkich
kurencję 100 m ratownik pokonała w czasie
kategoriach wiekowych. To, co osiągnęliśmy
1:16,46 co jest nowym rekordem Polski młow tym roku, jest wielkim sukcesem w porówdziczek. Wszyscy zawodnicy wielokrotnie
naniu do ubiegłorocznego cyklu, gdzie zdoocierali się o podium, zajmując miejsca w
byliśmy 35 medali, a to jeszcze nie koniec,
pierwszej dziesiątce. Runda finałowa ma to
ponieważ już po długim weekendzie wracado siebie, że po jej zakończeniu podsumowamy do treningów przygotowując się do startu
ny jest cały cykl zawodów w danym roku i
w zimowych mistrzostwach Polski, które odogłaszani są jego zwycięzcy. I tak wśród kobędą się 20-21 grudnia w Nowej Rudzie –
biet zarówno w kategorii młodzik, junior
podsumował trener Mateusz Niegot.
młodszy, junior oraz open, rudzkie ratow-
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W skrócie
Lider pokonany
SPR Grunwald Ruda Śląska w sobotę (8.11.)
poległ w wyjazdowym meczu z Wandą Kraków.
Mecz zakończył się wynikiem 24:21. Do przerwy było 8:10.
Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Na
szczęście dobra gra rudzian pozwoliła odskoczyć
w końcówce na dwie bramki. Zawodnicy schodzili do szatni z wynikiem 8:10. Krakowianie
znakomicie rozpoczęli drugą połowę i w 14 minut rzucili 7 bramek, tracąc przy tym tylko jedną.
W końcówce mecz był bardzo nerwowy, jednak
„zielonym” nie udało się osiągnąć zwycięstwa.

Futsal

Gwiazda pokonała smoka

Halembianka w grze
W piątek (7.11.) tenisistki stołowe UKS-u
Halembianka 2001 Ruda Śląska pokonały 6:4
lidera klasyfikacji po 6. seriach – MKS Cieszko
Cieszyn. Przewagę w meczu rudzkiej drużynie
zapewniły dwa wygrane deble, w składzie: Bożena Polińska-Zocłońska – Sandra Stanisławska i Sabina Wyrobek – Monika Jarosińska.
Pozostałe punkty dla Halembianki w grach indywidualnych zdobyły: Sabina Wyrobek (2
pkt), Bożena Polińska-Zocłońska (1 pkt), zaś
decydujący o zwycięstwie punkt wywalczyła
w ostatnim meczu spotkania Karolina Tabacka.
Następny mecz Halembianka zagra na wyjeździe z PSKS-em Beskidy Bielsko-Biała.

Sportowy rozkład jazdy
Piłka nożna – „A” klasa
15 listopada (sobota), godz. 13.00
Naprzód Lipiny – Pogoń Nowy Bytom15 listopada (niedziela), godz. 13.30
Jastrząb Bielszowice – Strażak Mikołów
Piłka ręczna kobiet
15 października (sobota)
Ruch II Chorzów – Zgoda Ruda Śląska
Koszykówka
15 listopada (sobota), godz. 18.00
Politechnika Częstochowa – KS Pogoń Ruda
Śląska
Piłka ręczna mężczyzn
15 listopada (sobota), godz.17.00
SPR Grunwald – SPR Zagłębie Sosnowiec
Futsal
16 listopada (niedziela), godz. 17.00
Clearex Chorzów – Gwiazda Ruda Śląska

Gwiazda zagrała bardzo dobre spotkanie.

Po przerwie na reprezentację do gry wróciła
ekstraklasa futsalu. W niedzielę (9.11.) na Halembie Gwiazda zmierzyła się z drużyną Red
Dragons Pniewy. Dwaj beniaminkowie stoczyli
bardzo dobre spotkanie, jednak pełną pulę punktów zdobyli gospodarze. Do momentu tego spotkania lepiej w lidze radzili sobie pniewianie,
którzy do Rudy Śląskiej przyjechali po ostatniej
wygranej nad dotychczasowym liderem – Wisłą
Kraków. Dla rudzian był to mecz na przełamanie
i uplasowanie się w bezpiecznej środkowej strefie w tabeli.
Pierwsza bramka padła w trzeciej minucie. Po
ładnej akcji piłkę do bramki skierował Hewlik.

Mecz cały czas był wyrównany i do przerwy nie
padła już żadna bramka. Po gwizdku tempo spotkania wciąż było szybkie. W 34. minucie rudzianie zdobyli drugą bramkę, co jeszcze bardziej
zmusiło gości do agresywnej gry. W ostatnich
minutach „czerwone smoki” postawiły wszystko
na jedną kartę, ale tylko w 39. minucie zdołali
zdobyć bramkę honorową. – Zwycięstwo cieszy,
ponieważ myślę, że było ono zasłużone. Pokazaliśmy charakter i przez dugi okres meczu nie daliśmy przeciwnikowi strzelić gola – powiedział
Tomasz Klimas, trener Gwiazdy.
Gwiazda Ruda Śląska 2:1 (1:0)
Red Dragons Pniewy

Zapasy

Sukcesy na matach
Fenomenalny występ zanotowały zawodniczki i zawodnicy ZKS Slavia Ruda Śląska
podczas Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek w zapasach w stylu wolnym, które rozegrane zostały w dniach 7-9.11.2014 w Olsztynie. Reprezentanci rudzkiego klubu wywalczyli sześć medali. Tytuły mistrzowskie przypadły w udziale Nicole Wiezner (37 kg) i Paulinie Danisz (44 kg). Srebrne medale wywal-

czyły Wiktoria Gregorczyk (40 kg) i Patrycja
Kuc (48 kg). Na najniższym stopniu podium
stanęli Karolina Stróżyk (52 kg) i Klaudiusz
Wiezner (35 kg).
Klub ZKS Slavia zwyciężył zdecydowanie
w klasyfikacji klubowej młodziczek, broniąc
jednocześnie tytułu wywalczonego w roku
ubiegłym. W zawodach uczestniczyła rekordowa liczba 346 zawodników i zawodniczek.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

Piłka nożna – liga okręgowa

Porażka przed zimą
W ostatnim meczu rundy jesiennej Wawel walczył
o to, by przerwać passę ostatnich porażek i udać się
na przerwę w lepszych nastrojach. Podopieczni trenera Zajdla w niedzielę (9.11.) grali na wyjeździe
z drużyną Tempa Paniówki. Niestety ponieśli porażkę 2:1. Rudzianie stracili pierwszego gola w 20. minucie. Po rzucie rożnym zamieszanie pod bramką
wykorzystał zawodnik Tempa. Na szczęście jeszcze
przed przerwą zawodnicy Wawelu zdołali po dobrym
strzale Pyca doprowadzić do wyrównania. W drugiej
połowie gospodarzom udało się wyjść na prowadzenie, a Wawel mimo usilnych starań nie zmienił wyniku. – Był to mecz podobny do ostatnich naszych gier.
Gramy w piłkę, ale nie wykorzystujemy sytuacji –
mówił po meczu Jarosław Zajdel, trener Wawelu Wirek. – Przed sezonem te punkty, które mamy, bralibyśmy w ciemno. Kilku graczy odeszło i przyszło do nas
wielu młodych zawodników, więc nasze miejsce w tabeli przyjmujemy z umiarkowanym zadowoleniem.
Drużyna dalej jest w budowie – dodał.
Tempo Paniówki 2:1 (1:1) Wawel Wirek

Piłka nożna – IV liga

Stracili zwycięstwo
Piłkarze Slavii w sobotę (8.11.) do 76. minuty
wygrywali 3:1 na własnym boisku z drużyną Polonii
Poraj. Rudzianie rozgrywali dobre zawody, jednak
w końcówce zabrakło im koncentracji i mecz zakończył się wynikiem 3:3. W 25. minucie piękną akcję
wyprowadził T. Rejmanowski – przed polem karnym dograł do Lacha, a ten dał gospodarzom prowadzenie. Niestety w doliczonym czasie gry drużyna
Polonii zdołała wyrównać. Pierwsza część drugiej
połowy należała do rudzian. W 47. minucie na 2:1
strzelił T. Rejmanowski, a niespełna piętnaście minut później wynik podwyższył Gancarczyk. Potem
rozpoczął się prawdziwy koszmar Slavii. W 76. minucie bramkę samobójczą strzelił Szaruga, a pięć
minut przed końcem spotkania gospodarzom udało
się doprowadzić do wyrównania.
Slavia Ruda Śląska 3:3 (1:1) Polonia Poraj
Slavia: Strąk – Puschhaus, Met, Szaruga, Moritz – Wawrzyczek, Korban, Kowalik, Gancarczyk – Lach, T. Rejmanowski. Zmiany: Szaton,
D. Maciaszczyk.
Trener: Marek Piotrowicz

SPORT
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Tabela III ligi

Piłka nożna – III liga

Znowu remis
Po ostatnim meczu z Podbeskidziem II, kibice
Grunwaldu szli na sobotnie spotkanie (8.11.) z dużymi apetytami. Co prawda w meczu z Ruchem II
Chorzów też był remis, jednak padło w nim aż
o dziesięć bramek mniej.
Mecz od początku rozgrywany był w dobrym
tempie. Widać było, że żadna z drużyn nie chce oddać punktów za darmo. W 6. minucie po rogu Włodarczyka i zamieszaniu pod bramką, Zalewski podał do Kota, który przegrał pojedynek z Lechem.
Była to najlepsza okazja „zielonych” w pierwszej
połowie. W 21. minucie podczas kontry Ruchu, Janik odegrał piłkę do Włodyki, a ten wyprowadził
swój zespół na prowadzenie.
W drugiej połowie rudzianie mocniej zaatakowali. W 75. minucie Zalewski podał do wchodzącego w pole karne Łęckiego. Niestety, jego strzał kapitalnie sparował Lech. Dwanaście minut później
„zieloni” w końcu dopięli swego. Po dośrodkowaniu Maciongowskiego, Lech nie zdołał wybić piłki
i Zalewski z bliska głową wepchnął piłkę do siatki.
– Patrząc przez pryzmat mojego zespołu, stworzyliśmy sobie sporo sytuacji i to takich, które powinny zakończyć się bramką. Piłka nie zna pojęcia

Grunwald zdobył tylko jeden punkt.

sprawiedliwości, więc remis za ambicję drużynie
Grunwaldu się należy – mówił po meczu Marek
Wleciałowski, trener chorzowian.
– Czasami już się zastanawiam, ile potrzebujemy
spotkań, aby zaliczyć zwycięstwo, zwłaszcza przed
własną publicznością. Był to bardzo dobry poziom,
jeśli chodzi o mecz na szczeblu III ligi. Ruch był lepiej zorganizowany w I połowie spotkania, zawodnicy stworzyli sobie jedną sytuację po kontrze i strzelili bramkę. Nie będę oceniał w ogóle pracy sędziów,

bo to nie miało wpływu na spotkanie. Szkoda niewykorzystanych sytuacji przy dobrej grze w drugiej
połówce. To nasz kolejny remis i to mnie martwi –
tłumaczył Jacek Bratek, trener Grunwaldu.
Grunwald Ruda Śląska 1:1
(0:1) Ruch II Chorzów
Grunwald: Soldak – Łęcki (kpt), Wolek,
Szczypior, Kiepura – Włodarczyk, Maciongowski, Zalewski, Brzozowski – Kot, Ciołek
Trener: Jacek Bratek

Piłka nożna – liga okręgowa

Walka na szczycie
W ostatnim meczu rundy jesiennej, Urania zajmująca drugie miejsce w tabeli, podejmowała na swoim terenie lidera – ROW II Rybnik. Po świetnym piłkarskim widowisku obydwa zespoły musiały podzielić się punktami. Goście wyszli na prowadzenie już w 2. minucie, co bardzo utrudniło grę kochłowiczanom.
Stawkę i wagę tego spotkania może podkreślić fakt, że już w 6. minucie trener
gości Dariusz Widawski za kłótnię z arbitrem odesłany został na trybuny. Urania próbowała doprowadzić do wyrównania, jednak ta sztuka przed przerwą jej
się nie udała. W 65. minucie zawodnicy ROW-u podwyższyli prowadzenie.
Potem jednak do głosu doszli rudzianie. Minutę po stracie gola, Urania odpowiedziała bramką Stawowego. A w 79. minucie gola wyrównującego po rzucie
rożnym strzelił Cieślik. – Uczulałem chłopaków na to, że nasi przeciwnicy mocno naciskają od pierwszych minut. Niestety, już w 2. minucie straciliśmy pierwszą bramkę. Wydaje mi się, że jednak remis z przebiegu całego meczu jest wynikiem sprawiedliwym – mówił po meczu Stanisław Mikusz, trener Uranii.
Urania Ruda Śląska 2:2 (0:1) ROW II Rybnik
Urania: Pardela, Hejdysz, Barczak, Koniorczyk (‘55 Cieślik ), R.
Grzesik (‘26 P. Grzesik), Zawisza, Musiał, Gabryś, Kamieński, Kornas, Stawowy
Trener: Stanisław Mikusz

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

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

40
37
36
35
33
32
31
29
27
25
25
23
22
21
20
20
17
11
10
9

40-21
44-15
33-17
40-15
36-16
36-24
28-22
36-24
26-21
31-35
20-23
23-21
12-21
27-27
21-38
25-35
25-37
20-43
15-53
10-40

Wieści z „A” Klasy
W miniony weekend świetny mecz rozegrali
zawodnicy Jastrzębia. Do przerwy przegrywali
oni 1:0 z AKS-em Mikołów. Na szczęście dla rudzian w 44. minucie jeden z zawodników gospodarzy otrzymał czerwoną kartkę. Jastrząb szybko
wykorzystał świetną okazję i w drugiej połowie,
po trzech golach Magiery i po jednym Nowaka i
Krzywdy, doprowadził do wyniku 1:5. Pogoń
Nowy Bytom wywalczyła tylko jeden punkt
z drużyną Naprzodu Lipiny. Wyrównującą bramkę dla rudzian w drugiej połowie zdobył Mielnicki.

Wyniki drużyn młodzieżowych

Urania nie poległa w walce z liderem.

Juniorzy: Pogoń Nowy Bytom 1:2 Unia Kosztowy; Urania 8:0 AKS Wyzwolenie Chorzów.
Rocznik 2000: Pogoń Nowy Bytom 6:0 Wawel Wirek.
Rocznik 2001: Orbita Bukowno 2-3 Grunwald.
Rocznik 2002: Pogoń Nowy Bytom 3:1 Wawel Wirek; Pogoń Nowy Bytom 9:0 Urania.
Rocznik 2003: Pogoń Nowy Bytom 1:3 UKS
Szopienice; Jedność 2:7 Slavia (A. Brzostek
X2,Grymel X2, Hajdara, Karczyński, Szczygieł);
Slavia 3:1 Łaziska (Karczyński X2, Grymel);
Grunwald 2:2 Urania (Wójcik X2).
Rocznik 2005: Lipiny 3:4 Slavia (Słądkowski
X2,Nowiński X2); Orlik Ruda Śląska 12:0 Grunwald.
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Jadąc samochodem, czasem nawet nie mamy pojęcia o tym, jakie usterki mogą pojawić się w naszym samochodzie.
Nie można zapominać jak ważne dla naszego bezpieczeństwa i portfela może być szybkie wykrycie takiego problemu.
Pomóc nam w tym mogą częste kontrole auta. O tym, dlaczego powinno się wcześnie wykrywać usterki, mówią pracownicy
Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów należących do firmy Auto-Bud Sp. z o.o.

Regularne kontrole
dla bezpieczeństwa i portfela
Pierwsze badanie techniczne nowego samochodu, kupionego w salonie, należy wykonać przed upływem trzech lat od daty pierwszej
rejestracji. Kolejny przegląd techniczny pojazdu musi być wykonany
najpóźniej dwa lata po pierwszym.
Następne badania trzeba przeprowadzać już co roku. Pojazdy, w których zamontowana jest instalacja
gazowa, przez ścieżkę diagnostyczną przejechać muszą raz do roku i to
bez względu na ich wiek. Podobnie
jest w przypadku taksówek oraz aut
do nauki jazdy. Jednak czy to wystarczy?
– Nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć, czuję się bezpiecznie, ponieważ często przed daleką trasą
sprawdzam auto. Po takiej kontroli
wiem, że stan eksploatacyjny mojego auta jest bardzo dobry – tłumaczy pan Mateusz, kierowca z Rudy
Śląskiej. – Gdyby nie taka kontrola,

raz mogłem stracić życie. Przed
wyjazdem na wakacje dowiedziałem się, że w złej kondycji są przeguby w kołach przednich. Jednak
na stacji kontroli pojazdów szybko
powiedziano mi co dokładnie jest
nie tak i jak tanio naprawić usterkę
– dodaje.
– Sama niejednokrotnie sprawdzam swój wóz na stacji kontroli
pojazdów. Jeżdżę w aucie z małymi
dziećmi, a one są dla mnie najważniejsze. Nie wybaczyłabym sobie,
gdyby z powodu mojego niedopatrzenia mogło im się coś stać – podkreśla pani Krystyna, mieszkanka
Bykowiny. – Kontroluję swój samochód na stacji ALFA, ponieważ
jest blisko mojego domu. Pracują
tam świetni fachowcy, którzy wiedzą, co jest najważniejsze dla pojazdu – dodaje.
Sprawdzenie swojego samochodu nie powinno być traktowane ja-

ko przykra konieczność. Diagności
sprawdzają przecież te elementy,
które mają wpływ na bezpieczeństwo. Samochód, który pozytywnie
przechodzi takie kontrole, nie powinien mieć usterek zagrażających
kierowcy i pasażerom ani innym
uczestnikom ruchu drogowego.
– Kontrola zaczyna się od sprawdzenia ogumienia. Sprawdzamy jego
ciśnienie, aby zapobiec szybkiej eksploatacji. Później kontrolujemy
zbieżność kół oraz układ hamulcowy
zasadniczy i ręczny. Mierzymy siłę
hamowania, która powinna być odpowiednia do masy samochodu.
Sprawdzamy też ewidencję pojazdu
oraz elementy, które odpowiadają za
bezpieczeństwo kierowcy wewnątrz,
czyli pasy oraz szyby. Nie zapominamy też o oświetleniu oraz wykrywamy ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych – tłumaczy Szczepan
Mańka, diagnosta z Okręgowej Sta-

cji Kontroli Pojazdów OMEGA.
– Teraz w okresie jesiennym jest najlepszy czas na skontrolowanie pojazdu. Zbliża się niebezpieczny okres na
drogach. Często zdarza się, że klienci wykrywają u nas usterki, których
się w ogóle nie spodziewali – tłumaczy.
Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów mają odpowiedni sprzęt, który
szybko sprawdzi, czy dany element
pojazdu nie jest zużyty. Podczas
badania auta diagnosta może wykryć usterki, które wprawdzie nie
wpływają na bezpieczeństwo jazdy,
ale których występowanie jednak
uniemożliwia wystawienie pozytywnej oceny stanu technicznego
samochodu. Często są to usterki,
których usunięcie kosztuje o wiele
mniej, gdy są wcześniej wykryte.
– Wydaje mi się, że nikogo dwa
razy nie trzeba zachęcać do takiej
kontroli. Wielu klientów ceni sobie

to, że są świadomi jakim pojazdem
się poruszają. Wykwalifikowani fachowcy z naszej stacji sprawnie i dokładnie sprawdzają każde auto. Cenimy sobie też kontakt z klientem –
mówi Andrzej Izydorczyk, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów ALFA. – Serdecznie zapraszamy na kontrole. Należy pamiętać, że z każdą wizytą na stacji rośnie nasze bezpieczeństwo – dodaje.
Kierowca poruszający się autem,
które nie przechodzi regularnych
kontroli, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla jego własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Warto pamiętać, że dobrze
przygotowane
auto
znacznie
zmniejsza ryzyko wypadku bądź
kolizji oraz sprawia, że w dużym
stopniu jesteśmy spokojniejsi za
kierownicą.

