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Usłyszeli
wyroki

Czekając
na parkingi

Niezwykła
rudzianka

Zakończył się trwający ponad sześć lat
proces w sprawie katastrofy w kopalni Halemba, do której doszło w 2006 roku. Spośród 17 osób zasiadających na ławie oskarżonych, najwyższe wyroki usłyszeli ówczesny dyrektor kopalni oraz główny inżynier wentylacji w zakładzie. Oskarżeni do
końca twierdzili, że są niewinni. Takiego
tłumaczenia nie chcą jednak słuchać rodziny tragicznie zmarłych górników, bo ich
bliskim życia już nic nie przywróci.
Dokończenie na str. 3

Mieszkańcy ulicy Czarnoleśnej 41,
43 i 45 skarżą się, że brakuje im miejsc
parkingowych. Przez to często są oni
zmuszeni parkować w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, a to
może skończyć się mandatem. Pojawiło się jednak zielone światło. Otóż
spółdzielnia MGSM „Perspektywa”,
która zarządza pobliskimi budynkami,
zapowiedziała, że powstaną nowe parkingi.
Dokończenie na str. 4

Jej życiowym powołaniem jest zaszczepianie najmłodszym rudzianom pasji do
artystycznej kreatywności. Osoba o niezwykłym podejściu do młodzieży, rozumiejąca ją i dbająca o jej rozwój. Słowem
– niezwykła rudzianka. Mowa o Bogusławie Trzcińskiej, która prowadzi zajęcia
plastyczne w Młodzieżowym Domu Kultury. Co sprawia jej największą radość w
pracy i w jaki sposób udaje jej się wydobyć potencjał młodych rudzian?
Dokończenie na str. 9

Kopalnia ,,Pokój” uratowana

Foto: RP

Czytaj str. 2
KREDYTY

SPECJALIZUJEMY SIĘ
W ORGANIZACJI:
przyjęć rodzinnych,
konferencji,
spotkań i imprez
zakładowych

REKLAMA
GOTÓWKOWE ORAZ
KONSOLIDACYJNE

• 15 tys. na oświadczenie
• ﬁrmowe do 30 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy
Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel.

731-35-35-35

TANIE ROZMOWY
www.pwsenator.cdx.pl

Ślub
w plenerze!
PW SENATOR, ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18

DO NIEMIEC I ANGLII
TEL. 32 779-73-73
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Rudzka kopalnia Pokój uratowana!

Co będzie z kopalnią ,,Pokój”?

Foto: RP

Miniony tydzień był dla górników pełen niepewOstatecznie za
ności. Po fiasku rozmów z premier Ewą Kopacz, podjęciem uchsytuacja pozostawała patowa. Dlatego też przez Ru- wały zagłosowało
dę Śląską po raz kolejny przemaszerowali strajkują- 23 radnych, zaś jedna
cy oraz solidaryzujący się z nimi mieszkańcy, a tak- osoba (Norbert Rózga
że muzyk Paweł Kukiz, po to by na placu Jana Paw- z PO) wstrzymała się od głoła II spotkać się z prezydent miasta, radnymi oraz su. Z kolei Andrzej Stania, pomimo
przedstawicielami związków zawodowych.
tego że był obecny na sesji i brał udział w dyskuGdy przed budynsji, w ogóle nie
kiem rudzkiego magiuczestniczył w głosoRząd odstąpił od likwidacji kopalni
stratu
skandowali
waniu. Dalszym kroPokój, KWK Brzeszcze, KWK Bobrek
protestujący,
wekiem w kierunku
oraz KWK Sośnica-Makoszowy. To
wnątrz rozpoczynały
obrony śląskich kooznacza, że miejsca pracy zachowa
się obrady Rady Miapalń było spotkanie
ogółem blisko 50 tys. pracowników.
sta. Jej głównym
prezydentów Rudy
Część zakładów Kompanii Węglowej
punktem była debata
Śląskiej, Zabrza, Bydotycząca stanowiska
tomia i Gliwic z marma trafić do Spółki Restrukturyzacji
władz
samorządoszałkiem wojewódzKopalń. Natomiast reszta stanie się
wych Rudy Śląskiej
twa śląskiego, Wojczęścią tzw. Nowej
wobec ogłoszonych
ciechem
Saługą.
Kompanii Węglowej.
zapowiedzi likwidacji
Wspólnie przygotoKWK ,,Pokój” oraz
wany apel samorzątrzech innych kopalń na Śląsku.
dowców przekazany został premier Ewie Kopacz.
– My wiemy, że mamy złoża. Mamy węgiel i mamy
Jednak bez względu na to w nocy z czwartku na
koncesję do 2020 roku. Gdyby ją wydłużono, mamy piątek sejm uchwalił zmiany, które zezwalały na re20 mln ton na złożach – wyliczała radna Dorota To- alizację rządowego programu naprawy Kompanii
biszowska, która jako pracownik powierzchni w gór- Węglowej, co wiązało się z likwidacją rudzkiej konictwie pracuje ponad 20 lat. Natomiast w kopalni palni ,,Pokój”, KWK Brzeszcze, KWK Bobrek oraz
,,Pokój” jest ona zatrudniona od 2000 roku. – Nie KWK Sośnica-Makoszowy. Co ciekawe, wśród pojest także tajemnicą, że mamy w zasięgu złoża, które pierających ustawę znaleźli się posłowie także ze
należą właściwie do KWK Halemba i KWK Bielszo- Śląska, w tym z miast, w których rząd planował zawice, ale te kopalnie nie mogą do nich dotrzeć ze mknąć kopalnie. W przypadku Rudy Śląskiej była
względu na filar ochronny w rejonie autostrady A-4. to Danuta Pietraszewska z PO. Przeciw ustawie
My spokojnie jesteśmy w stanie z tych złóż czerpać głosował z kolei drugi poseł z naszego miasta –
węgiel. Przez najbliższe 20-30 lat możemy spokojnie Grzegorz Tobiszowski. Mimo decyzji posłów górfedrować – zapewniała.
nicy nie dali za wygraną. Rozpoczęła się kolejna

Na górników, którzy protestowali, czekały rodziny, prezydent i związkowcy.

Foto: TVS.

Dziesięć dni protestu, setki godzin nerwów, tysiące
pytań i... cztery kopalnie, które rząd chciał zlikwidować, nie będą zamykane. To oznacza, że górnicy kopalni Pokój mogą nadal fedrować. Dlaczego zmieniono decyzję i co to oznacza dla pracowników?

Porozumienie podpisano w sobotę w Urzędzie Wojewódzkim.
tura negocjacji z rządową stroną. W końcu w sobotę o zawartym porozumieniu, i wyjechali na pook. godz. 17 pobożne życzenia stały się faktem. wierzchnię. Tak stało się również w przypadku górW katowickim Urzędzie Wojewódzkim podpisa- ników rudzkiej kopalni ,,Pokój”. Zaraz po wyjeźno porozumienie pomiędzy stroną rządową dzie zostali oni owacyjnie przywitani przez zebraa związkowcami. Co najważniejsze – w ustale- nych pod bramą protestujących, związkowców
niach znajduje się zapis o rezygnacji ze zwolnień oraz władze miasta.
– Jestem dumna ze swojego męża, że mógł zostać
górników, odstąpieniu od likwidacji czterech ko„na
dole” i protestować z tymi wszystkimi mężczypalń oraz wydłużeniu odpraw dla pracowników
przeróbki z 3,5 do 12 miesięcy (tak samo jak znami – powiedziała Monika Gliniecka, która czew przypadku pracowników powierzchni i admini- kała na wyjazd górników z półtoraroczną córką. –
stracji). WprowadzoW ostatnich dniach
no ponadto 3-letnie
przeżywaliśmy ogromny niepokój, smuurlopy przedemeryW związku z planami odnośnie
tek… Tego się nie da
talne dla pracownirudzkiej kopalni i w celu zachowania
opisać słowami. Nie
ków przeróbki w wymiejsc pracy radni podczas
wiedzieliśmy, czy za
sokości 75 proc. pennadzwyczajnej sesji przegłosowali
chwilę
będziemy
sji.
uchwałę,
w
której
wyrazili
swój
mieli
pieniądze
na
Zgodnie z porozusprzeciw wobec działań rządu. Za
chleb.
mieniem w celu realizacji planów napraw– Przez ten tydzień
przyjęciem projektu głosowało 23
czych do Spółki Reradnych. Norbert Rózga wstrzymał się dużo się wypowiadastrukturyzacji Kopalń
od głosowania, a Andrzej Stania, choć łam na temat protezostaną przekazane
stu. Teraz chcę pobył obecny na sesji, nie zagłosował.
kopalnie:
Piekary,
dziękować Wam, bo
ruch Centrum (część
nie wiem czy wiecie,
kopalni Bobrek-Cenale to Wy zatrzymalitum), ruch Makoszowy (część kopalni Sośnica- ście proces rozkradania Polski – zwracała się do
Makoszowy) oraz Brzeszcze. Później zakłady te górników prezydent miasta, Grażyna Dziedzic. –
mają trafić do nowych inwestorów.
Przez ten cały czas czterech prezydentów najwiękNatomiast reszta kopalń przejdzie pod nowy szych miast górniczych było razem. Mówiliśmy
podmiot – tzw. Nową Kompanię Węglową (jest to jednym głosem w sprawie sprzeciwu na likwidację
spółka ze 100 proc. udziałem Węglokoksu, czyli miejsc pracy. Nic jednak nie udałoby się bez Waszej
100 proc. udziałem Skarbu Państwa). Znajdą się determinacji, dlatego jako prezydent największej
w niej kopalnie: Chwałowice, Rydułtowy-Anna, gminy górniczej w Europie serdecznie Wam za to
Marcel, Jankowice, Ruch Sośnica (część kopalni dziękuję – mówiła.
Sośnica-Makoszowy), Bolesław Śmiały, ZiemoDodajmy, że w poniedziałek (19.01.) do dymisji
wit, Piast, a także rudzkie kopalnie – Bielszowice, podało się czterech wiceprezesów Kompanii WęHalemba-Wirek oraz ,,Pokój”.
glowej, co miało związek z porozumieniem zawarGdy tylko pracownicy zakładów pierwotnie tym pomiędzy rządem a związkami zawodowymi.
przekazanych do likwidacji otrzymali informację

Joanna Oreł
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Koniec procesu po katastrofie w Kopalni Halemba

Winni tragedii w „Halembie”
usłyszeli wyroki
Gliwicki Sąd Okręgowy ogłosił wyroki dla
winnych katastrofy w kopalni Halemba,
w wyniku której zginęło 23 górników.
Oskarżeni spędzą najbliższe kilka lat
za kratkami, ale to nie wróci życia
tragicznie zmarłym pracownikom...

Foto: TVS

Proces w sprawie kopalni Halemba rozpoczął się
po tragicznych wydarzeniach, które 21 listopada
2006 roku rozegrały się w pokładzie 506, na głębokości 1030 m. To właśnie tam podczas likwiProces w sprawie katastrofy w kopalni
dowania ściany wydoHalemba trwał ok. 6 lat. W sprawie
bywczej wybuchł metan,
przesłuchano prawie 350 świadków.
zaś po nim nastąpiła eksgrzywny. Na ławie
Odbyło się blisko 150 rozpraw. Zebrano 66
plozja pyłu węglowego.
oskarżonych pozotomów akt. Podczas czwartkowej rozprawy
W wyniku wypadku
stało 17 pracowninajwiększe kary ogłoszono dla byłego
zginęło 23 górników,
ków kopalni i firmy
dyrektora rudzkiej kopalni oraz głównego
w tym 8 pracowników
Mard. To główni odinżniera wentylacji. Prokuratura stwierdziła,
kopalni Halemba i 15
powiedzialni za praże doskonale wiedzieli oni o przekroczeniu
pracowników zewnętrzcę górników w tym
stężenia metanu pod ziemią.
nej firmy Mard. Najtragicznym
dniu,
młodszy górnik miał zaczyli sztygarzy, nadNa ławie oskarżonych zasiadało 17 osób. Uniewinniono dwie.
ledwie 21 lat, zaś najstarszy – 59. To była najtragicz- sztygarzy, inżynierowie, a także specjaliści od metanu.
niejsza katastrofa w historii polskiego górnictwa od W sprawie przesłuchano prawie 350 świadków. Odby30 lat. Wyjaśnianiem okoliczności tragedii zajęła się ło się blisko 150 rozpraw. W końcu – po 6 latach pro- lat pozbawienia wolności. Z kolei były dyrektor ko- rzeczniczka prasowa gliwickiego Sądu Okręgowegliwicka prokuratura rejonowa. Aktem oskarżenia cesu – w ubiegły czwartek (15.01.) w gliwickim palni, Kazimierz D. dostał wyrok dwóch lat w za- go.
objęto 27 osób. Prokuratura stwierdziła, że w trakcie Sądzie Okręgowym ogłoszono wyroki. W trakcie wieszeniu na 5 lat (prokurator wnioskował o siedem
Zasiadający na ławie oskarżonych podczas ogłaprowadzonych prac, przełożeni górników przyzwa- jego odczytywania zasłabł jeden z mecenasów, jed- lat). Dwie osoby spośród oskarżonych zostały unie- szania wyroków ponownie zapewniali, że są niewinlali na lekceważenie przepisów oraz łamanie zasad nak po 40-minutowej przerwie, wznowiono sprawę. winnione. Pozostali usłyszeli wyroki od trzech mie- ni. Natomiast sędzia Grażyna Stankiewicz-Chimiak
obowiązujących w górnictwie.
sięcy do dwóch lat zdecydowała, że zebrane dowody wskazują na winę
Główny
inżynier
Pierwsze wyroki w sprawie „Halemby” zapadły wentylacji
więzienia w zawie- kierownictwa kopalni, które świadomie narażało żykopalni,
W wyniku katastrofy 21 listopada 2006 roku
w 2008 roku. Wówczas Franciszek S., były nadszty- Marek Z. został skazacie górników. Śledczy ustalili m.in., że dyrektor koszeniu.
pod ziemią kopalni Halemba zginęło 23
gar w rudzkiej kopalni, usłyszał w katowickim są- ny na trzy lata więzie– Oskarżonym po- palni przed katastrofą widział odczyty z metanomiegórników. Najstarszy z nich miał 59 lat, zaś
dzie wyrok 12 miesięcy więzienia w zawieszeniu na nia (bez zawieszenia),
stawiono
zarzuty rzy. Wskazywały one jednoznacznie, że pod ziemią
najmłodszy – 21. Pracowali oni przy likwidacji
trzy lata. S. dobrowolnie poddał się karze. Po roku choć kilka tygodni testężenie metanu znacznie przekraczało normy. Ponarażenia
górników
ściany wydobywczej, gdzie dziewięć miesięcy
wyroki usłyszało kolejnych dziewięć osób. Sąd ska- mu podczas mowy
dobną wiedzą dysponował Marek Z. Nie przerwali
na
utratę
życia
wcześniej doszło do wypadku. Wówczas
zał oskarżonych na kary od czterech miesięcy do końcowej prokurator
oni jednak pracy górników.
i
zdrowia
–
wyjaśnia
jednak – na szczęście – nikt nie zginął.
dwóch lat więzienia w zawieszeniu, a także nałożył zażądał dla niego ośmiu
Joanna Oreł
Agata Dybek-Zdyń,
REKLAMA
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Do Krakowa nam daleko. Na szczęście

| R��� Ś�����

– „Zastanawia mnie, co
Aby poradzić sobie z projest głównym powodem zablemem, miasto realizuje
Pod koniec 2014 r. został przyjęty
nieczyszczeń naszego powieProgram Ograniczania Ninowy Program ochrony powietrza
trza oraz jak można z tym
skiej Emisji (PONE). Jednak
dla województwa śląskiego. Jedną
walczyć” – napisał do nas
bodaj największy wpływ na
z 5 specjalnie wydzielonych stref jest jego rozwiązanie mają sami
pan Paweł, mieszkaniec Haaglomeracja górnośląska, do której
lemby.
mieszkańcy. – Jednym ze
należy Ruda Śląska. Dla tej strefy
Z podobnym pytaniem
sposobów ograniczania nizgłosiliśmy się do rudzkiego
skiej emisji jest wymiana staprogram opracowano ze względu
magistratu. – Główną przyrych systemów grzewczych
na przekroczenie stężenia pyłu
czyną przekroczenia stężeń
na
nowe,
ekologiczne.
zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz
zanieczyszczeń w mieście jest
W przypadku chęci wymiany
benzoalfapirenu i dwutlenku azotu.
emisja z indywidualnych sysstarego pieca na ekologiczny,
temów grzewczych, czyli tzw.
czyli gazowy, olejowy, elekniska emisja, która swoim zatryczny, niskoemisyjny piec
nym czynnikiem mającym negatywsięgiem obejmuje głównie małe kowęglowy na ekogroszek lub w przyny wpływ na jakość powietrza są
tłownie oraz paleniska domowe –
padku podłączenia się do sieci cierównież niekorzystne warunki kliwyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelpłowniczej, mieszkańcy Rudy Śląmatyczne. Substancje kształtujące
niczka Wydziału Gospodarki Koskiej mogą składać do Urzędu Miajakość powietrza w Rudzie Śląskiej
munalnej i Ochrony Środowiska.
sta wnioski o udzielenie z budżetu
najczęściej są wynikiem procesów
– W celu jej zmniejszenia pomiasta dotacji na zmianę systemu
spalania śmieci i paliwa złej jakotrzebna jest modernizacja źródeł
ogrzewania – tłumaczy Ewa Wyciści – wylicza.
opalanych paliwem złej jakości. Inślik.
Magdalena Szewczyk

Co z obiecanymi parkingami?

Foto: arch.

W ostatnich tygodniach głośno zrobiło się o silnie zanieczyszczonym powietrzu w Krakowie. Jest to miasto o jednym z najgorszych pod tym względem wyników w Europie. Dlatego
mieszkańców ciekawi, czy Ruda Śląska boryka się z podobnym problemem.

Wymiana pieców na ekologiczne może poprawić czystość powietrza.

|N��� B����

– Zaparkowanie przed naszym blokiem często graniczy z cudem. Samochodów przybywa, dlatego zaczęliśmy
zostawiać je w miejscach, które nie są
do tego przeznaczone. Mamy nadzieję,
że coś się zmieni w tym temacie – żali
się jeden z mieszkańców ul. Czarnoleśnej. Postanowiliśmy zwrócić się do
spółdzielni „Perspektywa”, która zarządza wspomnianymi budynkami, z pytaniem o to, jak wyglądają plany rozbu-

dowy parkingu. – Zgodnie z zatwierdzonym planem remontów w roku 2014
została wykonana dokumentacja techniczna parkingów w rejonie ul. Czarnoleśnej 41-45 – informuje Aleksandra
Wilk, zastępca prezesa zarządu ds. eksploatacji i rozwoju MGSM „Perspektywa”. – Aktualnie oczekujemy na decyzję
o pozwoleniu na budowę pierwszego
z nich, zlokalizowanego pomiędzy budynkami nr 41 i 43. Po jej uzyskaniu i wy-

łonieniu w drodze przetargu wykonawcy przystąpimy do realizacji.
Natomiast mieszkańcy bloku nr 45
będą musieli uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości. – Drugi parking, pomiędzy budynkami nr 43 i 45, zamierzamy wykonać w 2016 r. Zainteresowani
lokatorzy wszelkie szczegółowe informacje mogą uzyskać bezpośrednio
w administracji – wyjaśnia Aleksanda
Wilk.
Magdalena Szewczyk

Foto: MS

Dla kierowców mieszkających przy ul. Czarnoleśnej 41, 43 i 45 każdy dzień to walka o miejsce parkingowe. Tym, którym nie udaje się traﬁć na dobry moment, pozostaje parkowanie w miejscu, gdzie
kiedyś znajdował się trawnik, a dziś nie ma po nim ani śladu. Tu z kolei pojawia się inny problem,
bowiem takie parkowanie niejednokrotnie kończyło się wezwaniem Straży Miejskiej i mandatami.
Czy obietnice odnośnie parkingu, które złożyła ponad rok temu spółdzielnia MGSM „Perspektywa”,
w końcu zostaną spełnione?

Tak wygląda zniszczony parkowaniem trawnik.
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Ruda

Przy ulicy Szyb Walenty
zrobili sobie
wysypisko śmieci

Uwagę na problem zwrócili nie tylko wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik prasowy rudzmieszkańcy, ale również pracownicy Rudzkiego kiego magistratu.
W ślad za tym pracownicy Wydziału GospodarInkubatora Przedsiębiorczości, którego filia znajduje się przy ul. Szyb Walenty. – „Od paru mie- ki Komunalnej i Ochrony Środowiska zlecili posprzątanie śmieci. – Wysięcy zostały tam skłasypisko odpadów komudowane odpady budowPrzy ul. Szyb Walenty co chwilę ktoś
nalnych – niesegregolane i inne, które
wyrzuca śmieci. Niektóre wysypiska
wanych, zmieszanych
w chwili obecnej zarasą wręcz gigantyczne. Straż Miejska
miało bardzo duże rozstają trawą i krzewami.
twierdzi, że nie sposób ustalić sprawców,
miary – ok. 300 m szeOstatnio przy tej samej
bo droga ta jest rzadko uczęszczana.
ściennych – podkreśla
ulicy powstało następne
Strażnicy zapowiedzieli jednak częstsze
Adam Nowak. – Odpaskładowisko odpadów
patrole w problematycznym miejscu.
dy ktoś podrzucił pobudowlanych” – zaalarW ubiegłym roku dzięki temu udało się
między ul. Klary a ul.
mowali w liście do nazłapać dwóch sprawców.
Szyb Walenty.
szej redakcji pracowni– Ulica Szyb Walenty
cy Inkubatora.
O sprawie powiadomiony został również Urząd to miejsce, które rzadko uczęszczane jest przez
Miasta w Rudzie Śląskiej. – Straż Miejska pismem pieszych, stąd nie sposób ustalić świadków, którzy
z dnia 13 listopada 2014 r. przekazała informację mogliby pomóc w złapaniu sprawców – mówi Too lokalizacji dzikiego wysypiska śmieci znajdują- masz Parzonka, rzecznik prasowy rudzkiej Straży
cego się pomiędzy ul. Klary a ul. Szyb Walenty – Miejskiej. – Toteż, jeżeli ktoś ma problem z usu-

Foto: JO

Powracające wysypiska śmieci – to problem, z którym nie sposób sobie poradzić przy ulicy Szyb Walenty w Rudzie. Co chwilę pojawiają się tam składowiska
podrzucanych odpadów. Niestety winnych nie sposób ustalić, bo droga ta rzadko
jest uczęszczana. Straż Miejska zapowiada jednak, że wprowadzi częstsze patrole we
wspomnianym miejscu.

Dzikie wysypiska są zmorą przy ul. Szyb Walenty.
nięciem śmieci, pozwala sobie je pozostawić tutaj
bez większych skrupułów.
Parzonka dodaje, że strażnicy starają się regularnie, a także częściej patrolować ul. Szyb Walenty. Chcą w ten sposób zapobiegać powstawaniu kolejnych wysypisk śmieci oraz przyłapać
na gorącym uczynku tych, którzy czują się bezkarni. Bowiem wtedy ewentualny sprawca będzie zobowiązany na własny koszt do posprzątania śmieci. – W okresie od 2013 do 2014 roku
udało nam się ustalić dwóch sprawców powsta-

nia wysypisk śmieci przy ul. Szyb Walenty –
przytacza statystyki rzecznik rudzkich strażników.
Jak widać jednak – wprowadzenie nowej ustawy śmieciowej, która w założeniu miała doprowadzić do wyeliminowania dzikich wysypisk – nie
stała się batem na wszystkich. – Może to wynikać
z faktu, że to dopiero początek jej obowiązywania
– podsumowuje Tomasz Parzonka. – Liczymy na
to, że w przyszłości będzie lepiej.

Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska

Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

Wyposaż.
w instalację

Stawka
wywoł.
(zł/m2)

UWAGA!
Wadium
(zł)

Termin oględzin
lokalu

L O K A L E U Ż Y T KO W E
1

Ruda Śląska 1 –
Ruda
ul. Bujoczka 12/4

66,34 m2

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

5,00

1.000,00

29.01.2015 r.
godz. 11.00

2

Ruda Śląska 10 –
Wirek
ul. 1 Maja 226/01

19,75 m2

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

500,00

29.01.2015 r.
godz. 12.00

3

Ruda Śląska 10 –
Wirek
ul. 1 Maja 232/02

20,70 m2

elektryczna,
wod.-kan.

11,00

500,00

29.01.2015 r.
godz. 12.15

GARAŻE

4

Ruda Śląska 9 –
Nowy Bytom
ul. Chorzowska 9
garaż murowany
nr 7

33,70 m2

inst.
elektr. do
sprawdzenia

8,00

500,00

29.01.2015 r.
godz. 13.00

5

Ruda Śląska 9 –
Nowy Bytom
ul. Tołstoja
garaż murowany
nr 6

16,24 m2

inst.
elektr. do
sprawdzenia

4,00

500,00

29.01.2015 r.
godz. 14.00

Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do
organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr
32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne
lokale użytkowe / garaż przelewem na konto: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000
0010 0109 0321 w terminie do dnia 6 lutego 2015 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz.
7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek
od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 11.02.2015 r. poz. nr
…. (lp. lokalu użytkowego / garażu) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 6 lutego
2015 r. do siedziby MPGM Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro
- Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy / garaż
z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się
u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218,
pokój nr 23, 24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew. 744,
745.
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Orzegów

Hulały „Huloki”

Kochłowickie jasełka

Nasze starzyki

EkoWalentynki
Rudzkie walentynki są eko i to po raz czwarty.
14 lutego odbędzie się doroczna akcja ekologiczno-edukacyjna pod hasłem „EkoWalentynki z bateriami”, w której udział biorą nie tylko przedszkola,
szkoły i organizacje pozarządowe, ale także osoby
prywatne. Organizatorem tradycyjnie jest Rudzkie
Towarzystwo Przyjaciół Drzew OPP oraz stali partnerzy: Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych InnI, In-nY Dom Kultury, kino „Patria”, MBP oraz
Oddział Polskiego Związku Filatelistów w Rudzie
Śląskiej.
W Dzień Zakochanych, od godziny 17.00,
w rudzkim kinie „Patria” zbierane będą baterie, za
które będzie można otrzymać lizaki w kształcie
serca. Tak jak w poprzednich edycjach, partnerami
akcji są Remondis Electrorecycling i Europejska
Platforma Recyklingu. Inicjatywa ma na celu informowanie, że zużyte baterie z uwagi na swój skład
chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich mogą
być odpadami niebezpiecznymi. Zużyte baterie powinny być zatem segregowane i utylizowane
w specjalnych instalacjach. Akcja to tylko część
wielkiej ogólnokrajowej operacji, w której udział
weźmie ponad 100 miejscowości w Polsce.

MS

Każdy pracował nad nimi, by wypaść jak najlepiej –
podkreślała Magdalena Serwońska, reżyserka wydarzenia, która wcieliła się w postać Maryi
.
DK

Czarny Las

Rozśpiewany Duch

Rudzianie wspólnie kolędowali po raz 20.
Coroczne Rudzkie Spotkanie Kolędowe w parafii
Ducha Świętego na Czarnym Lesie odbyło się
(18.01.) już po raz 20. Tym razem w kościelnych
murach około 180 wykonawców, przy wsparciu
orkiestry dętej z oświęcimskiego Zespołu Szkół

Salezjańskich połączyło swoje siły we wspólnym
wychwalaniu Boga. Było naprawdę bosko. – Zdaje
się, że po raz dziesiąty przybywamy na czarnoleśne
kolędowanie. Serce rośnie, gdy patrzę na tych
wszystkich występujących, którzy całym sobą
angażują się we wspólny śpiew przy Bożym żłóbku.
Publiczność tym razem naprawdę dopisała –
podkreślał Czesław Bursy, który wystąpił ze scholą
„Boże nutki” z parafii św. Barbary w Bykowinie.
Każdy z zespołów zaprezentował się ze swoimi autorskimi kolędami, a w przerwach wszyscy zgromadzeni odśpiewali tradycyjne pastorałki. W czasie
tegorocznego spotkania wystąpiły schole: z parafii
św. Marii Magdaleny z Bielszowic, „Wspólnota
dzieci Maryi” z parafii Bożego Narodzenia w
Halembie, z parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu
oraz zespół „Vox Dei” z tej samej parafii, a także
schole „Róże św. Elżbiety z Orzegowa, „Boże nutki” z Bykowina i „Duchu ogniu” z parafii Ducha
Świętego z Czarnego Lasu. 
DK

Bielszowice

Integrują się pod żłóbkiem
Okres świąteczny to dla nich okazja do wspólnego
spędzenia czasu, połączenia sił i w efekcie stworzenia
czegoś kreatywnego. W środę, 19 stycznia, swoje aktorskie i muzyczne talenty pokazali uczniowie wielu
rudzkich szkół i nie tylko - podczas jedenastych już
jasełek integracyjnych wystawionych w Domu Kultury w Bielszowicach. – Spotykamy się tu po raz kolejny, tradycyjnie począwszy od dzieci przedszkolnych,
aż po młodzież ponadgimnazjalną - wszyscy na jednej
scenie. Od wielu lat po wspólnych próbach przedstawiamy wydarzenia betlejemskiej nocy – mówi Joanna
Wodarska, organizatorka jasełek. W wydarzeniu
uczestniczyli podopieczni: Miejskiego Przedszkola
nr 30, Szkół Podstawowych nr 8, 13 i 14, Gimnazjów
nr 11 i 14, Zespołów Szkół Specjalnych nr 3 i 4,
a także Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko” ze
Świętochłowic i zespołu „Janke” z Młodzieżowego
Domu Kultury w Zabrzu. – Wspólne jasełka to kolej-

Na wspólne jasełka dzieciaki czekają cały rok.
na możliwość, by dzieci, zarówno zdrowe, jak i niepełnosprawne, mogły razem nie tylko uczyć się, ale także
integrować się poprzez zabawę i pracę nad przedstawieniem – podkreśla organizatorka.
MS

Niezwykłe karty i upominki z życzeniami dla
babć i dziadków powstały w piątkowe popołudnie w orzegowskim Centrum Inicjatyw Społecznych (16.01.). W ramach zajęć plastycznych
„na śląską nutę” dzieci przygotowały pamiątki
dla swych bliskich.
– W śląskich, wielopokoleniowych rodzinach
babcie i dziadkowie zawsze obdarzani byli szacunkiem i miłością. Bardzo ważne jest wspieranie więzi rodzinnych jako największego skarbu,
dlatego jako pracownicy CIS-u chcieliśmy włączyć się w budowanie tych tradycyjnych wartości
– wyjaśniła Agnieszka Płaszczyk, kierownik
CIS-u.
Prezenty wykonane przez wnuków z pewnością poruszą niejedno serce babci czy dziadka.
Zwłaszcza, gdy będą one wykonane przy wykorzystaniu godki śląskiej. Pomysł, aby odbywające się zajęcia miały charakter śląski, wiązał się
z chęcią kultywowania śląskiej mowy rodzinnej,
mowy serca – używanej na co dzień. Dzieciom
bardzo się ten zamiar spodobał, więc ochoczo
zabrały się za wykonanie prezentów oraz kartek.
DK

Bykowina

Oczami dzieci

Foto: DK

Ruda Śląska

Wolontariusze też przygotowali jasełka.

Foto: MS

Dźwięki płynące z akordeonów wypełniły bielszowicki Dom Kultury w sobotnie popołudnie
(17.01.). Na scenie piętnastu akordeonistów z zespołu im. Edwarda Huloka, prezentowało swój
repertuar podczas koncertu noworocznego.
– Po raz pierwszy zagramy przed publicznością
nowoczesne aranżacje standardów muzyki rozrywkowej np. „Strangers in the night” Franka
Sinatry oraz „What a wonderful world” Louisa
Armstronga – wyjaśniał Robert Kier, który od
ośmiu lat jest dyrygentem w Zespole Akordeonistów im. Edwarda Huloka przy Domu Kultury
w Rudzie Śląskiej. – Postanowiliśmy również powrócić do tradycji, rozpoczynając noworoczny
koncert utworem „Mój pierwszy marsz”, autorstwa założyciela i dyrygenta zespołu Ryszarda
Panicy – dodał. Koncert noworoczny akordeonistów został wzbogacony występem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” z Radzionkowa. Niespodzianką dla zebranych było ponadto zakończenie
imprezy, kiedy to artyści „Małego Śląska” razem
z akordeonistami zachęcili publiczność do wspólnego śpiewu.
DK

Foto: DK

Akordeonistów gościł bielszowicki DK.

Nikt ich do niczego nie zmusza. Do pracy garną
się sami. Młodzież z kochłowickiej oazy, razem
z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kochłowicach, przygotowała
w niedzielne popołudnie (18.01.) jasełka dla parafian. – Piękną formą przeżywania Bożego Narodzenia
są jasełka. Tym razem zostały one nazwane
„kochłowickimi”, w zeszłym roku mieliśmy „śląskie”.
Gratuluję wszystkim, którzy wykazali się tak
wspaniałą fantazją przy ich tworzeniu – mówił ks.
Jerzy Lisczyk, proboszcz parafii Trójcy
Przenajświętszej w Kochłowicach.
Aktorzy w przeróżnym wieku opowiadali zebranym o ewangelicznych prawdach. O muzyczną
oprawę jasełek zadbał chór parafialny św. Cecylii.
– Wystawiane przez nas przedstawienie w tradycyjny sposób opowiada o małym Jezusie. Przygotowanie jasełek było dla nas bardzo radosnym czasem.

Foto: DK

Kochłowice

Foto: DK

Bielszowice

Rodziny zastępcze także kolędowały Jezusowi.
Rudzkie rodziny zastępcze są obdarzone nie
tylko gorącymi sercami, ale i wspaniałymi głosami. Przekonać mogliśmy się o tym podczas sobotniego (17.01.) kolędowania w parafii św. Barbary
w Bykowinie. Nie zabrakło na nim również jasełek w wykonaniu dzieci.
– Nasze przedstawienie sięga historii sprzed
dwóch tysięcy lat, kiedy to w małej stajence narodziło się Boże Dziecię. Chcieliśmy opowiedzieć
o tym zdarzeniu oczami dzieci. To one zagrały
w jasełkach główne role – opowiadała Marta Pyrkosz, organizatorka jasełek. Około 80 osób,
w tym przede wszystkim dzieci, zebranych wokół
bykowińskiej stajenki, przez ponad godzinę wychwalało małego Jezusa swoim śpiewem. Akompaniował im zespół muzyczny pod przewodnictwem Wojciecha Wilka, będącego równocześnie
pomysłodawcą spotkania. – Cieszymy się, że nasze kolędowanie spotkało się ze sporym zainteresowaniem. Po śpiewie przejdziemy wszyscy do
salek, by tam móc podzielić się wrażeniami z występów – dodała Marta Pyrkosz.
DK
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Orzegów

Nadal świątecznie

Wypatrując gwiazd

Zamiana ról

Królowie maszerowali
Orszak Trzech Króli – jest jeden, ale w ponad
332 miejscach na świecie. Rudzianie z parafii
Piusa X w Rudzie także poprowadzili swój. Ponad tysiąc uczestników przeszło ulicami: Szyb
Powietrzny, Wolności, Różaną, Narcyzów, Zabrzańską, Chryzantem do auli Szkoły Podstawowej nr 30. Tam Rycerze Kolumba, parafianie,
młodzież oazowa, dzieci Maryi i ministranci, pod
przewodnictwem księży wikarych Krzysztofa
Szwedy i Łukasza Cnoty przygotowali jasełka po
śląsku. – Przemarsz orszaku ulicami naszej dzielnicy to nie tylko okazja do uczestnictwa w przedstawieniu, w którym biorą udział Święta Rodzina,
Trzej Królowie, król Herod, ich dwory, wojska,
w otoczeniu aniołów i diabłów. To także potwierdzenie naszego zaangażowania w życie religijne
i publiczny dowód wiary – powiedział Michał
Tworuszka, wielki rycerz Rycerzów Kolumba.
Wszyscy uczestnicy orszaku otrzymali korony,
śpiewniki oraz znaczki tegorocznego orszaku.
Dla chętnych były dostępne stroje w trzech kolorach przyporządkowane do stroju króla oraz
sztandary i flagi. 
DK

Sanocki i Stanisław Sroka, prezentując polskie i zagraniczne utwory. Wspaniały klimat koncertu stworzyli
także konferansjerzy: Anna Buryan i Grzegorz Jurczyk.
– Obecność ich wszystkich to dla nas ogromny zaszczyt
– dodała dyrektor.
DK

Bykowina

Adaptacyjne Kolędowanie

Kolędowanie w ośrodku to także integracja.

– Ważne jest to, że przez cały ostatni rok mogliśmy
pracować dla naszych dzieciaków, a one dawały
nam mnóstwo energii i radości. Tworzenie atmosfery ośrodka nie polega tylko na wykonywaniu pracy
zawodowej, ale także na spędzaniu ze sobą czasu
wolnego oraz przeżywaniu wspólnych wydarzeń. To,

że możemy się spotkać z podopiecznymi oraz ich
rodzinami jest zwieńczeniem wszystkiego, co działo
się w ubiegłym roku – mówił Arkadiusz Staisz,
dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci
Niepełnosprawnych w Bykowinie, gdzie w środę
(14.01.) odbyło się magiczne kolędowanie.
Tradycyjnie już do ośrodka zaproszono zespół
Capax Dei, który nie tylko wystąpił przed licznie
zgromadzoną widownią, ale także akompaniował do
specjalnie przygotowanych jasełek. – Jasełka
wystawią dzisiaj pracownicy naszego ośrodka.
Zespół Capax Dei kolęduje z nami po raz trzeci, jednak pierwszy raz nasz spektakl jasełkowy będzie
przeplatany kolędami w wykonaniu tego zespołu –
tłumaczył Arkadiusz Staisz. – Nasi podopieczni są
bardzo podekscytowani tym wydarzeniem. Cieszę
się również, że jesteśmy tutaj w tak licznym gronie
– dodał. Wydarzenie zakończyło się koncertem tria
fortepianowego „Zaklęte struny”.

DK

Swoich wychowawców w zupełnie odmiennych rolach mogli zobaczyć uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 36 w Orzegowie podczas
wtorkowego przedstawienia (13.01.). Około 10
nauczycieli porzuciło na chwilę role pedagogów
wcielając się tym razem w postacie z jasełek.
Zaszczytna rola św. Józefa przypadła w udziale
wicedyrektorowi Marianowi Ptokowi, Maryję
odegrała dyrektor szkoły Iwona SkrzypczykSikora, a energiczną gwiazdką, która gubi
świąteczny pył, została nauczycielka wychowania fizycznego Małgorzata Hyba. Z kolei
pomysłodawca przedstawienia – ksiądz i katecheta – w jasełkach wcielił się w rolę chłopca,
próbującego pomóc gwieździe. – Można
powiedzieć, że jasełka w dziecinny sposób
opowiadają o dniu boskiego narodzenia,
wskazując również na to, że w tym czasie mogą
zdarzyć się cuda. O tym właśnie jest nasze przedstawienie – wyjaśnił ks. Sebastian Mandrysz,
katecheta w SP 36.
Ku radości zgromadzonych uczniów, utracony
przez gwiazdę pył, udało się odzyskać przy boskiej pomocy dwóch aniołów, Seby oraz jego
siostry, Kasi. – Takie jasełka to świetna zabawa!
– zgodnie komentowały dzieci.

DK

Bielszowice

Barbórkowe laury

Foto: DK

Ruda

Koncert noworoczny był prawdziwą muzyczną ucztą.

Bykowina

Barbórkowy Konkurs Poetycki odbył się po raz 10.

Chcą ożywić tradycje

Znamy już laureatów X Barbórkowego
Konkursu Poetyckiego. Ze względu na ogólnopolski charakter przedsięwzięcia, 19 zgłoszonych
prac napłynęło z różnych zakątków naszego kraju. Zwycięzcą został mieszkaniec Nowego Targu,
Krzysztof Kokot i jego utwór „Biały wiersz”.
Natomiast cztery równorzędne wyróżnienia
przypadły w udziale: Beacie Kalińskiej z Cieszyna, Jadwidze Bohli z Gierałtowic, Wojciechowi
Kołodziejowi z Kielc oraz Urszuli Pilny z Rudy
Śląskiej. – Od kilku edycji przesyłam prace, ale
dopiero teraz, ku swojej radości, doczekałem się
nagrody. To kolejny pretekst do odwiedzenia Rudy
Śląskiej – skomentował w czwartek (15.01.)
Krzysztof Kokot podczas uroczystego wręczenia
nagród w bielszowickim Domu Kultury.
Jury w składzie: Krystian Gałuszka, Cecylia
Gładysz, Marek Wacław Judycki oraz Anna
Krzysteczko podkreślało wysoki poziom tegorocznego konkursu, co cieszy, biorąc pod uwagę, że
była to już jego jubileuszowa – dziesiąta edycja.
DK

Znane porzekadło mówi, że „nie szata zdobi człowieka”. To prawda, jednak to właśnie barwny strój
dawniej był szczególnym wyznacznikiem pochodzenia. Chcąc powrócić do tej tradycji, Centrum Inicjatyw Społecznych w Starej Bykowinie zainaugurowało we wtorkowe popołudnie (13.01.) projekt „Ożywiamy śląskie tradycje”, którego głównym celem jest
przygotowywanie strojów śląskich. – Chcemy podzielić uczestników na trzy grupy. Będzie grupa krawiecka, rękodzielnicza (odpowiedzialna za wykonanie biżuterii i wianków) oraz grupa artystyczna malująca fartuchy czy wstążki do strojów. Czwarta grupa
– adresowana głównie do panów będzie zajmowała
się obróbką starych fotografii – wyjaśniła Anna Nawrot, koordynatorka projektu. Pierwsze z cotygodniowych zajęć zostały wzbogacone o wykład Małgorzaty Pietrzak ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa
Kulturowego w Katowicach. W czerwcu uczestnicy
zaprezentują efekty swoich prac: dzieci w uszytych

Foto: CIS

„Dzisiaj w Betlejem”, „Bóg się rodzi”, „Wśród
nocnej ciszy” to tylko niektóre z pastorałek, jakie
można było usłyszeć podczas kolędowania
uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej nr 41, które odbyło się w świetlicy
Filipa Nereusza przy kościele św. Józefa w środę
(14.01.). By ułatwić zebranym wspólne śpiewanie, nauczyciele przygotowali kolędy w wersji
karaoke. – Kolędowaniu towarzyszą również jasełka w wydaniu tradycyjnym, śląskim i zupełnie
oryginalnym, będącym grą cieni, opracowane
przez ks. Szymona Karnówkę i Urszulę Malczewską. To wszystko nie byłoby jednak możliwe gdyby
nie zaangażowanie uczniów, rodziców oraz nauczycieli – opisywała Anna Dyrda, nauczycielka
w Szkole Podstawowej nr 41.
Wychowawcy ze szkolnej świetlicy dołączyli
się do imprezy przygotowując wraz z podopiecznymi przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami”, które publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Wydarzenie uświetnił także występ Zabrzańskiego Centrum Suzuki, który z pewnością
na długo zagości w pamięci widzów.
DK

Foto: MS

Na kolędowaniu dopisała frekwencja.

Już po raz czwarty prawdziwe gwiazdy mieniły się
w rudzkim Młodzieżowym Domu Kultury podczas
koncertu noworocznego pod tytułem „A my tak w wypatrywaniu gwiazdy”, który odbył się w minioną środę
(14.01). – Tradycyjnie już w nazwach naszych koncertów występuje słowo „gwiazda”. W zeszłym roku impreza odbyła się pod hasłem „Gwiazdy na wyciągnięcie rąk”, wcześniej – „Pod przyjazną gwiazdą”, natomiast pierwszy koncert, który odbył się 3 lata temu
zatytułowany był „Gwiazdy i gwiazdki na Nowy Rok”
– skomentowała Renata Buryan, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Szczególną gwiazdą była Ewa
Uryga, laureatka ogólnopolskich festiwali, która przybliżyła zebranym twórczość Whitney Houston, wyśpiewując dwa utwory z jej repertuaru. Oprócz wokalistki na scenie pojawili się: Magdalena Całka, Rafał
Dudek, Dominika Muzykant, Elżbieta Siemianowska,
Natalia Dybała, Alicja Pieter, Julia Hanke, Wojciech

Foto: DK

Ruda

Foto: DK

Ruda

W bykowińskim CIS ruszyły nowe warsztaty.
strojach śląskich wyjdą na procesję Bożego Ciała,
wystawiając pokaz śląskiej mody, a przygotowane
podczas zajęć zdjęcia zostaną wystawione na specjalnej wystawie. 
DK
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Salon Wróżb FELICITAS
ul Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
Baran – Poczujesz teraz w sobie siłę i moc
sprawczą. Dzięki większej pewności siebie możesz poznać
ważnych ludzi, którzy odegrają
w Twym życiu znaczącą rolę.
Byk – Może się teraz
wiele dziać w Twym
życiu, a zmiany mogą
wytrącić Cię z równowagi. Zaufaj
swojej intuicji, tylko opanowanie
i rozsądne działanie ustabilizuje
sytuację.
Bliźnięta – Twoim
priorytetem powinno
stać się jasne ustalenie
celów i konkretne działania. Nie
odkładaj niczego na później, wprowadź dyscyplinę do swego życia,
a osiągniesz więcej niż byś chciał.
Rak – Nie lekceważ swych uczuć
i pozwól sobie kierować się sercem. Teraz spra-

wy uczuciowe mogą stać się
dla Ciebie najważniejsze, nie
ignoruj ich.
Lew – Zaczniesz
interesować
się
zmianami, w szczególności mogą one dotyczyć
tego jak mieszkasz. Zaplanujesz remonty czy przemeblowania.
Panna – Na miłosne uniesienia i sercowe przygody musisz jeszcze poczekać do marca,
jednak już teraz Twoja natura
zrobi się bardziej romantyczna,
nie bój się tego i nie broń przed
wrażliwością.
Waga – To doskonały czas na wyjaśnienie sporów i na
szczerość. Nie bój się rozmowy
z partnerem, wyznanie swych sekretów lub rozwianie wątpliwości oczyści atmosferę.
Skorpion – Przyjdzie Ci do głowy by
odświeżyć
stare
kontakty. Zanim zaczniesz wydzwaniać do dawno niewidzianych osób, zastanów się, czy

chodzi tylko o odnowienie relacji, czy o coś więcej, czego sam
do końca nie jesteś pewien.
Strzelec – Będzie
Cię ciągnęło do
przeszłości i historii. Może warto zaplanować
wycieczkę do ciekawych
miejsc, np. zwiedzić stare ruiny czy zamki, lub przeczytać
ciekawą książkę.
Koziorożec – Jesteś dalej pod wpływem pozytywnych
wpływów gwiazd, dzięki temu
będziesz posiadał w sobie zarówno osobisty urok jak i siłę,
co otworzy Cię na nowych ludzi i nowe sukcesy.
Wodnik – Przestań
żyć tylko marzeniami i zacznij je
realizować. Marzenia są potrzebne, by wyznaczyć cele
i dążyć do ich spełnienia, jednak jeśli nie będziesz w tym
konsekwentny i zdyscyplinowany, może być to trudne.
Ryby – Nie marnuj
życia na rozmyślania i dylematy.
Musisz stać się bardziej pewna siebie, uwierzyć w to, że
możesz osiągnąć wszystko.
Zacznij pracować z aﬁrmacjami.

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
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Poziomo: 1 – ulubieniec, 5 – kolba kukurydzy, 8 – odm. pszenicy, 9 – długotrwa15
16
ła pora bezdeszczowa, 11 – ryba z rzędu
płastug, 12 – miła woń, 15 – lek przeciwbólowy, 17 – turecka pieczeń z jagnięcia,
20 – piękno, uroda, 21 – małpiatka afry21
22
kańska, 24 – szybkość, 25 – stolica Kazachstanu, 28 – hebel, 29 – natręt, 32 – środek cyrku, 33 – uczeń, 36 – gronorost, 39
12
– pieśń miłosna, 42 – jucha, 43 – dychawi28
ca, 45 – mit. skandynawska: bóg miłości,
46 – wróżba, 47 – polskie włókno poliestrowe.
Pionowo: 1 – statua, 2 – rumieniec, 3 –
33
34
rzeka we Francji, 4 – cząstka pierw., 5 –
oszustwo, 6 – lejce, wodze, 7 – rybka
akwariowa, 10 – drzazga, 13 – peruka aktorów w staroż. Grecji, 14 – ozdoba tałesu,
42
16 – jej nie wypada, 17 – wiarus, 18 – po2
jemnik z podgrzewaną wodą, 19 – rasa indyków, 21 – grzyb jadalny, 22 – miasto w
Irlandii Pn. , 23 – ziółko, ananas, 26 – pieśń
46
ptaków, 27 – jezioro w Afryce, 30 – weranda, 31 – krab mrugacz, 34 – lampa elektronowa, 35 – ﬁgiel, psikus, 37 – przylądek na Antarktydzie,
38 – odzienie, 40 – wokół obrazu, 41 – aureola, 44 – polski zespół rockowy.
Hasło krzyżówki nr 1 brzmiało: Jesienna szaruga. Nagrodę otrzymuje Marzanna Cepa, po odbiór zapraszamy
do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, któ-
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Dla naszych Czytelników mamy
dwa podwójne zaproszenia na koncert
Grzegorza Poloczka.
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.poloczek+ imię i nazwisko
na numer 71100 (koszt SMS-a
to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto).
Na SMS-y czekamy 21.01.2015 od godz.
10.00 do 23.01.2015 do godz. 12.00.

Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na bajkę
„Tajemnica Śnieżnej Krainy”. Wyślij SMS-a o treści: wiad.TSK+ imię i nazwisko
na numer 71100 (koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto). Na SMS-y
czekamy 21.01.2015 od godz. 10.00 do 23.01.2015 do godz. 12.00.

ROZRYWKA | 21.01.2015

Dla naszych Czytelników mamy jedno
podwójne zaproszenie na koncert
„W karnawałowym nastroju”
w wykonaniu orkiestry dętej KWK Pokój.
Wyślij SMS-a o treści: wiad.kwk + imię
i nazwisko na numer 71100 (koszt
SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto).
Na SMS-y czekamy 21.01.2015 od godz.
10.00 do 23.01.2015 do godz. 12.00.
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ry jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda
Śl, ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba
spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od
daty zamieszczenia konkursu.

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | 21.01.2015
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Rudzka kuźnia talentów i pasji

Olga Rudnicka

Do trzech razy Natalie

– W przyszłym roku minie 30 lat, odkąd w MDK
jedną z moich pierwszych uczennic, Dominikę
prowadzone są zajęcia plastyczne. Jak to się
Pawlas, która przyszła na zajęcia mając 5 lat.
zaczęło?
Widząc jej dojrzałość artystyczną, zachęciłam do
– Moja przygoda ze sztuką sięga czasów
uczęszczania na zajęcia ze starszą grupą.
dzieciństwa. Inspirowało mnie starsze rodzeństwo
Pracowitość Dominiki pozwoliła jej na doskonaleoraz mama, która przejawiała zdolności manualne.
nie warsztatu malarskiego, dzięki któremu
Kredki, plastelina i farby były w domu na porządku
ukończyła liceum plastyczne oraz studia graﬁdziennym. Wskazówki nauczycieli ze szkoły podstaczne. To wspaniałe uczucie, gdy tacy uczniowie,
wowej sprawiły, że podjęłam naukę w Państwowym
a jest ich wielu, wracają po latach w mury
Liceum Sztuk Plastycznych. W 1986 roku objęłam
Młodzieżowego Domu Kultury i dzielą się swoimi
etat nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury
osiągnięciami. Niedawno miałam okazję
w Rudzie Śląskiej 1, który piastuję do dzisiaj. Obecnie
uczestniczyć w wernisażu innej z moich uczennic,
jako magister wychowania plastycznego posiadam
Dagmary Rzadkowskiej, która w ZSO
spore doświadczenie pedagogiczne.
nr 1 prezentowała swoje prace nawiązujące do
sztuki japońskiej. Zachęcam do ich podziwiania.
– Na przestrzeni tych 29 lat pewnie wiele
się zmieniło? Ujawniły
– Sztuka to nie
Swoim uczniom powtarzam, że bardzo
się rudzkie „perełki”
lada
wyzwanie.
ważny jest harmonijny rozwój. Nie
plastyczne?
O czym warto
ukrywam, że zajmowanie się sztuką jest
pamiętać,
jeżeli
– Można powiedzieć,
trudne, ale staram się ich motywować
chcemy
że niektóre dzieci
z nią
i jednocześnie usamodzielniać. Jestem
„rosną” w naszych muzwiązać przyszłość?
również otwarta na przyjęcie nowych
rach, mamy więc okazję
– Swoim uczniom
uczniów, dlatego serdecznie zapraszam
obserwować jak rozwija
powtarzam, że barna zajęcia – zachęca Trzcińska.
się ich talent. Pamiętam
dzo ważny jest har-

Foto: DK

Sztuka inspiruje ją od dzieciństwa. Od prawie 30 lat ucząc w Młodzieżowym Domu Kultury,
zaszczepia plastyczne pasje wśród swoich uczniów. Kibicuje im w sięganiu po kolejne
trofea, zaznaczając, że droga jaką obrali, nie jest łatwa. Mimo tego wielu z jej podopiecznych
podjęło wyzwanie, wiążąc swoją przyszłość ze sztuką. Do dziś chętnie odwiedzają
oni swoją nauczycielkę, Bogusławę Trzcińską.

Bogusława Trzcińska od 29 lat zaraża swą pasją.
monijny rozwój. Nie ukrywam, że zajmowanie się sztuką
jest trudne, ale staram się ich motywować i jednocześnie
usamodzielniać. Jestem również otwarta na przyjęcie
nowych uczniów, dlatego serdecznie zapraszam na zajęcia
plastyczne do MDK-u.
Dominika Kubizna

Natalie powracają, by uciec w wielkim stylu...
W Międzyzdrojach, uroczej nadmorskiej miejscowości
wypoczynkowej, gdzie zazwyczaj najgorszą plagą są
kieszonkowcy, zostają znalezione zwłoki młodej kobiety. Nikt nie wie, kim była oﬁara morderstwa. W tym
samym czasie ktoś włamuje się do pustego pokoju
w eleganckim hotelu. Nie ma żadnych śladów, nic nie
ginie. Policja jest bezsilna. Traf chce, że właśnie wtedy
nad polskim morzem odpoczywają siostry Sucharskie.
Nieoczekiwanie mężczyźni ich życia sprawili im zawód,
tak więc Natalie postanowiły uciec z domu. Ale jak
długo można leżeć bezczynnie na plaży? I co robić, gdy
z nieba leje się piekielny żar? Siostry na własną rękę zaczynają prowadzić śledztwo, wchodząc w drogę miejscowym stróżom prawa. Jak to Natalie.
REKLAMA

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej
za wsparcie akcji protestacyjnej przeciwko likwidacji KWK „Pokój”.
W tych trudnych dniach okazaliście nam pomoc materialną i duchową.
Wasze zaangażowanie i aktywna pomoc pomogły zachować nasze miejsca pracy,
dzięki czemu nasze rodziny mogą żyć w spokoju.
SZCZEGÓLNIE DZIĘKUJEMY:
samorządowi Miasta Ruda Śląska na czele z prezydent miasta Grażyną Dziedzic,
ﬁrmom:
Zakłady Mięsne „Kuś”, Piekarstwo-Cukiernictwo „Jakubiec”,
„Prodym” Ruda Śląska, „Rozruch” Piotr Herdzina,
„Urasol” Ruda Śląska, SITG oddział Chorzów, „Rumcajs” Ruda Śląska, Delikatesy „Remasz” Ruda Śląska,
Zakład wędliniarski „Gwozdek” Ruda Śląska, Stowarzyszeniu „Niebieska Ruda Śląska”,
ZHP – Ruda Śląska, Józefowi Skudlikowi z ,,Huty Pokój” S.A.
oraz wszystkim anonimowym darczyńcom.
Dzięki Wam „Pokój” przetrwa!
Załoga KWK „Pokój” oraz organizacje związkowe
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EKOLOGIA | 21.01.2015

Jednym z podstawowych priorytetów w Unii Europejskiej jest czynna ochrona środowiska. Polska jako kraj członkowski jest zobowiązana przystosować swoje działania zarówno w prawie jak i w praktyce, aby spełnić wymagania
w zakresie ochrony środowiska. Niestety bez odpowiedniego wsparcia finansowego nie bylibyśmy w stanie sprostać oczekiwaniom Wspólnoty…

EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Fundusze Europejskie
dla środowiska

Prawo ochrony środowiska w Unii
Europejskiej to regulacje w prawie
pierwotnym (traktatowym) i wtórnym.
Geneza ochrony środowiska w Unii
sięga lat 70. Podkreślić należy, że
pierwsze regulacje traktatowe pojawiły się w Jednolitym Akcie Europejskim w roku 1986. Drugim, równie
ważnym źródłem regulacji, jest tzw.
prawo wtórne, czyli dyrektywy, rozporządzenia oraz decyzje i umowy
międzynarodowe
zawarte
przez
Wspólnoty Europejskie – Europejską
Wspólnotę Energii Atomowej i Wspólnotę Europejską. Źródłem prawa unijnego są również orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
zawierające interpretację powyższych
aktów prawnych.
Szczególne znaczenie dla realizacji
celów ochrony środowiska w Unii Europejskiej mają wieloletnie programy
działania. Wyznaczają one kierunki,
cele oraz priorytety i stanowią podstawę kształtowania polityki ochrony
środowiska w określonej perspektywie czasowej.
Unia Europejska promuje wyznaczone przez siebie cele ochrony środowiska oraz zachowania zasobów
naturalnych m.in. poprzez instrumenty finansowe, dostępne dla krajów
trzecich, w tym i Polski.
Na mocy odpowiednich rozporządzeń tworzone są programy tematyczne, w tym program na rzecz
ochrony środowiska oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami
naturalnymi. Jako priorytetowe uznaje się m. in.: działania dotyczące pro-

blemów w zakresie zwalczania zmian
klimatu, różnorodności biologicznej,
procesu pustynnienia, lasów, degradacji gleby, rybołówstwa i zasobów
morskich, zgodności z normami
ochrony środowiska, należytego gospodarowania substancjami chemicznymi i odpadami, zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz migracji związanej ze środowiskiem,
działania na rzecz propagowania właściwego gospodarowania lasami
i walki z nielegalnym wyrębem, działania na rzecz zwiększenia efektywnego wykorzystania energii oraz zastąpienia szczególnie szkodliwych
źródeł energii przez inne mniej szkodliwe.
Od roku 2007 w Polsce funkcjonuje
Program Operacyjny Infrastruktura
Środowisko, dzięki któremu udało się
zrealizować wiele inwestycji związanych z czynną ochroną środowiska.
Jednym z regionów, który najskuteczniej wdraża program jest z pewnością
województwo śląskie.
Do 17 listopada 2014 r. Instytucje
Wdrażające zawarły z beneficjentami
Programu Infrastruktura i Środowisko
978 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania z funduszy
UE wynoszącą ponad 20,3 mld zł.
Kolejne środki już zostały zaadaptowane 12 stycznia w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy udziale
prezesa Funduszu Andrzeja Pilota, zastępcy prezesa Adama Liwochowskiego i Mirosława Szemli oraz zostały
odebrane przez przedstawicieli bene-

ficjentów z Będzina, Bytomia, Chybia, potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności.
Po spełnieniu określonych przez
ministerstwo warunków beneficjenci
zadeklarowali zrealizowanie następujących projektów:
,,Budowa kanalizacji sanitarnej
w dz. Grodziec z przekierowaniem
ścieków na oczyszczalnię w Będzinie”. Beneficjentem jest Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie. Inwestycja kosztować będzie 21 526 518,66
zł, a kwota dofinansowania z UE to 14
666 573,05 zł. Wybudowana zostanie
sieć kanalizacji sanitarnej o długości
ok. 7 km, sieć kanalizacji deszczowej
o długości ok. 1 km oraz budowa
pompowni ścieków, zbiornika retencyjnego, osadnika i separatora. Dzięki
tej inwestycji zwiększony zostanie
stopień skanalizowania aglomeracji
z 96,15% do 100%.
„Zmiana systemu napowietrzania
reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu”.
Projekt zostanie zrealizowany przez
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. a jego koszt wyniesie
4 813 235,79 zł, kwota dofinansowania z UE to 1 868 670,31 zł. Dzięki
inwestycji zmodernizowany zostanie
m.in. blok biologiczny w zakresie zastosowania nowoczesnych metod natleniania, zapewniających dostarczenie zmiennym w czasie procesom
biologicznym optymalnej ilości tlenu.
Efektem ekologicznym będzie popra-

wa jakości oczyszczonych ścieków
oraz minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni.
„Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chybie –
etap II zadanie 3”. Beneficjent projektu, którym jest gmina Chybie, zadeklarował wybudować sieć kanalizacji
sanitarnej o długości około 5 km oraz
zmodernizowanie oczyszczalni ścieków poprzez jej doposażenie w urządzenia technologiczne zapewniające
usuwanie związków biogennych azotu i fosforu. Dzięki inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania
aglomeracji z 49% do 52,5 % oraz poprawie ulegnie jakość oczyszczonych
ścieków. Koszt projektu to 4 352
096,16 zł, kwota dofinansowania z UE
wyniesie 3 007 546,12 zł.
„Oczyszczanie ścieków w Żywcu”. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Żywcu, które jest beneficjentem zamierza m.in. wybudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 0,4
km, przebudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 0,07 km oraz
zmodernizować oczyszczalnię ścieków poprzez rozbudowę instalacji do
produkcji energii elektrycznej. Po zakończeniu inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania aglomeracji z 95% do 97,9%. Realizacja
projektu kosztować będzie 10 328
537,30 zł, dofinansowanie z UE wyniesie 6 377 842,62 zł.
Źródło:
WFOŚiGW w Katowicach
Agnieszka Kominek
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Lilianna Brzezińska
córka Aleksandry i Rafała
ur. 7.01. (4260 g i 60 cm)

Marta Półchłopek
córka Katarzyny i Grzegorza
ur. 10.01. (3350 g i 55 cm)

Adrian Kubek
syn Katarzyny i Adama
ur. 9.01. (2650 g i 51 cm)

Lucas Witowski
syn Aleksandry i Krzysztofa
ur. 9.01. (3750 g i 56 cm)

Paulina Garbacz
córka Magdaleny i Adriana
ur. 13.01. (3300 g i 56 cm)

Agata Bogacz
córka Agnieszki i Łukasza
ur. 8.01. (2750 g i 51 cm)

Amelia Sojka
córka Sandry i Andrzeja
ur. 9.01. (2860 g i 52 cm)

Iga Kania
córka Aleksandry i Dariusza
ur. 9.01. (2900 g i 54 cm)

Leon Rendchen
syn Agnieszki i Szymona
ur. 13.01. (4090 g i 61 cm)

Antonina Szaﬂik
córka Anny i Krzysztofa
ur. 15.01. (3450 g i 55 cm)

Emilia Kostrzewa
córka Patrycji i Marka
ur. 14.01. (3400 g i 54 cm)

Jeremi Kasperczyk
syn Magdaleny i Marcina
ur. 13.01. (3100 g i 53 cm)

Martyna Motyka
córka Katarzyny i Andrzeja
ur. 12.01. (3600 g i 55 cm)

Igor Przywarka
syn Izabeli i Adama
ur. 13.01. (3640 g i 59 cm)
REKLAMA

Aproduction
Agnieszka Rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha
Bronisław Majda
syn Elżbiety i Pawła
ur. 13.01. (4600 g i 60 cm)

Igor Kołacz
syn Dominiki i Grzegorza
ur. 13.01. (2995 g i 51 cm)

Antoś Nocoń
syn Magdaleny i Łukasza
ur. 13.01. (3100 g i 57 cm)

Natan Szofer
syn Sabiny i Michała
ur. 13.01. (3750 g i 52 cm)

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
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W dniu Twojego święta, dla babci Brygidy
składamy życzenia, aby się spełniły wszystkie
Twe marzenia, które są dla Ciebie jak słońce dla
świata, niech szczęśliwe płyną Twe piękne lata –
życzą wnuki
Jesika, Ania i Danielek
***

Życzymy Ci Babciu zdrowia dobrego,
Gdyż skarbu lepszego nie znamy od tego.
Bądź zatem zdrowa i bardzo szczęśliwa,
A naszej miłości niech w sercach przybywa.
Kochać Cię będziemy i kochać nie przestaniemy,
Bo wiemy, że od Ciebie to samo dostaniemy.
Kochamy Cię z całego serduszka!
Życzą Aldona i Igor.

Zapraszamy

23 stycznia o godz. 17.00
w Domu Kultury Bielszowice odbędzie się
koncert jubileuszowy z okazji 95-lecia
Orkiestry Dętej KWK Bielszowice.
Wstęp wolny.

Babciu Basiu żyj nam 100 lat,
bez Ciebie smutny byłby świat!
Z uśmiechem na twarzy krocz przez dni,
w zdrowiu osiągając to, co Ci się wyśni –
życzą wnuki
Dorotka i Antoś
***
Dla Babci Margot,
Dziadka Ditra Buchczyk
oraz Babci Anieli Piechowicz
najserdeczniejsze życzenia
z okazji Waszego święta
dużo zdrowia i pogody ducha
składają wnuki:
Katarzyna, Adam, Karol
***

Babciu droga, Dziadku miły,
Cóż Wam wnuczka Wasza powie?
Niech Wam Pan Bóg mnoży siły
Niech Wam dobre daje zdrowie…
Dla ukochanej babci Józi
i dziadka Gienka
życzenia składają wnuczki:
Wiktoria, Laura, Alicja,
Emilka, Agnieszka,
Natalka, Basia

Kochanemu dziadkowi Jankowi i kochanej
babciusi Grażynie z okazji Waszego święta
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, optymizmu
i pogody ducha każdego dnia
składa wnuczek Michał
***
Kochana Babciu, gdy się zbudziłam
I oczu moich powieki uchyliłam,
Promyczek miłości w serduszku zawzięcie,
Wspominał mi ciągle o Twoim święcie.
Życzę Ci Babciu zdrowia dobrego,
Gdyż skarbu lepszego nie znam od tego.
Miłość ma również wielkie znaczenie,
Tej jednak doznasz na pewno ode mnie.
Bądź zatem zdrowa i bardzo szczęśliwa,
A naszej miłości niech w sercach przybywa.
Kochać Cię będę i kochać nie przestanę,
Bo wiem, że od Ciebie to samo dostanę.
Najukochańszej Babci Ali
życzenia składają
Nadia, Marcelinka i Oluś.
***
Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków są
dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami
już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal
wystrojeni jak na bal.
Kochanemu Dziadkowi Rochusiowi
i Babci Gabi życzenia składają
Marcelinka i Oluś
***
„Tylko miłość potraﬁ zatrzymać czas”. Tego
„zatrzymania” babci Marii Tarasce, Marii
Kubizna oraz dziadkowi Władysławowi
Kubizna – życzą wnuczki Luiza i Dominika

Babci Bogusi i Dziadkowi Ryszardowi Owczarek
szczęścia, uśmiechu, dużo radości,
Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,
Samych przyjemnych w Waszym życiu zdarzeń
życzą wnukowie
Justyna, Marcin, Szymon, Ania, Filip, Kasia,
Tomek, Karolina, Kuba, Robert, Klaudia,
Dawid, Bartek, Iza, Kuba, Nina
***
Najukochańszej Babci Danusi życzymy
zdrówka, radości i uśmiechu każdego dnia.
Dziękujemy za Twoją cierpliwość
i poświęcany nam czas.
Julia, Emilka i Bartosz
***
Wszystkiego najlepszego z okazji
Dnia Babci i Dziadka dla
Eli, Basi, Grzegorza i Eugeniusza
życzy kochany wnuczek Staś!
***
Kochanym Babciom: Elżbiecie Kwoll
oraz Krystynie Steidten, życzenia wszelkiego
błogosławieństwa, zdrowia i długich lat życia
oraz samych pogodnych dni
życzy wnuk Patryk

Z��� �������� ������������ ��������� ������ �� ������ ,,W��������� R�������”!
11 lutego, na łamach naszej gazety będzie można złożyć życzenia walentynkowe ukochanej osobie.
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa rodzaje ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach:
10 zł do 26 słów bez zdjęcia (za każde kolejne 26 słów wielokrotność 10 zł)
oraz 15 zł do 26 słów ze zdjęciem (za każde kolejne 26 słów wielokrotność 10 zł)
Życzenia przyjmujemy do 6 lutego 2015 r. w redakcji przy ul. Niedurnego 36.
Szczegóły pod numerem telefonu 32 248-60-97.
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Trwa drugi etap rewitalizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Orzegowie, czyli popularnego Burlocha. Gotowe są już
w stanie surowym ściany konstrukcyjne budynku zaplecza, kanalizacja sanitarna oraz część ścieżek dla pieszych. Tymczasem
Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na kolejne roboty. Do końca września powstanie zadaszenie lodowiska wraz z oświetleniem. Koszt tych ostatnich prac ma wynieść 1,9 mln zł.

Na Burlochu praca wre
– Burloch Arena to jedna z wizytówek
naszego miasta. Obiekt ten praktycznie
o każdej porze dnia tętni życiem – podkreśla Grażyna Dziedzic. – Widać, że
była to niezwykle traﬁona inwestycja,
dlatego zgodnie z obietnicą realizujemy
ją dalej – dodaje prezydent Rudy Śląskiej.
Rozstrzygnięty przetarg obejmuje budowę zadaszenia nad lodowiskiem. Całość wykonana zostanie z konstrukcji
stalowej; pod wiązarami dachowymi zainstalowane zostanie także oświetlenie
w postaci 120 kompletów opraw ledowych o łącznej mocy ponad 9400 W.
Dodatkowo po bokach lodowiska zamontowane zostaną przesłony żaluzjowe, które stanowić będą ochronę głównie przed słońcem. – Dzięki tej inwestycji poprawi się komfort korzystania
z obiektu. I to zarówno zimą, kiedy funkcjonuje tu lodowisko, jak i latem, gdy w
tym miejscu można korzystać z boiska ze
sztuczną nawierzchnią lub kortów tenisowych – wylicza Piotr Janik, naczelnik
Wydziału Inwestycji.
Roboty budowlane rozpocząć się mają wiosną tuż po zakończeniu sezonu na
lodowisku i potrwają do końca września. Pochłoną 1,9 mln zł. Prace będą
prowadzone równolegle z robotami,

które rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym
roku w ramach drugiego etapu rewitalizacji Burlocha. Przypomnijmy, że prace
te związane są z budową nowych szatni
wraz z zapleczem sanitarnym oraz trybun na ponad 300 miejsc. – Gotowe są
już ściany konstrukcyjne budynku zaplecza, praktycznie w całości wykonana
została już kanalizacja sanitarna oraz
dojście z parkingu do budowanego budynku zaplecza – wylicza Piotr Janik.
Pozostałe prace przewidziane w ramach II etapu rewitalizacji Burlocha
obejmą m.in. rozbudowę oświetlenia terenu. Zainstalowane będą dodatkowe
kamery monitoringu, a także całkowicie
przebudowane zostaną schody terenowe, które stanowią dojście od ulicy Modrzejewskiej i Bytomskiej.
Dobrą wiadomością dla wszystkich
miłośników jazdy na łyżwach jest informacja o planowanym otwarciu na ten
sezon obiektu dla jego użytkowników.
– Najbliższy termin, w którym udało się
zgrać zarówno roboty budowlane związane z przekładką agregatu chłodniczego, jak i wymagany doroczny przegląd
techniczny urządzeń, wypadł w ubiegłym
tygodniu – wyjaśnia Piotr Janik – Okres
ten wykorzystaliśmy także na zintensyﬁkowanie prac związanych z betonowa-

Zadaszenie lodowiska powinno być gotowe do końca września.
niem ścian budynku oraz budową kanalizacji, dzięki czemu wyeliminowaliśmy
zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników Burlocha – dodaje.
Już rozpoczął się proces schładzania
taﬂi lodowiska, które do użytku powinno być już gotowe w przyszłym tygodniu.
Prace związane z II etapem rewitalizacji Burlocha zakończyć się mają do koń-

ca czerwca, natomiast zadaszenie lodowiska gotowe będzie do końca września.
Zaplanowane na ten rok prace to nie koniec rozbudowy ośrodka w Orzegowie.
– W zależności od posiadanych środków
chcemy kontynuować rewitalizację
obiektu – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. Całość dokumentacji obejmuje jeszcze m.in. budowę skateparku, placu zabaw, toru saneczkowego, trasy ro-

werowej, budynku gastronomicznego
czy oświetlenie boiska do rugby.
Przypomnijmy, że pierwszy etap rewitalizacji Burlocha, który zakończył
się w pierwszej połowie 2014 roku,
kosztował 4,5 mln zł. Dzięki niemu
w Rudzie Śląskiej powstało jedno z najlepszych w Polsce boisk do gry w rugby
oraz unikatowy tor do jazdy na rolkach.
TK

Najważniejsza impreza taneczna roku w Rudzie Śląskiej! W mieście rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych. Ich zwycięzcy będą
reprezentować kraj na Mistrzostwach Świata i Europy. Dodatkową atrakcją będzie turniej Grad Prix Ekstraklasy w tańcach latynoamerykańskich. W obu
konkursach weźmie udział około 300 par.

Mistrzowie tańca w Rudzie Śląskiej

Mistrzostwa Polski FTS w tańcach
standardowych oraz Grand Prix Ekstraklasy w tańcach latynoamerykańskich odbędą się 7 i 8 lutego br. w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rudzie Śląskiej-Halembie (ul. Kłodnicka 95). – W obu turniejach zaprezentują się czołowe polskie pary taneczne, znane nie tylko w kraju, ale
i zagranicą – informuje Igor Gutovskyi, organizator imprezy. – Są to tancerze, którzy plasują się na czołowych
miejscach światowego rankingu Federacji Tańca Sportowego. W komisji sędziowskiej zasiądą znane autorytety,
które w przeszłości były wybitnymi tancerzami, osiągając najbardziej znaczące tytuły na Mistrzostwach Świata
i Europy – komentuje.
– Decyzja o organizacji turniejów
w Rudzie Śląskiej to ogromny zaszczyt
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Myślę, że to wspaniałe widowisko przyciągnie wiele osób nie tylko

z terenu naszego miasta, ale także kraju. Przy okazji tej prestiżowej imprezy
będziemy mogli zaprezentować Rudę
Śląską z zupełnie innej strony oraz
przełamać stereotypowy obraz miasta
– dodaje.
Zawodnicy Mistrzostw Polski FTS
zaprezentują się w pięciu kategoriach:
juniorzy starsi (14 – 15 lat), młodzież

(16 – 18 lat), młodzież starsza (16 – 21
lat), dorośli oraz seniorzy I, II, III. Obowiązkowo pary zatańczą: walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot oraz
quickstep. – Mistrzostwa w Rudzie Śląskiej będą przeprowadzone według reguł Światowej Federacji Tańca Sportowego WDSF, która jest zwyczajnym
członkiem Międzynarodowego Komite-

tu Olimpijskiego – podkreśla Antoni
Czyżyk, wiceprezes FTS. – Zwycięzcy
turnieju otrzymają prawo do reprezentowania kraju w 2015 roku na Mistrzostwach Świata i Europy – dodaje.
W podobnych grupach wiekowych
będą rywalizować uczestnicy Grand
Prix. Oni z kolei zaprezentują takie
tańce jak samba, cha-cha, rumba, pasodoble i jive. – Tańce standardowe i latynoamerykańskie dzieli wiele różnic –
wyjaśnia Igor Gutovskyi, sędzia klasy
międzynarodowej i trener.
– Pierwsze są bardzo dystyngowane, drugie charakteryzuje zmysłowość
i dynamika. W obu przypadkach obowiązuje pewien kanon, który określa
choreograﬁę, ubiór, a nawet rodzaj
obuwia. W tańcach standardowych
mężczyzn obowiązuje frak, a kobiety
długa, zwiewna suknia. Przy tańcach
latynoskich można pozwolić sobie na
większą dowolność i frywolność – zauważa.

– Zawody taneczne wpisują się w kampanię Roztańczona Ruda, którą zainaugurowaliśmy w zeszłym roku – mówi
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta. – W trakcie jej trwania przekonaliśmy się, jak wielu rudzian kocha taniec i jak bardzo publiczność uwielbia
podziwiać tancerzy na parkiecie. Turniej
jest ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, ale dzięki tego typu imprezom możemy pokazać, że jako miasto mamy wiele do zaoferowania, również gdy chodzi
o ofertę kulturalną – dodaje.
Organizatorem Mistrzostw Polski
w tańcach standardowych oraz Grand
Prix Polski w tańcach latynoamerykańskich są: Federacja Tańca Sportowego,
Miasto Ruda Śląska, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Szkoła Tańca
Igora Gutovskyiego w Gliwicach.
Więcej informacji oraz szczegółowy
program imprezy na stronie: www.
taniecruda2015.pl.
KP
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Zima to czas szczególny. Awarie, utrudnienia w ruchu drogowym, prawdopodobieństwo wyziębienia i zamarznięcia – gdzie dzwonić, by jak najszybciej rozwiązać problem, by komuś pomóc? W Rudzie Śląskiej, poza numerami awaryjnymi na Policję, Pogotowie, czy też Straż Pożarną, przez całą dobę można kontaktować się również ze
Strażą Miejską oraz z Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Bezpieczeństwo w mieście

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rudzie Śląskiej liczy 8 osób
i funkcjonuje we wszystkie dni tygodnia pod numerami telefonów 800-158800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58 oraz 603-880-887 (przeznaczony
dla osób niepełnosprawnych, które zgłaszają interwencje za pomocą
SMS-a).
– Od początku grudnia wpłynęło do nas około 320 zgłoszeń. Dotyczyły
one różnorakiej tematyki – uszkodzeń jezdni czy chodników, niesprawności
oświetlenia na drogach, braku pokryw włazów kanalizacji deszczowej, nieczynnej czy źle działającej sygnalizacji świetlnej czy nawet występowania
zwierzyny leśnej na terenach miejskich – tłumaczy Roman Dymek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. – Dodatkowo w okresie zimowym
CZK koordynuje Akcję Zima. Przyjmowane są wszystkie zgłoszenia i interwencje mieszkańców dotyczące zimowego utrzymania dróg i chodników.
W tym okresie tego typu zgłoszeń odnotowaliśmy ponad 250 – dodaje.
Katalog spraw z jakimi mieszkańcy mogą zgłaszać się do CZK jest bardzo szeroki. Począwszy od wspomnianych awarii i uszkodzeń w infrastrukturze komunalnej po interwencje dotyczące innych niepożądanych zjawisk
bądź zdarzeń, np. uszkodzeń budynków. – Istotnym elementem pracy CZK
jest stały kontakt ze służbami występującymi na terenie miasta. Współpraca
z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską czy Pogotowiem Ratunkowym polega na wsparciu, niejednokrotnie w postaci specjalistycznego sprzętu czy
wiedzy – podkreśla Roman Dymek.
W Rudzie Śląskiej na całodobową pomoc mieszkańcy mogą liczyć także
dzwoniąc na Straż Miejską pod numer 986 (bezpłatny z terenu Rudy Śląskiej) lub 322-486-702.
Od początku grudnia ubiegłego roku do Straży Miejskiej wpłynęło przeszło 1600 zgłoszeń. – Jak dotąd, najczęściej zgłaszane przez mieszkańców
problemy wiązały się z utrudnieniami spowodowanymi warunkami pogodowymi – tłumaczy Marek Partuś, zastępca komendanta Straży Miejskiej.
– Ponadto, dosyć często mieszkańcy zgłaszali do dyżurnego prośby o podjęcie interwencji w sprawie leżących na ziemi pijanych osób. Pamiętajmy, że
jesienią i zimą, kiedy gwałtowanie spada temperatura, nietrudno jest o wyziębienie organizmu. Szybka interwencja, w postaci pierwszej pomocy
przedmedycznej, jak i wezwania odpowiednich służb, jest bardzo ważna –
podkreśla. Od początku grudnia do Izby Wytrzeźwień doprowadzono 59
osób, 13 przekazano pogotowiu ratunkowemu, a 3 dowieziono do miejsca
zamieszkania, gdzie opiekę nad nimi przejęła rodzina. Jedną osobę bezdomną przewieziono do noclegowni, gdzie znalazła schronienie.
Na co dzień Straż Miejska najczęściej prowadzi postępowania związane
z ujawnionymi przypadkami zakłócania szeroko rozumianego porządku publicznego np. niszczenia mienia, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócenia ciszy nocnej czy łamania znaków.

Straż Miejska

Straż wykonuje także szereg zadań samorządu gminnego, m.in. prowadzi
kontrolę gospodarki odpadami komunalnymi, spalania odpadów, przestrzegania przepisów regulujących sprzedaż i wyszynk alkoholu oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego obowiązującego na terenie Rudy Śląskiej. Co więcej, w sytuacji, gdy planowany jest brak energii elektrycznej,
radiowóz Straży Miejskiej przewozi agregat prądotwórczy do osób, które są
podłączone do urządzeń podtrzymujących życie. Do zadań straży należy też
monitorowanie miasta pod kątem występowania utrudnień w ruchu drogowym, w tym oblodzeń jezdni.
– W przypadku ujawnienia czynu zabronionego można powiadomić
o tym Straż Miejską. Dyżurny dokona analizy zgłoszenia i w sytuacji, gdy
zdarzenie musi wyjaśnić np. Policja, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Lekarza Weterynarii, SANEPID lub inna instytucja, poinformuje mieszkańca o sposobie załatwienia sprawy i przekaże
informację właściwej instytucji. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla
życia, zdrowia lub mienia na miejsce wysyłany jest patrol Straży Miejskiej
– informuje Partuś.
W każdym województwie pod numerem awaryjnym 112 funkcjonuje
także Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. WCPR działa 24
godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. – Zgłoszenia na numer awaryjny 112 powinny różnić się od tych wpływających do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powinny dotyczyć głównie sytuacji awaryjnych, zagrożenia zdrowia lub życia. W praktyce wiele zgłoszeń wpływających do WCPR
jest ostatecznie obsługiwanych przez CZK. Służby te wzajemnie się uzupełniają – tłumaczy Roman Dymek. Do wspomnianych zgłoszeń awaryjnych
zaliczyć można pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania, przypadki
użycia przemocy, nagłe omdlenia i utratę świadomości, poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie, przypadki porażenia prądem oraz inne nagłe
sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
Aby zgłosić zaistniały na terenie miasta problem, można również skorzystać ze strony www.rudaslaska.geoportal2.pl. Na interaktywnej mapie miasta mieszkańcy specjalnym symbolem przedstawiającym wykrzyknik zaznaczają miejsce, w którym pojawił się problem. Następnie po kliknięciu
pojawia się okienko, w którym dokonuje się opisu zgłaszanej sprawy oraz
zaznacza czego ona dotyczy. Mieszkańcy mają tu do wyboru kilka kategorii,
co ma za zadanie usprawnić proces przekazywania informacji. System został bowiem tak skonstruowany, że poszczególne grupy problemów przypisane są do odpowiednich jednostek. W ten sposób np. informacja o dziurze
w jezdni trafia od razu do Wydziału Dróg i Mostów. Problemy i uwagi można zgłaszać anonimowo bądź podając swoje dane osobowe.
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 fax 32 248-43-22
ogłasza
przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy
na ustanowienie odrębnej własności do niżej wymienionych mieszkań  
I Przetarg

kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – Kochłowicach:
ul. Oświęcimska 85b/53, 2 p. + k., X piętro		 o pow. 43,82 m2 
85.700,- zł
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Heleny Modrzejewskiej 8c/7, 2 p. + k., III piętro 	
o pow. 38,00 
m2 78.600,- zł
2
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 38,00 m 
87.700,- zł
ul. Heleny Modrzejewskiej 14a/1, 3 p.+ k., parter
o pow. 58,60 m2 
112.300,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Antoniego Zielińskiego 2 m 1, 2 p.+ k., parter		
o pow. 51,25 m2 
111.395,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 3a/38, 4 p. + k., VII piętro
o pow. 70,10 m2 
140.400,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Piotra Niedurnego 38b/20, 2 p. + k., II piętro		
o pow. 37,80 m2 
85.000,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/3, 4 p. + k, parter			
o pow. 62,00 m2 
128.200,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Sztygarskiej 5/15, 3 p. + k., IV piętro		
o pow. 59,04 m2 
122.100,- zł
II Przetarg
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Solidarności 4c/13, 3 p. + k., IV piętro		
o pow. 53,00 m2 
110.400,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Ks. Jana Szymały 12/11, 2 p. + k., III piętro		
o pow. 38,00 m2 
78.000,- zł
ul. Kolista 3a/6, 3 p. + k., I piętro			
o pow. 55,50 m2 
123.400,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Fiołków 8b/11, 2 p. + k., III  piętro			
o pow. 50,70 m2 
115.960,- zł
ul. Zofii Nałkowskiej 4b/2, 1 p. + k., parter		
o pow. 31,72 m2 
62.400,- zł
ul. Adama Mickiewicza 6/55, 2 p. + k., IV piętro		
o pow. 39,50 m2 
85.100,- zł
ul. Bzów 3a/11, 1 p. + k., III piętro			
o pow. 36,70 m2 
93.400,- zł
ul. Cypriana Norwida 6/121, 2 p. + k., X piętro		
o pow. 39,20 m2 
83.600,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Gwareckiej 23/13, 2 p. + k., V piętro		
o pow. 48,65 m2 
108.600,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16, 3 p. + k., V piętro
o pow. 54,70 m2 
123.700,- zł
ul. Alojzego Jankowskiego 18c/16, 2 p. + k., V piętro
o pow. 42,78 m2 
95.300,- zł

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielczego własnościowego
prawa w zasobach RSM.
2. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .................................” do dnia 3.02.2015
r. do godz. 14.00 . Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze
Spółdzielni RSM.
3. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VAT tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków oczekujących) przelewem do dnia 3.02.2015 r. do godz.
14.00 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 67102024010000000200450502 w
PKO BP O/Gliwice.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 4.02.2015 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty
wadium. Obecność nie jest obowiązkowa.
Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad kwotę
wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wymianą okien
(do 5 lat). Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.
W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowego nie później niż 7 dni
od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium 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 będącej wynikiem przetargu.
Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami mają członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą. Członek oczekujący może objąć tylko
jedno mieszkanie, bez względu na ilość złożonych ofert.
Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent, który posiada najniższy nr
umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 26.01.2015 r w godz. od 14.00 do 16.00.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca od dnia wniesienia wylicytowanej kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290. Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Rudzie Śląskiej, przy ul. Magazynowej 12, tel. 32 248-24-11 fax 248-43-22
ogłasza
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 o pow. 50,64 m2  119.685,- zł
ul. Czereśniowa 16b/19, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 27,90 m2 
67.460,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro		
o pow. 37,00 m2 
91.345,- zł
ul. Czereśniowa 9/60, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,00 m2 
81.732,- zł
ul. Podlas 6/37, 2 p. + k., VI piętro		
o pow. 37,90 m2 
89.837,- zł
ul. Podlas 4/59, 2 p. + k., IX piętro		
o pow. 37,50 m2 
79.680,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Piotra Niedurnego 38c/92, 2p. + k., IX piętro o pow. 37,50 m2 
92.440,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Królowej Jadwigi 6a/2, 1p. + k., parter
o pow. 38,00 m2 
84.560,- zł
ul. Walentego Fojkisa 8/21, 1p. + k., IV piętro o pow. 35,98 m2 
79.400,- zł
ul. Bytomska 5c/4, 2p. + k., I piętro		
o pow. 50,49 m2  125.930,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro 		
o pow. 47,00 m2  120.013,- zł
ul. Wolności 7b/10, 2 p. + k., II piętro		
o pow. 39,00 m2 
81.008,- zł
ul. Wolności 20/9, 2 p. + k., I piętro		
o pow. 39,00 m2  100.780,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Główna 26/15, 1 p. + k., III piętro		
o pow. 28,70 m2 
68.900,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Franciszka Wilka 6a/30, 2 p. + k., X piętro
o pow. 32,93 m2 
66.100,- zł
ul. Szybowa 6a/12, 3 p. + k., IV piętro		
o pow. 60,01 m2  135.200,- zł
ul. Kanarków 5/3, 3 p. + k., parter		
o pow. 63,50 m2  148.978,- zł
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
67102024010000000200450502 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.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska
ogłasza rokowania
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12
przy ul. Piotra Niedurnego 52
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska   lokal mieszkalny nr 12 usytuowany na poddaszu (IVkondygnacji) budynku mieszkalnego nr 52 przy ulicy Piotra Niedurnego w Rudzie
Śląskiej-Nowym Bytomiu położonego na działce nr 2459/189 o powierzchni 628
m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00010940/2 (działy III i IV wolne są
od wpisów).
Lokal o powierzchni użytkowej 106,59 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i 7 pomieszczeń gospodarczych, wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną Do lokalu przynależą 3 piwnice
o łącznej powierzchni 38,46 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest
przeprowadzenie remontu lokalu.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Lokal mieszkalny zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1241/10000
w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Piotra
Niedurnego 52.

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych

Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do
rozporządzania nią.
Cena wywoławcza lokalu do rokowań wynosi 64.000,00 zł.

Adres lokalu

Pow.
m2

Stawka
ekspl.wywoł. zł/m2
netto

Wysokość
wadium
+ koszty
przetargu

Termin
składania
ofert

Uwagi

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Ruda Śl. 9
ul. Objazdowa 13

96,00

15,84

4.966,00
+ 123,00

6.02.2015 r.

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu
30.07.2014 r.

Ruda Śl. 5
ul. Gwarecka 23a

12,25

15,84

590,00
+ 123,00

6.02.2015 r.

parter w bud.
mieszkalnym z c.o.
bez wod.-kan

Na sprzedaż ww. lokalu odbyły się dwa przetargi w dniach 24.09.2014 r. i
19.11.2014 r.

15,84

6.456,00
+ 123,00

6.02.2015 r.

w pawilonie
wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 10 ul. Ignacego
Paderewskiego 5

120,00

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podane wyżej lokale.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na dzień
5.02.2015 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów .
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401
0000 0302 0039 3751 , a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej
opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na w/w konto
w kwocie 100,00zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości pokój 318
w celu odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni – pokój 213 – pisemną ofertę w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”
ul. Objazdowej 13 o pow. 96,00 m2
								
ul. Gwarecka 23a o pow. 12,25 m2
								
ul. Ignacego Paderewskiego 5 o pow. 120,00 m2
								
w terminie do dnia 6.02.2015 r. do godz.9.00..
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.02.2015 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd .
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet należności czynszowych za
ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, 	uchyli się od zawarcia
umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię w powiadomieniu o wygranym przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118, tel. 32 248-24-11 wew. 311.

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z treścią nin.
ogłoszenia o rokowaniach, tj. pełną treścią ogłoszenia oraz zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przesię- biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie
Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój 15, tel. 32242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomości jw. oraz
z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, w których realizacji
będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (podczas oględzin).
Rokowania odbędą się w dniu 25.02.2015 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne), w terminie do dnia
19.02.2015 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 3.200,00 zł 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 oraz złożą
pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty oraz oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia
rokowań. Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze
spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał
zalicza się na poczet ceny zakupu.
Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po rokowaniach. 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 wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a
wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
lokalu.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 248-75-63. Oględzin lokalu można dokonać w dniu 2.02.2015
r. od godz. od 14.00 do 15.00.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wysokiej
z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

ogłasza trzeci 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 II ustnego przetargu nieograniczonego – z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wysokiej, stanowiąca działkę nr 4008/198 o
powierzchni 4686 m², obręb Bielszowice, karta mapy 4, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00046562/9 (działy III i IV ww. księgi
są wolne od wpisów).

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego 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. Przetargi
przeprowadzone w dniach 30.09.2014 r. i 15.12.2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 26.11.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z
podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).
Zbywana nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej, posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta
dziko rosnącą zielenią nieurządzoną, występują nierówności terenu. Działka posiada bezpośredni
dostęp do drogi publicznej ulicy Wysokiej. Zbywany teren będzie skomunikowany z ulicą poprzez
zjazd zlokalizowany przy budynku nr 3.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 400.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług
wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.

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 105.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 17.02.2015 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości 20.000,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.
rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia
18.02.2015 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 5.300,00 zł przelewem na konto lub w kasie tut.
Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Ludwika Solskiego 9/25 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Przedmiotem sprzedaży w drodze II 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.
I przetarg przeprowadzony w dniu 16.12.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 40.000,00 zł.
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2015 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
2.000,00 zł w terminie do dnia 18.02.2015 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 pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul.1 Maja 218 (Dział
Ekonomiczny, I piętro, pokój 15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na
nieruchomości jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub
nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32
248-75-63. Oględzin lokalu można dokonać w dniu 9.02.2015 r. od godz. od 14.00 do 15.00.
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Pani Beacie Kulik Kierownikowi Filii nr 21 MBP
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają
Dyrektor oraz Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

JADWIGI DRAHEIM
składają
Dyrektor i Pracownicy Domu Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach

HARMONOGRAM
WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Urząd Miasta Ruda Śląska
– Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje,
że harmonogram wywozu odpadów komunalnych
obowiązujący od 1 stycznia 2015 r.
do 15 marca 2015 r. dostępny jest na stronie internetowej miasta
w zakładce „Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda”, na miejskim
proﬁlu na facebooku oraz na stronach ﬁrm odbierających odpady komunalne
(www.puk.toensmeier.pl, www.vangansewinkel.pl).
Informacje w sprawie terminów wywozu odpadów
komunalnych można również uzyskać
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pod nr tel. 32 244-90-62 lub 32 244-90-00 wew. 4010, 4011, 4012.

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12
Rodzinie i najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Jadwigi Draheim
długoletniego pracownika Domu Kultury w Bielszowicach
i Urzędu Miasta Ruda Śląska
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Szczere wyrazy współczucia Pani Jolancie Czerczak
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
składają
dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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 Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów.
Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel.
510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605-560-605.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535006-200.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!
 Pogotowie komputerowe.
Tel. 693-193-448.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
 CDF Pożyczki krótkoterminowe, tel. 516-516-611 32/26000-33.
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o.,
remonty. Tel. 32 307-20-99, 784699-569.
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 BEZPŁATNE porady prawne dla
nowych klientów, usługi rachunkowe dla FIRM. Kancelaria Prawno-Podatkowa KAZUS (Halemba) Poniatowskiego 14, tel. 794-724-844.

 Dwupokojowe: Energetyków 45
m2 89 tys., II piętro. OKAZJA CENOWA!!! Solidarności, 38 m2, 83 tys.,
Międzyblokowa, 35 m2, komfortowe,
tel. 793-017-323.

U����� ����������


TANIE MIESZKANIA NA
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502752-634, 502-865-808.

 Do wynajęcia lokal użytkowy, 61
m2, Ruda Śląska – Nowy Bytom, Kościuszki 1. Tel. 601-959-140.

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

 Do wynajęcia lokal ok 60 m na
deptaku Wirek. Tel. 883-401-000.


016.

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.

 Godula, ul. Piechy, M-3, 50 m2,
120 tys. VestraLocum.pl, tel. 600445-053.

 SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239405.

 Halemba, M-2, 29 m2, po remoncie, VestraLocum.pl, tel. 600-445053.

 AUTO-SKUP za gotówkę do 5
tys. stan obojętny. Tel. 507-572625.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 106
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

 Halemba M-3, 49 m2, 115 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

P����

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

N������������

2

 Godula, dwupokojowe, 40 m ,
75 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
2

 Godula, dwupokojowe, 52 m ,
120 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
2

 Ruda, dwupokojowe, 44 m2, 95
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
 Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 105
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
 Kochłowice, jednopokojowe, 36
m2, 78 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
 NOWE domy szeregowe od
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m2, od 255 tys. w Kochłowicach
i Kłodnicy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 691-523055.
 Ruda Południowa – sprzedam
kawalerkę 37 m2, cena 95 tys. GABRIEL, tel tel. 607-706-692.
 Ruda Śl. i okolice – poszukujemy
mieszkań do sprzedaży/wynajmu
GABRIEL, tel. 691-523-055.
 Wirek – sprzedam działkę gruntu 668 m2, 130 tys. GABRIEL tel.
607-706-692.
 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 794-041-006.

 Wirek, Robotnicza, 60 m2, VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
 Do wynajęcia komfortowe trzypokojowe mieszkanie – Nowy Bytom
(c.o.). Tel. 535-582-273.
 Centrum Zabrza 40 m , dwupokojowe. Sprzedam. Tel. 602-437696.
2

 Sprzedam kiosk rolno-spożywczy, wolnostojący, Nowy Bytom, tel.
530-897-035.
 Do wynajęcia dwupokojowe
mieszkanie, wieżowiec Nowy Bytom. Tel. 603-576-374.
 Sprzedam trzypokojowe mieszkanie, 56 m2, Wirek. Tel. 605-236343.
 Kochłowice, do wynajęcia kawalerka dla emerytów (I p., c.o., internet) 790 zł, bez pośredników. Tel.
668-780-304.
 Wirek mieszkanie, 60 m2, osiedle
Jankowskiego. Tel. 502-427-766.

N����
 Pisanie prac mgr, itp. – pomoc. Tel. 504-150-238.

M����������

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

 Pożyczka w domu klienta. Tel.
780- 116-672.

 Kawalerki: Pordzika, 36 m2, 69
tys., tel. 793-017-323.

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

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

 Trzypokojowe – Kochłowice 55
m2, Halemba 47 m2, 115 tys. Tel.
793-017-323.

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


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

AUTO SKUP. Tel. 698-621-

 Zatrudnię szwaczkę w Rudzie Śląskiej. Tel. 691-403-472.
 Zatrudnię osobę do krojowni na
umowę o pracę. Tel. 691-403-472.
 Firma BAREX z Zabrza zatrudni
samodzielnych
pracowników
ogólnobudowlanych (wykończenia), elektryków z uprawnieniami.
Prawo jazdy mile widziane. Nawiążemy również współpracę
z małymi ﬁrmami budowlanymi.
Kontakt, tel. 32 740-91-63, 604908-300.

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
w Zabrzu i w Rudzie Śląskiej
BIURA I POWIERZCHNIE OPEN SPACE,
BOKSY BIUROWE (WSPÓŁDZIELONE BIURA),
HALE MAGAZYNOWE I PRODUKCYJNE,
PLACE SKŁADOWE I PARKINGOWE,
POKOJE GOŚCINNE.
KONTAKT
tel. (32) 34 20 600 (37 / 39), (32) 37 00 441 (0)
e-mail: biura@promus.com.pl

www.nieruchomosci.promus.com.pl

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

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

 Sklep SPAR zatrudni ekspedientkę na stoisko mięso wędliny. Tel.
606-312-124.
 Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech, tel. 32-271-09-66,
781-98-98-73.
 Nowo powstała Cukiernia – Kawiarnia VERTIGO w Paniówkach zatrudni cukierników i kelnerów. Tel.
515-262-173, 515-081-174.
 Zatrudnię do pracy na stanowisko szefa kuchni, wymagania: doświadczenie, dyspozycyjność, kreatywność. Kontakt. Restauracja
Gabriella ul. Łabędzka 39a, tel.606320-606.

SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ TEL.
512
KAŻDA MARKA KAŻDY STAN | OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŹAROWE 700
NAJLEPSZE CENY W OKOLICY | DARMOWY DOJAZD ORAZ WYCENA 770

 Zatrudnię fryzjerkę na 1/2 etatu.
Tel. 518-103-998.

R����
 Drewno kominkowe. Tel. 530411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel.
607-912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36.
Tel. 607-468-787.
 Akcje kompanii węglowej,
holdingu węglowego. Tel. 507851-852.
 Tarot wróżenie. Tel. 517-472138.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja:
Anna Piątek (redaktor naczelna). Sekretarz redakcji: Joanna Oreł,
tel. 512-295-228, dziennikarze: Magdalena Szewczyk, tel. 608166-016, Robert Połzoń, tel. 501-355-872, Dominika Kubizna,
tel. 512-799-211 . Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10. Dział reklamy: Mirela
Twardoch, tel. 502-306-007, Agnieszka Jędrzejczyk, tel. 503590-069, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Dział ogłoszeń
drobnych: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn.
8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl.
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66,
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl
Punkty obsługi Klienta
• Ruda Śląska – Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
• Ruda Śląska – Godula
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33
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Załatwiamy zwrot zasiłku
pogrzebowego z ZUS
oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą
z możliwością
odprawienia Mszy Świętej
oraz salą ceremonialną
do odprawiania uroczystości
wielowyznaniowych.
Na terenie obiektu znajduje się
kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 30.08.2012 r. oraz
7.11.2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

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

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Gęsiej, stanowiąca działkę
nr 997/38 o powierzchni 2000 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 6 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00026293/6
(działy III i IV wolne są od wpisów). Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 997/38 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
o zróżnicowanych parametrach (symbol planu MM2).
Zbywana nieruchomość położona jest przy ulicy Gęsiej w odległości ok. 100 m od ulicy Edmunda Kokota, posiada regularny kształt prostokąta; grunt jest porośnięty trawą, drzewami i krzewami. Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna.
Cena wywoławcza do trzeciego przetargu wynosi 140.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 23.01.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 7.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Gęsia” oraz
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w
przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia
umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub
nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium organizator
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia
umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po
przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań są niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul.
Na Piaski, obejmujące działki zapisane na k.m.3, obręb Bielszowice, oznaczone numerami geodezyjnymi:
-– 4855/270 o powierzchni 1173 m2, KW nr GL1S/00028006/2 -– z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
– udział wynoszący 1/2 część działki nr 4854/270 o powierzchni 408 m2, KW nr GL1S/00046381/6
– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w
tym rzemiosła (symbol planu MNU1). Zbywane działki położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ogródków działkowych, posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta,
teren jest płaski, zatrawiony oraz częściowo porośnięty drzewami i krzewami.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań dla działki nr 4855/270 łącznie z udziałem wynoszącym 1/2 część działki nr 4854/270 (droga wewnętrzna) wynosi 70.200,00 zł.
Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości.
Na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się dwa przetargi w dniach 26.09.2014 r. i 19.11.2014 r.
Rokowania odbędą się w dniu 23.02.2015 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda
Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl – zakładka nieruchomości i w terminie do
dnia 16.02.2015 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 3.600,00 zł 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 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a
ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty oraz oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań.
Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny
zakupu.
Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po rokowaniach. 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 wpłaconą zaliczkę,
organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub
do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222),
tel. 32 244-90-56.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel.
32 248-75-63.
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Wybieramy najlepszych sportowców 2014 r.
„Wiadomości Rudzkie” po raz XXII organizują Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Do redakcji nadesłano 38 zgłoszeń. Kilka kandydatur dodała Komisja Plebiscytowa. Poniżej publikujemy w kolejności alfabetycznej zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że głosować można
za pomocą SMS-ów (szczegóły wysyłania SMS-ów przy kandydatach), a także na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/WR. Wiadomości
Rudzkie. Wysyłać SMS-y można od 21 stycznia do 25 lutego. Głosować na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl i Facebooku będzie można od 28 stycznia.

8. Krzysztof Płonka

N���������������� S���������
1. Daniel Dąbrowski

SPR Grunwald

UKP Ruda Śląska

Brązowa medalistka Mistrzostw Europy Kadetek w zapasach kobiet – Samokov 2014, wicemistrzyni Świata
Kadetek w zapasach kobiet – Snina 2014, brązowa medalistka II Igrzysk Olimpijskich Młodzieży – Nanjing
2014
Chcąc oddać głos na Natalię Strzałkę, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.11, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT)

12. Patryk Szałowski

K.S Pogoń Ruda Śląska

Od najmłodszych lat związany z Uczniowskim Klubem
Pływackim „Ruda Śląska”. Dwukrotny ﬁnalista Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 14-letnich na dystansie 100 m stylem klasycznym. Zawodnik staje także
na podium wszystkich zawodów, zarówno krajowych
jak i międzynarodowych, w których uczestniczy.

Chcąc oddać głos na Damiana Jarczyka, wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści NPS.4, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

5. Krzysztof Kałużny

Zawodnik, który wkłada
w swoją grę ogromne serce. Jeden z ﬁlarów drużyny
a także zawodnik, który
dobrze wpływa na cały zespół.

Chcąc oddać głos na Daniela Dąbrowskiego, wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści NPS.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

2. Robert Grzesik

GKS Urania
Wcześniej zawodnik „NAPRZÓD” Świętochłowice.
Czołowy zawodnik , kapitan I drużyny GKS Urania
Ruda Śl.
Chcąc oddać głos na Roberta Grzesika, wyślij SMS-a
na nr 71100 o treści NPS.2,
koszt SMS-a to
1 zł + 23% VAT

Wawel Wirek

Najstarszy zawodnik rozgrywek na szczeblu centralnym
w Polsce, wicemistrz Europy oldbojów, trzykrotny brązowy medalista Europy oldbojów i dwukrotny mistrz
Polski oldbojów.
Chcąc oddać głos na Krzysztofa Płonkę , wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.8, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

9. Mateusz Porębski

W rudzkim klubie łuczniczym trenuje od 2010
roku. Do najważniejszych
osiągnięć w 2014 roku
może zaliczyć: mistrzostwo Polski w łucznictwie
polowym Field, drużynowe wicemistrzostwo Polski w łucznictwie polowym Field oraz pierwsze
miejsce w Pucharze Polski w łucznictwie polowym.

Chcąc oddać głos na Krzysztofa
Kałużnego , wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.5, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT

6. Anna Nocoń

UKS GROT

WOPR Ruda Śląska

10. Bartosz Siadul

KPKS Halemba/DOSiR Sokolnia

Chcąc oddać głos na Annę Nocoń, wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.6, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

7. Angelika Piekorz

4. Damian Jarczyk

Kyokushin Karate Ruda Śląska
Zdobywca trzeciego miejsca na Mistrzostwach Makroregionu Śląskiego. Na swoim koncie ma również dotarcie do 1/8 Mistrzostw Polski, 1/8 Mistrzostw Europy
i zajęcie 1. miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz 2. miejsca w XXXI Pucharze Polski seniorów.

13. Tomasz Szpoton

GKS Grunwald Ruda Śląska

Gwiazda Ruda Śląska

Jest wychowankiem i kapitanem Grunwaldu, w którym
w I zespole rozegrał 310 meczów i strzelił 40 bramek.
Od wielu lat należy do najlepszych zawodników „zielonych” – ostoja defensywy i efektywny gracz pod bramką. W czerwcu 2014 r. poprowadził zespół do awansu
do III ligi.

Trzykrotnie czwarta zawodniczka Mistrzostw Świata
Juniorów w Ratownictwie Wodnym RESCUE 2014, wielokrotna rekordzistka Polski juniorów i seniorów w ratownictwie wodnym. Zawodniczka w 2014 r. dziewięciokrotnie pobiła rekordy kraju.

Chcąc oddać głos na Oliwię Hałupkę, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

Chcąc oddać głos na Patryka Szałowskiego, wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści NPS.12, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

Chcąc oddać głos na Mateusza Porębskiego, wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści NPS.9, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

3. Oliwia Hałupka

Mieszkanka Rudy Śląskiej, obecnie zawodniczka DOSiR
Sokolnia Chorzów. Rok 2014 był pełen sukcesów dla
młodej zawodniczki. W pierwszym półroczu tworzyła
trójkę kobiet z Magdą Rajtor i Aleksandrą Białas w kategorii Junior 12-18.

Brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów 2014,
Mistrz Polski Młodzieżowców 2014 , Akademicki Mistrz
Polski 2014. Członek Kadry Narodowej Seniorów w zapasach.

K.S. DIABLICE IGLOO RUGBY Ruda Śląska
Filar młyna K. S. DIABLICE IGLOO RUGBY Ruda
Śląska i reprezentacji
kobiet. Ma na swoim
koncie wicemistrzostwo Polski (srebrny
medal) rugby 7-osobowego kobiet z zespołem K.S. DIABLICE
IGLOO RUGBY Ruda
Śląska w sezonie
2013/14 r. Wybrana
MVP – Najbardziej Wartościową Zawodniczką Mistrzostw Polski Kobiet rugby w sezonie 2013/14.
Chcąc oddać głos na Angelikę Piekorz, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.7, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

Chcąc oddać głos na Tomasza Szpotona, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.13, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT)

Jeden z najskuteczniejszych zawodników w ekipie
rudzkiej Gwiazdy. Dzięki jego grze i skuteczności rudzianie po roku gry w I lidze ponownie awansowali do
Ekstraklasy Futsalu. Szybkość, drybling i skuteczność to
cechy jednego z najlepszych zawodników zespołu.

14. Patryk Żuławnik

C.K.S Slavia Ruda Śląska

Chcąc oddać głos na Bartosza Siadula, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.10, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

11. Natalia Strzałka

ZKS SLAVIA Ruda Śląska

Mistrz Śląska Juniorów w podnoszeniu ciężarów do
lat 20., drużynowy wicemistrz seniorów Śląska oraz
ﬁnalista mistrzostw Polski w Zamościu, w kategorii
do 105 kg, który uzyskał wynik 105+135=240 w dwuboju.
Chcąc oddać głos na Patryka Żuławnika, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.14, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT
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Wyróżniający się Sportowiec Amator

Wyróżniający się Sportowiec Skrzat
1. Karolina Bartusek

KS Mostostal Zabrze
Uczennica SP 6 i mieszkanka Goduli. Między
innymi
zwyciężczyni
turnieju Masters do lat
11. oraz Ogólnopolskich
Turniejów Klasyfikacyjnych do lat 12. w Zabrzu, Chorzowie i Wrocławiu.

Chcąc oddać głos na Karolinę Bartusek, wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści SKRZAT.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

2. Dominik Chromik 

Wawel Wirek
Zawodnik, który ma zadatki
na bardzo dobrego piłkarza.
Niezwykle skuteczny strzelec
i najbardziej
wyróżniający
się zawodnik
w swoim roczniku.

Zawodnik III klasy szkoły podstawowej, który trenuje
i bierze udział w rozgrywkach zawodników starszych
od siebie o 3 lata. Nieustępliwy i szybki.

TKS Slavia Ruda Śląska
Dziewięcioletnia uczennica SP 3 i mieszkanka
Rudy. Zajęła III miejsce
w klasyfikacji generalnej
Pucharu Śląska Tenisa
Ziemnego do lat 8.
Chcąc oddać głos na
Zuzannę Czyż, wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści
SKRZAT.3, koszt SMS-a to
1 zł + 23% VAT

4. Jan Dyrda

Biega od 2008 r. Początkowo bieganie łączył z grą
w piłkę nożną, w konsekwencji jednak ta pierwsza dyscyplina wygrała
i do dzisiaj jest nieodłącznym elementem jego życia. Jednym z marzeń
Tomka jest dzielenie swojej pasji z dziećmi, kiedy te
dorosną.

Chcąc oddać głos na Kacpra Grzegorzycę, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści SKRZAT.5, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

6. Mariusz Janota 

Gwiazda Ruda Śląska
To jeden z największych talentów szkółki piłkarskiej
Gwiazdy. Etatowy najlepszy
zawodnik lub „król strzelców” turniejów i rozgrywek
ligowych. „Mario’’ jest
w stowarzyszeniu już od ponad dwóch lat i jego talent
rozwija się prawidłowo.
Niewykluczone, że pójdzie
w ślady wielu innych wybitnych piłkarzy urodzonych w Rudzie Śląskiej, zdobywających tytuły w kraju i za granicą.

Chcąc oddać głos na Tomasza Kulpoka, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści AMATOR.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

2. Przemysław Bednarek

8. Oliwia Szafran 

KPKS Halemba

K. S. BAJTLE IGLOO RUGBY Ruda Śląska

Chcąc oddać głos na Dariusza Sobiecha, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści AMATOR.4, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

5. Wojciech Szpitol

Chcąc oddać głos na Przemysława Bednarka, wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści AMATOR.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

Chcąc oddać głos na Wojciecha Szpitola, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści AMATOR.5, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

3. Rafał Rak

6. Mateusz Król

Kyokushin Karate Ruda Śląska

Chcąc oddać głos na Sylwię Pieter, wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.7, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

Król strzelców I ligi Rudzkiej
Ligi Orlików, na co dzień
reprezentujący drużynę
P.H.U. Zygzak. W sezonie
2014 zdobył dla swojego
zespołu 44 bramki.

Zawodnik drużyny ze Świętochłowic „KA SPRÓBUJ
Z NAMI”. Ranking w statystykach: 1 miejsce –
Najlepiej punktujący, 1 –
Najskuteczniej atakujący,
1 – Najskuteczniejszy zawodnik, 1 – Najlepiej blokujący.

7. Sylwia Pieter

Między innymi zdobywczyni pierwszego miejsca na
Otwartych Mistrzostwach Rudy Śląskiej, drugiego na
Turnieju Karate Kyokushin dzieci.

4. Dariusz Sobiech

Zawodnik reprezentujący barwy drużyny Remaag Rybnik, lider Rudzkiej
Amatorskiej Ligi Koszykówki pod względem efektywności gry oraz średnio zdobywanych punktów. Filar
aktualnego wice mistrza
RALK.

Chcąc oddać głos na Mariusza Janotę, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści SKRZAT.6, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

Chcąc oddać głos na Dominika Chromika, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści SKRZAT.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

3. Zuzanna Czyż

1. Tomasz Kulpok

Zawodnik
występujący
w drużynie PWiK, król
strzelców poprzedniego
sezonu HLPP Old Boys oraz
aktualny lider pod względem liczby zdobytych goli.
W ośmiu dotychczas rozegranych spotkaniach zdobył 17 goli.
Chcąc oddać głos na Rafała Raka, wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

Zawodnik drużyny ze Świętochłowic „KA SPRÓBUJ
Z NAMI”. Ranking w statystykach: 2 miejsce – Najlepiej punktujący, 2 – Najskuteczniej
atakujący,
2 – Najskuteczniejszy zawodnik, 1 – Najlepiej serwujący.
Chcąc oddać głos na Mateusza Króla , wyślij SMS-a na nr
71100 o treści AMATOR.6, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

Najlepszy trener
Kandydatury w kategorii Najlepszy Trener:
Jacek Bratek, Bożena Polińska-Zocłońska, Jerzy Sobera, Stanisław Mikusz, Mariusz Klimas,
Mariusz Świerczyński, Renata Firak, Elżbieta Garmulewicz, Maciej Zarzycki, Katarzyna Chlebisz,
Daniel Weselak, Piotr Topolski, Marcin Wójcik, Mateusz Niegot.
REKLAMA

Zawodnik i zarazem kapitan drużyny miniżaków K. S.
BAJTLE IGLOO RUGBY Ruda Śląska. Jan ma 9 lat i jest
uczniem II klasy Szkoły Podstawowej nr 36 w Rudzie
Śląskiej-Orzegowie. Wielokrotnie wybierany przez sędziów i obserwatorów najlepszym zawodnikiem turnieju. Jako kapitan drużyny jest wsparciem i przykładem sportowca dla starszych kolegów.

Młoda zawodniczka ma na swoim koncie między innymi II miejsce na Mistrzostwach Polski Juniora Młodszego 2-kobiet.
Chcąc oddać głos na Oliwię Szafran, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści SKRZAT.8, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

9. Igor Wróbel 

UKP Ruda Śląska

Chcąc oddać głos na Jana Dyrdę wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.4, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT

5. Kacper Grzegorzyca 

SPR Grunwald

Wychowanek Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Ruda Śląska”. Mistrz Śląska na 50 m stylem klasycznym
oraz wicemistrz Śląska na dystansie 100 m stylem klasycznym. Zawodnik osiąga także liczne sukcesy we
wszystkich zawodach, w których bierze udział.
Chcąc oddać głos na Igora Wróbla, wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.9, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT
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Futsal

W SKRÓCIE

Turniej Pamięci Tomka Szei
Na halembskiej hali w sobotę
(17.01.) odbył się coroczny Turniej
w Halowej Piłce Nożnej im. Tomka
Szei. Turniej organizowany był po
raz dwunasty z myślą o uczczeniu pamięci Tomasza Szei – piłkarza, który
zmarł nagle na początku 2004 roku.
Turniej zorganizowali: ODK RSM
„Matecznik”, SR-S Gwiazda, Związek Zawodowy Sierpień 80’ oraz koledzy Tomka Szei. Rozgrywki odbyły
się w systemie dwugrupowym. Trzecie miejsce zajęła drużyna Sierpnia
80’. W finale spotkały się zespoły:
Koledzy Tomka i Pogoń Nowy Bytom. W pasjonującym i bezbramkowym finale, po drugiej serii rzutów
karnych, lepsi okazali się Koledzy
Tomka. Najlepszym strzelcem turnieju został Artur Opeldus, zawodnikiem
Szymon Łuszczek, a bramkarzem

Damian Woźniak. Tomasz był wychowankiem Uranii Ruda Śląska.
Z tego klubu przeszedł do Ruchu
Chorzów, a potem do Piasta Gliwice,
w którym rozegrał 99 spotkań ligowych. W 2003 r. wywalczył awans do
II ligi i strzelił 13 bramek. Tomasz
Szeja był kapitanem zespołu Piasta.
Miał on też sukcesy w piłce halowej.
Jako zawodnik Cleareksu Chorzów
najpierw awansował do pierwszej ligi, następnie zdobył trzy tytuły mistrza Polski oraz uczestniczył w turnieju finałowym Klubowego Pucharu
Europy w Lizbonie. Zmarł wskutek
niewyjaśnionej choroby po kilkunastodniowej śpiączce. Jego
pamięć została uczczona
Najlepszym strzelcem turnieju
okazał się być Artur Opeldus,
corocznym turniejem piłzawodnikiem Szymon Łuszczek
ki halowej w Rudzie Śląa bramkarzem Damian Woźniak.
skiej.

Sparing
Gwiazdy
Clearex Chorzów pokonał Gwiazdę Ruda Śląska 6:3 w sparingu rozgrywanym w Chorzowie. Rudzianie
świetnie rozpoczęli mecz i po 13 minutach prowadzili 2:0. W ciągu kolejnych trzech minut rywale zdobyli
jednak aż trzy gole. Kolejne trzy
bramki dla gospodarzy nie pozostawiły złudzeń rudzianom. Bramki dla
Gwiazdy zdobyli: Działach, Pękala
i Piasecki. Był to ostatni sprawdzian
rudzian w okresie przed rundą rewanżową.

Dziesięć drużyn zagrało w turnieju.

Tenis stołowy

Halembianka niepokonana
W piątek (16.01.) tenisistki stołowe
UKS-u Halembianka 2001 Ruda Śląska po emocjonującej walce zremisowały 5:5 z KTS-em Lędziny. To już
siódmy mecz z rzędu bez porażki.
Punkty dla drużyny zdobyły: Sabina
Wyrobek (2 pkt), Sandra Stanisławska
(1,5 pkt), Katarzyna Jakubik (1 pkt)
i Bożena Polińska-Zocłońska (0,5 pkt).

Futsal

Zagrali
ku pamięci

Przed Halembianką dwa ostatnie mecze I rundy rozgrywek II ligi. Pierwszy z nich w piątek (30.01.) z ULKSem Ruch Pniów, jednak już teraz wiadomo, że zawodniczki Halembianki
remisem z Lędzinami zapewniły sobie
miejsce w pierwszej ósemce II rundy
rozgrywek, co daje możliwość walki o
awans do I ligi.

Zawodniczki notują bardzo dobrą passę.

Futsal

Póki piłka w grze

Kolumny sportowe
zredagował
Robert Połzoń

Foto: DK

W niedzielę (18.01.) odbył się kolejny
turniej trampkarzy, jego organizatorem
była Gwiazda Ruda Śląska. Na parkiecie
rywalizowało 10 drużyn z rocznika 2005.
Zespół Gwiazdy przegrał mecz o trzecie
miejsce z drużyną Juventus Bruntal. W finale zmierzyły się drużyny Odry Opole
i Gwarka Zabrze. Ci drudzy wygrywając
3:1 zajęli pierwsze miejsce. Najlepszym
strzelcem turnieju z siedmioma trafieniami na koncie okazał się Alan Szczepaniuk z zespołu gospodarzy. Przypomnijmy, że po raz trzeci patronem turnieju
jest Dawid Hajnc – reprezentant Polski
w futsalu, wychowanek Gwiazdy, jeden
z najlepszych zawodników futsalu w historii rudzkiego klubu. To właśnie jego
pamięci poświęcona była niedzielna rywalizacja.

Trenerzy w przerwach udzielali wskazówek podopiecznym.

O puchar dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 walczyło w czwartkowy
poranek (15.01.) czterdziestu uczniów
z czterech rudzkich placówek podczas
halowego turnieju piłki nożnej.
Do rywalizacji stanęli przedstawiciele szkół nr 18, 23, 25 i oczywiście gospodarze. – Te rozgrywki to w naszej
szkole cykliczna impreza. Zapoczątkowaliśmy je pięć lat temu w związku
z nadaniem placówce sztandaru i imienia Wilhelma Pluty – tłumaczyła
Agnieszka Kolasa, współorganizatorka
turnieju. – Nauczyciele wychowania fizycznego wysunęli wówczas propozycję, aby święto szkoły obchodzić również w wersji sportowej, co spotkało się
z przychylnością dyrekcji.
Wilhelm Pluta, choć z wykształcenia
był księdzem, szczególną troską otaczał
rodziny. – Chcemy kontynuować jego
idee, traktując uczniów jak członków
wielkiej szkolnej rodziny – dodała
Agnieszka Kolasa.
Trzygodzinne rozgrywki zakończyły
się zwycięstwem SP 21, drugie miejsce
zajęła SP 25, trzecie SP 18.

DK

Porażka
Pogoni
W czwartek (15.01.) zawodnicy
Pogoni przegrali wyjazdowy mecz
z drużyną MCKiS Jaworzno. Zawodnicy gospodarzy już po pierwszej kwarcie zapewnili sobie prowadzenie aż dwunastoma punktami. Każda kolejna kwarta nie przynosiła optymizmu rudzianom. Po
trzeciej kwarcie tracili już do zawodników Jaworzna 24 punkty.
Mecz ostatecznie zakończył się
wynikiem 82:62.

Zgoda rusza
pełną parą
W meczu inaugurującym, zmagania w rundzie rewanżowej rozpoczęły zawodniczki Zgody Ruda Śląska.
Pierwszym przeciwnikiem bielszowiczanek była drużyna rezerw SPR-u
Olkusz. W składzie Zgody zaszły
drobne zmiany. Do gry w rudzkim
klubie powróciły dwie zawodniczki
– rozgrywająca Magda Frątczak oraz
bramkarka Magda Kołoczek. Bielszowiczanki odniosły zwycięstwo po
bardzo ciężkim meczu 26:24
(11:13).

Sportowy
rozkład
jazdy
Futsal
25 stycznia, godz.18.00
Gatta Active Zduńska Wola
– SRS Gwiazda Ruda Śląska
Koszykówka
24 stycznia, 16.00
Pogoń Ruda Śląska
– AZS Politechnika Częstochowa
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