W trosce o bezpieczeństwo
Czytaj str. 2

DZIŚ W NUMERZE

P�������

WYDAWCA

ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
28 stycznia (środa) 2015 r. numer 4/1156
BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

I����������

Debatowali
o Aquadromie

Doczekaliśmy
się podjazdu

Potok
do regulacji

Według Jacka Morka, prezesa Aquadromu, jeżeli miasto nie pomoże spółce w drodze konwersji wierzytelności na udziały,
zostanie ona zlikwidowana, a spłata kredytu pozostanie na głowie rudzkiego magistratu. Dlatego podczas ostatniej sesji Rady
Miasta głosowano na temat dokapitalizowania Aquadromu. Jednak nie wszyscy
radni byli zgodni co do tej decyzji. Część
z nich zapowiedziała, że szczegółowo
przeanalizuje sytuację spółki.
Dokończenie na str. 3

Mamy ze swoimi pociechami mogą już
bez problemów spacerować po Rudzie.
Zamontowano bowiem pojazd dla wózków w tunelu pomiędzy ulicami Ballestremów a Piastowską, który jest skrótem pomiędzy dwiema częściami dzielnicy. Podjazd został skradziony, gdy w ubiegłym
roku PKP ZLK prowadziło remont peronu.
Rudzkim policjantom na szczęście udało
się ustalić sprawców kradzieży i odzyskać
pocięte szyny.
Dokończenie na str. 4

Miasto porozumiało się z Kompanią Węglową odnośnie regulacji potoku bielszowickiego. Dzięki inwestycji jest szansa na to, że
Ruda Śląska upora się z problemem zalań,
które pojawiają się w okresach intensywnych opadów deszczu. W uzgodnieniach
uwzględniono kierunki eksploatacji górniczej rudzkich kopalń i wiążące się z tym
szkody górnicze. Kiedy rozpoczną się prace
oraz na których odcinkach potoku bielszowickiego sytuacja jest najtrudniejsza?
Dokończenie na str. 5
REKLAMA

Zimową
labę
czas
zacząć!

KREDYTY

tel.

BYKOWINA
399

PIWO SOMERSBY

2-PACK

KG

KIEŁBASA ŚLĄSKA
POLĘDWICA
SOPOCKA

12

99
KG

7

+

Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy

11

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!
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99
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4-PACK

4-PACK

HOOP COLA

OFERTA WAZNA OD 29.01.DO 4.02.2015 R.

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

27

99
1 opak.

Odplamiacz VANISH
cena regularna
18,99 zł
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Bezpieczeństwo

W środę, 21 stycznia, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3 im. Jana
Pawła II przy współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Katowicach rozpoczął kampanię „Niedoświadczony – Zagrożony”.
– Kampania jest w pewnym stopniu
inicjatywą uczniów, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat
ruchu drogowego i zagrożeń z nim
związanych, a także zapoznać się ze
szczegółami udzielania pierwszej pomocy – mówi Justyna Grajdek, nauczycielka w ZSO nr 3 oraz koordynatorka kampanii. – Przez trzy miesiące
będą się odbywać u nas różne prelekcje poprowadzone przez przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego

W drodze po doświadczenie
KWP. Trzecie klasy wybiorą się także
na Akademię Młodego Kierowcy.
Oprócz tego w szkole organizowany
jest konkurs na spot informacyjny
i plakat o zagrożeniach w ruchu drogowym – dodaje.
Inauguracyjną prelekcję poprowadził nadinspektor Włodzimierz Mogiła z KWP Katowice, który nie tylko zapoznał uczniów ze statystykami, ale także zaprezentował filmy
stworzone na potrzeby kampanii.
Były one adresowane zwłaszcza do
młodych kierowców. Ten bezpośredni przekaz wzbudził wiele emocji
wśród widzów, którzy dodatkowo
mogli zadawać pytania oraz podzielić się swoimi doświadczeniami
drogowymi. – Na drogach wciąż
jest niebezpiecznie, jednak
możemy na to w pewnym
stopniu wpłynąć, zaczynając od siebie. Jeśli będziemy od siebie wymagać
przestrzegania przepisów,
wtedy możemy uniknąć
wielu nieciekawych sytuacji
– przyznaje Aleksandra
Czech, uczennica klasy trzeciej,
która sama jest kierowcą. – Powin-

Foto: MS

Choć liczba zabitych
i rannych na polskich drogach
spada, to w porównaniu
z innymi państwami
Unii Europejskiej wciąż
jesteśmy krajem o niskim
poziomie bezpieczeństwa.
W kochłowickim „ogólniaku”
zarówno nauczyciele, jak
i uczniowie postanowili
wpłynąć na wciąż
przerażające statystyki.

Włodzimierz Mogiła poprowadził prelekcję w ZSO nr 3.
niśmy uświadomić sobie,
że nasze niepoprawne zachowanie na drodze może
powodować niebezpieczeństwo nie tylko dla nas, ale i dla
innych. To jeszcze długi proces, by

zmienić myślenie kierowców i pieszych
– dodaje uczennica ZSO 3, Anna Kłos.
Cała kampania odbywa się w ramach
projektu „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.
Magdalena Szewczyk

Kronika policyjna

OGŁOSZENIE

Oszukują

na

„księdza”

Znane były różne odmiany tzw. oszustwa na wnuczka. Przestępcy podawali się za wnuczków, ale
też policjantów, prokuratorów, czy pracowników administracji. Teraz wiemy, że zaczęli udawać
księży. Przykładów nie trzeba szukać długo. Do 68-letniego mężczyzny zadzwonił mężczyzna, który twierdził, że jest proboszczem jednej z parafii i prosi o pożyczenie 30 tys. złotych. Podał, że
pieniądze są mu potrzebne dla policjantów. Jeśli im ich nie przekaże, zostanie aresztowany za spowodowanie wypadku, w którym poszkodowane zostało dziecko. Mężczyzna pożyczył 2,5 tys. euro
od siostry, 19 tys. od kolegi, dołożył jeszcze 3 tys. swoich oszczędności i przekazał... policjantowi,
który w imieniu ,,księdza” przyszedł po gotówkę. Dopiero po jakimś czasie zadzwonił do prawdziwego proboszcza z pytaniem, czy pieniądze dotarły. Wówczas prawda wyszła na jaw.

Działania „Trzeźwe

przewozy”

W piątek (23.01.) policjani przeprowadzali akcję „Trzeźwe przewozy”. Jej celem było eliminowanie z ruchu kierujących pod wpływem alkoholu, w szczególności kierujących środkami transportu zbiorowego, takich jak autobusy i busy.

„Intensywny”

weekend

Podczas minionego weekendu rudzcy policjanci z „dwójki” zatrzymali 18-latka, który pod
wpływem narkotyków wybił szyby w banku, barze oraz w wiacie przystanku autobusowego przy
ul. Niedurnego. Dodatkowo zatrzymany miał przy sobie marihuanę. Mężczyzna odpowie za zniszczenie mienia i posiadanie narkotyków. Kolejnym zatrzymanym był 62-letni mieszkaniec Rudy
Śląskiej, który na ulicy Niedurnego dokonał nielegalnej wycinki drzewa na szkodę Urzędu Miejskiego. Mężczyzna po ścięciu usiłował ukraść drewno. Z kolei w niedzielę policjanci zatrzymali
48-letnią kobietę, która w trakcie libacji alkoholowej dwukrotnie ugodziła nożem swojego
50-letniego męża. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Mundurowi z drogówki zatrzymali ponadto dwóch kierowców, którzy złamali sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a także
jednego nietrzeźwego kierowcę.

Gorąco

na

Goduli

W czwartek (22.01.) wieczorem niespokojnie zrobiło się na Goduli. W bloku przy ul. Czereśniowej ktoś podpalił oponę. – Otrzymaliśmy informację, że prawdopodobnie pali się mieszkanie. Na
miejsce została wezwana policja i straż pożarna – relacjonuje Arkadiusz Ciozak, rzecznik prasowy
KMP Ruda Śląska. – Okazało się, że na klatce schodowej podpalono oponę, w wyniku czego nadpalone zostały skrzynki na listy oraz ściany.
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Kolejna sesja Rady Miasta za nami

Aquadrom kością niezgody

Morek. – Spółka ponosi straty, bo jej przychody nie są
Najwięcej emocji wśród radnych podczas czwartw stanie pokryć odsetek, jakie trzeba oddawać do bankowej (22.01.) sesji Rady Miasta wzbudził projekt
ku. To w konsekwencji doprowadziłoby do upadłości
uchwały dotyczący wyrażenia zgody na wniesienie
spółki – wyjaśniał Morek. – Z drugiej strony – w żaden
nowych udziałów do spółki Aquadrom. Chodzi o podsposób nie zwolniłoby to miasta i mieszkańców ze spławyższenie kapitału zakładowego poprzez wprowadzety kredytu. Radni poprzednich kadencji musieli mieć
nie wkładu „bezgotówkowego” w wysokości ok. 707
tego świadomość, pozwalając na udzielenie poręczetys. zł przez miasto, przez co będzie ono posiadało
nia.
wyższe udziały w spółce Aquadrom (ogółem o wartoPrezes Aquadromu przyznał także, że bez polityki
ści ok. 29,5 mln zł). Bowiem jak napisano w uzasadkonwersji spółka stanie się zakładnikiem kredytu i zanieniu projektu, „Nawet daleko posunięte działania
cznie nią rządzić właśnie bank, zaś miasto nadal pozooszczędnościowe nie pozwalają spółce przy obecnym
stanie z problemem spłaty należności.
poziomie przychodów i kosztów stałych na spłatę rat
Podczas sesji poruszono także sprawę uruchomienia
kredytu”.
strefy suchej Aquadro– Projekt uchwały
mu. – Niestety trudna
dotyczy dokapitalizoPodczas ostatniej sesji Rady Miasta
sytuacja
Kompanii
wania spółki w kwocie
głosowano uchwałę dotyczącą
Węglowej
odbiła
się na
707 tys. zł w drodze
dokapitalizowania Aquadromu. Jak
zainteresowaniu
nakonwersji wierzytelnoargumentował prezes spółki Jacek Morek –
szym
miastem
ze
strony
ści. To już ósma tego
jeżeli miasto nie wniesienie nowych udziałów
zagranicznych inwetypu uchwała, o przyjęto obiekt zostanie zlikwidowany, a władze
storów – podkreślał
cie której wnioskuje zaRudy Śląskiej oraz mieszkańcy i tak pozostaną
Morek. – W tej chwili
rząd spółki. Dzięki temu
z problemem spłaty kredytu.
prowadzimy rozmowy
dług, który ma u nas
z dwoma potencjalnyspółka, zostanie zamiemi inwestorami, którzy pomogliby nam tę strefę uzbroniony na udziały – wyjaśniała podczas sesji Bogusłaić. Dialog techniczny zakończy się w ciągu 2-3 tygowa Opaczyńska, naczelnik Wydziału Nadzoru Właścidni.
cielskiego rudzkiego magistratu.
Ostatecznie radni przyjęli uchwałę o dokapitalizo- Aquadrom działa
Jednak nie wszyscy radni byli zgodni co do zasadwaniu Aquadromu. Na obecnych podczas sesji 25 radności takiej decyzji. – Sytuacja Aquadromu to jedna
w naszym mieście
nych, głosowało 21 z nich. Za przyjęciem projektu
z najważniejszych spraw teraz i w najbliższych latach.
od grudnia 2012 r.
Dlatego Komisja Budżetu i Przedsiębiorczości na kouchwały było 19 radnych, a dwóch
lejnym posiedzeniu wróci do dyskusji na temat tego, co
wstrzymało się od głosu (Katarzyna KoPo gorącej dyskusji ostatecznie radni
się w tej spółce dzieje. Nie może być tak, że rada będzie
rek z PiS-u i Norbert Rózga z PO). Nie
przegłosowali uchwałę. Co ciekawe
co chwilę głosowała kolejne tego typu uchwały bez
głosowali Agnieszka Płaszczyk, Andrzej
– choć wcześniej głosowano projekt
szczegółowej wiedzy, bo w ten sposób możemy głosoStania, Grzegorz Handler i Jacek Jarocki.
w sprawie dokapitalizowania Szpitala
wać do 2036 roku (do tego roku ma potrwać spłacanie
Równocześnie radni przyjęli podobną
Miejskiego – radni nie mieli co do
kredytu poręczonego przez miasto – przyp. red.) – zauchwałę o dokapitalizowaniu Szpitala
niego uwag i uchwałę zaakceptowali
znaczał w toku dyskusji radny Marek Wesoły.
Miejskiego na kwotę ok. miliona złotych
jednogłośnie. Tymczasem kwota
Z kolei Dariusz Potyrała chciał podczas sesji dowie(dzięki czemu możliwy będzie remont
dokapitalizowania szpitala była wyższa,
dzieć się, czy i w jaki sposób odrzucenie projektu
obiektu). W tym przypadku głosowało
bo ok. 1 mln zł, a Aquadromu
uchwały mogłoby wpłynąć na funkcjonowanie Aqui zarazem oddało głos „za” – 23 radnych.
– ok. 700 tys. zł.
adromu. Głos w tej sprawie zabrał jego prezes, Jacek

Joanna Oreł
Mariusz Pakuza,
klub Prawa
i Sprawiedliwości
– Należy wprowadzić takie
rozwiązania, dzięki którym
miasto nie będzie musiało
dokładać do funkcjonowania Aquadromu. Mam
tutaj na myśli uruchomienie strefy suchej oraz
wprowadzenie planu naprawczego spółki. W przypadku tej pierwszej mogłyby to być korty do squasha, duża restauracja, czy klub fitness. Miasto
musiałoby przekalkulować, czy strefa sucha miałaby być ukończona przez zewnętrznego inwestora, czy spółka sama da radę ją utrzymać. Co do
planu naprawczego to potrzeba kilku miesięcy na
jego przygotowanie. Zasiadam w komisjach Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Sportu i Kultury
Fizycznej i na obu podnosiliśmy kwestię, by jak
najszybciej spotkać się z radą nadzorczą i prezesem Aquadromu w sprawie sytuacji spółki.

Agnieszka Płaszczyk
klub ,,Razem
dla Rudy Śląskiej”
– Moim zdaniem faktycznie pomoc ze strony
miasta jest niezbędna. Nie jestem w stanie
stwierdzić, jakimi motywami kierują się radni, którzy są przeciwni dokapitalizowaniu
spółki. W sytuacji, w jakiej obecnie znajduje
się Aquadrom, ta pomoc jest konieczna. Jeżeli chodzi o poprawienie funkcjonowania Aquadromu, to w przyszłości niezbędne jest
stworzenie strefy suchej. Wiem, że pojawił się
pomysł uruchomienia m.in. kortów do squasha. To dobry kierunek, bo aktywność fizyczna jest coraz popularniejsza wśród
mieszkańców.

Jakub Wyciślik,
„Rodzina Rudzka”
– Skoro ktoś raz przegłosował uchwałę, która zobowiązała miasto do ponad 30letniego dofinansowywania
spółki Aquadrom, to taka uchwała powinna być
dla niego świętą. Z drugiej strony mamy radnych,
którzy od niedawna zasiadają w Radzie Miasta.
Powinno się więc odbyć spotkanie specjalnej komisji, w której uczestniczyliby także nowi radni,
by zapoznali się oni z sytuacją spółki. Tymczasem
niektóre osoby nawet nie były jeszcze w Aquadromie. Inną sprawą jest to, że zarząd Aquadromu
powinien zrobić wszystko, by obiekt zaczął zarabiać więcej. Nie ma nawet co myśleć o likwidacji,
tylko o zasileniu Aquadromu np. poprzez układ publiczno-prywatny w przypadku np. strefy suchej.
Musi ona działać w sposób profesjonalny. Dookoła
powstają kluby sportowe, a Aquadrom stoi pusty.

Foto: arch.

– Aquadrom może stać się zakładnikiem banku – twierdzi prezes spółki, Jacek Morek. Projekt uchwały o dokapitalizowaniu obiektu był jednym z najgoręcej dyskutowanych podczas ostatniej obrady Rady Miasta.

Andrzej Pacławski,
klub Platformy
Obywatelskiej
– Uchwała Rady Miasta dotycząca wyrażenia zgody na
wniesienie nowych udziałów
do spółki pod firmą Aquadrom o wartości 707 tys.
50 zł była konieczna, bo jak w rozwinięciu jej uzasadnienia przytaczała pani skarbnik, niepodjęcie
uchwały zwiększyłoby zobowiązania wobec banku, a miasto ma obowiązek zapłaty raty kredytu
na rzecz banku jako poręczyciel. Rozmawialiśmy
długo na Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
odnośnie tego, jakie dotychczas spółka Aquadrom
podjęła działania oszczędnościowe, jakie są koszty jej funkcjonowania oraz przychody. Nie wszyscy radni byli jednogłośni, ale na sesji została ta
sprawa doprecyzowana i szczegółowo wyjaśniona. Dlatego byliśmy za pozytywnym rozpatrzeniem uchwały.
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Prywatny żłobek to niełatwa droga

| R��� Ś�����

Rodzice maluszków coraz częściej zastanawiają się nad tym, w jaki sposób na własną rękę zapewnić dziecku opiekę. – Chciałabym założyć żłobek domowy
dla ok. pięciorga dzieci w mieszkaniu odpowiednio do tego przystosowanym. Jako lokalizację planuję wybrać Bielszowice – dzieli się swoimi planami jedna
z mam. Czy i na jakich zasadach taką formą opieki mogą zajmować się osoby prywatne? Postanowiliśmy sprawdzić.

Foto: arch.

miejsce prowadzenia – dodaje Mackow– Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
ska. Choć ustawowo nie istnieje taka for2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
ma opieki nad dziećmi jak żłobek domolat 3 opieka nad dziećmi w tym przedziawy, to podobną działalność można załole wiekowym może być organizowana
żyć w domu bądź mieszkaniu. Jednak taw formie żłobka lub klubu dziecięcego,
kie miejsce musi spełniać odpowiednie
a także sprawowana przez dziennego
warunki lokalowe
opiekuna oraz niaW Rudzie Śląskiej istnieją
i sanitarne. Oprócz
nię. W wymieniodwa żłobki miejskie oraz
tego rozporządzenie
nej ustawie nie istMinisterstwa Pracy
nieje taka forma
jeden prywatny, a także
i Polityki Społeczjak żłobek domowy
cztery zarejestrowane przez
nej reguluje także
– zaznacza KataUM kluby dziecięce,
kwestię wykształrzyna Mackowska
z czego jeden ma
cenia potencjalnego
z Wydziału Zdrozawieszoną działalność.
dyrektora takiej plawia i Spraw SpoJednak rudzianie coraz
cówki
(najlepiej
łecznych w rudzczęściej zastanawiają się, czy wyższe i pedagokim magistracie.
nie zorganizować opieki nad
giczne) lub szkoleń
– Według tej
dzieckiem na własną rękę.
potrzebnych
do
ustawy, prowadzeuzyskania kwaliﬁnie żłobka lub klubu
kacji umożliwiających pracę z dziećmi.
dziecięcego wymaga wpisu do rejestru
Warunkiem jest również co najmniej trzyżłobków i klubów dziecięcych, prowadzoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.
nego przez wójta, burmistrza lub prezyMagdalena Szewczyk
denta miasta, właściwego ze względu na

W Rudzie Śląskiej maluchy są pod opieką m.in. żłobka Misiakowo.

Koniec zmartwień. Zamontowano podjazd

|R���

O sprawie pisaliśmy na łamach
jednego z grudniowych numerów
„Wiadomości Rudzkich”. Brak podjazdu na wózki znacznie utrudniał
poruszanie się mamom z dziećmi pomiędzy dwiema częściami Rudy.
Zniknął on, kiedy na zlecenie właściciela tunelu, czyli PKP ZLK w Tarnowskich Górach, przeprowadzano
remont obiektu, który to zakończył
się jesienią ubiegłego roku. Niestety
– podczas tych prac podjazd na wózki został skradziony. Policji udało się
złapać sprawców na gorącym uczyn-

ku, kiedy ci próbowali sprzedać szyny na złomowisku. Trochę jednak
potrwało zanim wróciły na miejsce,
bo złodzieje zdążyli już pociąć
szyny. Z problemem skierowaliśmy
się do rudzkiego magistratu.
– Miasto zwróciło się z prośbą do
wykonawcy, działającego na zlecenie właściciela tunelu o montaż podjazdów na wózki w możliwie najkrótszym czasie – zapowiadał wówczas
Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
Wraz z początkiem stycznia szyny

zostały zespawane i mamy wraz ze
swoimi pociechami mogą już bez
większych przeszkód spacerować tunelem. – Ponowne zamontowanie
podjazdu na wózki to dla nas ogromne ułatwienie. Cieszymy się, że znów
możemy bez problemów spacerować
z dziećmi między ulicą Piastowską
a Ballestremów – skomentowała jedna z mam.
Niestety stan samego przejścia nie
poprawił się, bo wyremontowano je
jedynie na zewnątrz.
Dominika Kubizna

Foto: DK

Mamy spacerujące z wózkami dziecięcymi mogą odetchnąć z ulgą. W przejściu podziemnym
pomiędzy ulicą Piastowską a ulicą Ballestremów zamontowano podjazd.

Podjazd w tunelu zamontowano w styczniu.
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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Koniec podtopień
w Rudzie Śląskiej?

Regulacja potoku bielszowickiego jest konieczna rejony, gdzie prace regulacyjne powinny się odbyć
m.in. ze względu na szkody górnicze, które wiążą się w pierwszej kolejności, aby zapewnić spływ wód na caz pracą trzech rudzkich kopalń Kompanii Węglowej – łym odcinku. Wytyczone zostaną miejsca, gdzie będzie
KWK „Bielszowice”, KWK „Pokój” oraz KWK „Ha- możliwa retencja wód w trakcie nawalnych opadów
lemba-Wirek”. – Z uwagi na dokonaną i projektowaną deszczu, aby zapobiec podtopieniom na newralgicznych odcinkach potoku –
eksploatację górniczą
Z powodu szkód górniczych
wylicza Pasternok.
oraz planowane przez
konieczne jest wyregulowanie potoku
Gdy opracowanie będzie
miasto inwestycje, zostabielszowickiego. Ponadto w ramach
gotowe, wówczas dowiemy
nie wspólnie opracowaprojektu zabezpieczone zostaną
się dokładnie, kiedy rozny kompleksowy propobliskie tereny, które są narażone na
pocznie się
realizacja
gram regulacji stosunzalania. Miasto porozumiało się już w tej
przedsięwzięcia oraz jak
ków wodnych, ochrony
sprawie z Kompanią Węglową. Jednak
długo potrwają prace. Nieprzeciwpowodziowej oraz
sam
projekt
nie
został
jeszcze
podpisany.
mniej jednak ze względu na
uporządkowania gospoGdy to się stanie – poznamy szczegóły
ostatnie problemy Kompadarki wodno-ściekowej
przedsięwzięcia.
nii Węglowej, porozumiew rejonach położonych
nie z władzami miasta nie
w zlewni potoku bielszowickiego – zapowiada Romuald Pasternok, kierownik zostało jeszcze podpisane. – Rozmowy na ten oraz inne
Referatu Gospodarki Komunalnej i Górnictwa w Wy- ważne dla miasta tematy zostaną przeprowadzone
dziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w najbliższym możliwym czasie – zaznacza Romuald
Pasternok.
UM.
Zmiany są wprawdzie potrzebne od lat, ale ich wdroJak dodają urzędnicy – w ramach prac przeanalizowano prognozy dotyczące dalszej eksploatacji górni- żenie będzie wiązało się z pewnymi problemami dla
czej kopalń, dzięki czemu w przyszłości uda się unik- mieszkańców. – Przebudowa cieku w rejonie obiektów
nąć zalań. – Wykonanie opracowania pozwoli określić inżynierskich może spowodować czasowe utrudnienia

Foto: JO, arch.

Jest szansa na to, że potok bielszowicki w końcu zostanie uregulowany.
Miasto porozumiało się w tej sprawie z Kompanią Węglową. Co ważne –
będą to zmiany na lata. Dzięki temu Ruda Śląska uniknie zalań podobnych
do tych z lipca 2013 roku.

Wyregulowanie potoku jest konieczne od kilku lat.
i uciążliwości. Jednakże dzięki przeprowadzeniu inwestycji będzie można uregulować zrzuty wód z wylotów
odprowadzających wody opadowe do potoku bielszowickiego oraz koryto samego potoku – zaznacza Pasternok. – Pozwoli to na grawitacyjny spływ wód na terenie
naszego miasta. Dodatkowo podjęte zostaną prace mające na celu ochronę terenów przyległych do cieku
przed podtapianiem i zalewaniem.
Jeżeli chodzi o koszty realizacji porozumienia oraz
ich podział, dane te będą znane po opracowaniu kompleksowej dokumentacji przedsięwzięcia. Miasto nie
czeka jednak z założonymi rękoma na kolejne obﬁte

opady deszczu. – Z uwagi na istniejące zagrożenie powodziowe dla terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie
potoku bielszowickiego do czasu realizacji kompleksowego programu regulacji podjęte zostały działania doraźne – mówi kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Górnictwa.
Wybudowano m.in. dodatkowe stanowisko pompowe w rejonie tzw. trójkąta radoszowskiego, wykonano
też tzw. kanał ulgi w rejonie osiedla niebieskich dachów. Ponadto oczyszczono zbiorniki przy przepompowniach w okolicy ulic Kokota i Węzłowej.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA
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PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta obok pokoju 236) wykazu
garażu murowanego nr 32 mieszczącego się
w Rudzie Śląskiej w kompleksie garaży przy
ul. Jana Dobrego, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie
umowy najmu zawartej na okres 3 lat na
rzecz dotychczasowego użytkownika.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
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.

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazów
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy
Oświęcimskiej, obręb Kochłowice, k.m. 2, stanowiących działki nr:
– 4039/49 o powierzchni 806 m2, GL1S/00019598/2
– 2315/49 o powierzchni 288 m2, GL1S/00008228/8
– 4038/49 o powierzchni 468 m2, GL1S/00019598/2
które zostaną sprzedane w drodze przetargu z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz działkę nr:
– 4037/49 o powierzchni 333 m2, GL1S/00019598/2
która zostanie sprzedana w drodze przetargu pod drogę
dojazdową.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

OGŁOSZENIE
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Czarny Las

W rytmach dojrzałości

Zasłużyli na medal

Radośnie w SP 4

Raduj się świecie
To było czwarte takie wydarzenie w murach halembskiego Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia. Uczniowie, ich bliscy oraz nauczyciele rozśpiewali się przy dźwiękach kolęd podczas poniedziałkowego koncertu noworocznego (26.01.). Każdy
z nich miał też okazję posłuchać zespołu „Od serca”
z Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Halembie oraz
skosztować przygotowanych łakoci. – Nasz koncert
łączy w sobie również Dzień Babci i Dziadka. Zapraszamy na niego bliskich uczniów, a także rudzian,
chcących kolędować razem z naszą społecznością
szkolną – mówiła Beata Wilk, nauczycielka z Gimnazjum nr 8 w Halembie.
O wrażenia z kolędowania zapytaliśmy również
uczniów. – Bardzo lubię śpiewać kolędy, zwłaszcza
w tak dużym gronie. Prawie połowa mojej klasy była
zaangażowana w chórek, który wystąpił przed zebranymi. Zaśpiewaliśmy m.in. „Raduj się świecie” oraz
„Gdy się Chrystus rodzi” – opowiadała Ewa Kubicka, uczennica Gimnazjum nr 8. – Tradycja kolędowania jest naprawdę godna pielęgnowania. Przecież kto
śpiewa, ten podwójnie się modli – dodała Wiktoria
Koryciak, członkini szkolnego chóru. 
DK

Śląskiej”. Ponadto małżonkowie organizują i angażują się w sprawy społeczne i profilaktykę poprzez działalność w Rudzkim Towarzystwie Przyjaciół Drzew
oraz w Rudzkim Stowarzyszeniu Pomocy Ofiarom
Przestępstw.
JO

Ruda

Plejada artystów

Laureaci konkursów zapełnili salę.
Sala w Młodzieżowym Domu Kultury była we wtorek (20.01.) wypełniona po brzegi. Zebrani w niej laureaci XVIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Ko-

lędowanie”, XIX Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Jasełkowych oraz konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Anioł – 2014” z niecierpliwością czekali na występy oraz wręczenie nagród.
– To dla nas ogromna radość, że tak wiele dzieci oraz
młodzieży angażuje się w ogłaszane przez nas konkursy. Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za ich uczestnictwo – powiedziała Renata Buryan, dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury. W XVIII Festiwalu Kolęd
i Pastorałek udział wzięło blisko 123 wykonawców,
w XIX Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Jasełkowych zagrało ponad 450 aktorów, z kolei do konkursu plastycznego „Anioł” zgłoszono 198
prac. Jury doceniło wysoki poziom tegorocznych zgłoszeń, zarówno plastycznych jak i wokalnych.
– Cieszymy się, że nasze konkursy co roku się rozwijają. Obiecujemy pielęgnować je i dbać o to, by zawsze tak było – dodała Renata Buryan.
DK

Kochłowice

Savoir-vivre inaczej
Wejście w świat osób niepełnosprawnych to prawdziwa lekcja życia. Przekonali się o tym uczniowie klas
szóstych z czterech rudzkich placówek oświatowych,
którzy uczestniczyli w konkursie „Savoir-vivre osób
niepełnosprawnych” w Szkole Podstawowej nr 21.
– W związku z obchodami w naszej szkole piątej rocznicy integracji postanowiliśmy podjąć się takiej inicjatywy. Jest ona szczególnie dedykowana sześciu
oddziałom integracyjnym, które istnieją w naszej placówce – tłumaczyła Ewa Chowaniec, dyrektorka SP
21 w Kochłowicach.
Pomysłodawczynie konkursu, czyli Magdalena
Całka oraz Dominika Kandzior, przygotowały dla zebranych szereg zadań. Pierwszy etap, który odbył się
na poziomie szkoły, polegał na przygotowaniu tematycznego plakatu lub komiksu. Drugi etap, międzyszkolny, podczas którego odbyły się rozgrywki finałowe, składał się z części teoretycznej oraz praktycznej.
– W części teoretycznej uczniowie musieli odpowia-

Savoir-vivre zagościł w SP 21.
dać na pytania związane z naszym savoir-vivrem.
Z kolei w części praktycznej odegrali krótkie scenki,
promujące właściwe postawy wobec osób niepełnosprawnych – opowiadała Dominika Kandzior.  DK

Około 300 osób – uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości wspólnie świętowało zakończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 4
podczas kolejnego już koncertu noworocznego.
– Nasze koncerty zawsze mają jakiś cel i przesłanie.
Ubiegłoroczne hasło brzmiało „Rodzina razem”.
W tym roku mamy ogromny powód do radości, ponieważ została zakończona termomodernizacja szkoły
i wszystkim nam poprawiły się warunki pracy, a także
warunki nauki dla uczniów – podkreśla Grażyna Kukiełka, dyrektorka SP nr 4. Dlatego też czwartkowy
koncert (22.01.) był wydarzeniem, w którym słowo
„dziękuję” padało na każdym kroku. – Nie będę ukrywała swojego zaskoczenia. Pierwszy raz jestem na koncercie noworocznym, na którym dziękuje się władzom
miasta za remont. Dlatego, że zarówno i pani prezydent, i ja, i wszyscy pracownicy urzędu traktujemy to
jako obowiązek, by placówki oświatowe były na odpowiednim poziomie – przyznała wiceprezydent Rudy
Śląskiej, Anna Krzysteczko. Wydarzenie było jednak
nie tylko okazją do podziękowań, ale także do zaprezentowania talentów uczniów SP nr 4. Natomiast na
zakończenie wspólnego święta wystąpił zespół bluesowo-rockowy Rabarbar. 
JO

RUDA

Niech żyje bal!

Foto: DK

HALEMBA

Podgórskich uhonorowano podczas sesji.

Foto: archiwum SP 21

Dokładnie za sto dni młodzi rudzianie będą
zdawać egzamin dojrzałości. Aby uczcić tę chwilę, maturzyści odtańczyli tradycyjnego poloneza
na rudzkim rynku. Na koniec zebrani uczniowie
wypuścili w niebo 100 kolorowych balonów.
– Od września wprowadziłam w swojej szkole
taniec towarzyski jako alternatywę dla „nudnych
lekcji WF-u”. W ciągu tych pierwszych miesięcy
udało nam się wypracować taki poziom taneczny,
że dołączyliśmy do repertuaru poloneza. Wszyscy
na studniówce byli zachwyceni, dlatego też chcieliśmy się pokazać na rudzkim rynku. Podobne
tańce odbywają się w innych miastach, więc czemu nie u nas? – tłumaczy Mariola MańkaSgodzaj, inicjatorka wydarzenia oraz nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka.
W Rudzie Śląskiej 685 spośród 792 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
zadeklarowało przystąpienie do matury. Egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja.
– Na rynku była bardzo fajna zabawa. Zatańczenie poloneza to moment, który na długo zapada w pamięci. Należy taką tradycję kultywować
– uważa maturzystka Ania z ZSP nr 5.
RP

Foto: DK

Maturzyści zatańczyli poloneza na rynku.

Barbara i Adam Podgórcy otrzymali tytuł „Zasłużonych dla Rudy Śląskiej”. Mieszkańcy naszego miasta zostali uhonorowani za swój wkład w utrwalanie
dziejów Rudy Śląskiej oraz upamiętnianie śląskich
tradycji oraz historycznych miejsc. – To nie jest tylko
nasza zasługa, ale bardzo wielu osób – mówił Adam
Podgórski podczas sesji Rady Miasta (22.01.), kiedy
to radni uhonorowali jego oraz małżonkę, Barbarę.
Podgórscy to niezwykłe małżeństwo. Choć oboje urodzili się poza Rudą Śląską, a nawet poza Śląskiem, to
ich lokalny patriotyzm i zaangażowanie w życie naszego miasta są godne podziwu. Dzięki pracy pisarskiej Podgórskich ukazało się ok. 100 publikacji,
a wśród nich – ok. 60 książek wydanych z inicjatywy
lub pod redakcją państwa Barbary i Adama. W ubiegłym roku małżonkowie obchodzi 20-lecie działalności. Wśród najważniejszych publikacji Podgórskich
znajdują się: „Mitologia śląska”, „Słownik gwar śląskich”, „Synagoga w Wirku.1891-1939. Ocalona pamięć”, czy „Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie

Foto: JO

Nowy Bytom

Foto: RP

Nowy Bytom

Ponad 40 maluchów uczestniczyło w balu.
Czas karnawału w pełni. Bawią się dorośli,
chcą się pobawić też dzieci. Miały one taką okazję w piątkowe popołudnie (23.01.) podczas balu
przebierańców dla przedszkolaków, który odbył
się w Muzeum Miejskim. Uczestniczyło w nim aż
czterdzieści maluchów przebranych za przeróżne
postacie. – Bal dla przedszkolaków zagościł w naszej placówce już po raz czwarty. Tym razem postawiliśmy na spontaniczność, każdy mógł się
przebrać za kogo tylko chciał – mówiła Ewelina
Pieczka, pracownik rudzkiego Muzeum Miejskiego. Maluchy wykazały się prawdziwą pomysłowością przy dobieraniu strojów. Była krowa, Indianie, biedronka, a nawet Spiderman. Bal odwiedził także pirat, który choć jeszcze jest dzieckiem,
to już postanowił pilnować swoich rówieśników.
– Przebranie pomogła mi skompletować mama.
Przebrałam się za Królewnę Śnieżkę, bo bardzo
lubię tę postać – powiedziała Jowita, uczestniczka balu.
Na imprezie dopisały również różnorodne zabawy i muzyka, o którą zadbał didżej. To dzięki
niemu uczestnicy mogli się oddać ponad dwugodzinnemu szaleństwu.
DK
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

MAKSYMA NA STYCZEŃ
„Staraj się zawsze
zachować kawał nieba
nad swoim życiem”.
Marcel Proust

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

Materiały RSM redaguje Gabriela LUTOMSKA

KRZYŻÓWKA SPÓŁDZIELCY

Na początek nowego roku zamieszczamy krzyżówkę, która
na pewno będzie miłym zajęciem dla naszych Czytelników. Z
przyjemnością możemy powiedzieć, że zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Zawsze, gdy tylko jest miejsce, staramy się wzbogacić stronę o miły przerywnik.

1. POZIOMO: 1A – zdziwienie w żargonie młodzieżowym, 1K – nieżyjący ssak, 2G – w kółko, 3A – dawno temu na nim pisali, 3K – czynność
usuwania włosów, 4G – nie siódme, nie dziewiąte z „e” – wspak, 5A – nabił
np. rachunek telefoniczny – wspak, 5K – leciwy żołnierz z błędem – wspak,
6G – nie srebrna – wspak, 7A – stopień oﬁcerski, 7K – mailowy śląski Karol, 9A – pierwszy model, 2. 9J – funkcja na kolei, 11A – bardzo duży wiatr,
11K – element okna, 12G – „a”, 13A – opis wyglądu, 3. 13K – gatunek
jaszczurki, 4. 14G – „z”, 15A – żona Peryklesa, 15K – przyrząd do suszenia, 16G – sepleniący doktor, 17A – znana trucizna bez „k”, 17K – klątwa
kościelna
PIONOWO: A1 – w ręce dziewczynki u Andersena, A11 – smaczny napój, B7 – przywłaszczył – po śląsku – wspak, C1 – ja …... w głęboki sen,
C11 – jak 13A, D7 – gatunek wina, E1 – wpisz – wyręgor, E11 – żarłacz np.
gipsu, F7 – gatunek kawy, G1 – pomieszczenie na broń, G11 – położyć na
jednej stronie wagi, I1 – cechy np. przestępstwa, I10 – kuleczki np. kawy,
K1 – teren górzysty lub pagórkowaty, K11 – potocznie pistolet maszynowy,
L7 – np. biskupia, Ł1 – niedojrzała dolina, Ł11 – wesoła, szczęśliwa, M7
– walka bokserska w częściach, N1 – długa modlitwa w dopełniaczu –
wspak, N11 – szkodliwy nałóg, O7 – wpisz – irwce, P1. dawny pojazd
królewski z błędem – wspak, P11 – alkacyt – wspak.
Rozwiązanie – myśl ks. Jana Twardowskiego – z dopiskiem „Krzyżówka Spółdzielcy” i ze swoim adresem prosimy przesłać lub składać w termi-

Salon Wróżb FELICITAS
ul Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
Baran To będzie bardzo sympatyczny czas,
a Ty będziesz w świetnym humorze. Za sprawą Merkurego i Wenus, możesz dokonać trafnych zakupów lub rozpocząć wspaniałe przyjaźnie.
Byk – Przed Tobą
wiele wydarzeń, na
których okażesz się
niezastąpionym gościem, a Wenus
zapewni Ci sympatię otoczenia.
Korzystaj z pozytywnej aury i załatwiaj wszystkie ważne sprawy.
Bliźnięta – Nie zawracaj sobie głowy tylko
pracą, teraz jest świetny czas na randki i miłe spotkania
we dwoje. Pod koniec tygodnia
możesz rozmawiać o podwyżce,
lub szukać pracy.
Rak – Będziesz marudny i kłótliwy. Koniecznie zrób wypad

na zakupy i spraw sobie mały prezent, który z pewnością poprawi Ci
humor. W sobotę Księżyc znajdzie
się w Twym znaku, dzięki czemu
randki będą bardzo romantyczne.
Lew – Priorytety będą miały sprawy
i problemy innych ludzi, staniesz się dla nich poduszką
do wypłakiwania, jedyną osobą
która może im pomóc. Będziesz
teraz potrzebny i niezastąpiony.
Panna – Za sprawą
planet i wielu spraw
do ogarnięcia, ten tydzień szybko Ci zleci. Planety
wróżą spotkania i zabawę, a dzięki Jowiszowi może pojawić się
więcej kasy w Twym portfelu.
Waga – To dobry
czas, by zabrać się za
siebie i nadrobić
wszelkie zaległości. Sama poczujesz przypływ energii i zechcesz
częściej spotykać się z ludźmi. To
również dobry czas, by zadbać
o swe zdrowie czy urodę.
Skorpion – Pamiętaj, że nie jesteś niezastąpiony, w końcu
nie możesz wszystkiego robić
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Rozstrzygnięcie świątecznonoworocznego konkursu
Bałwanka Eresemka
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nie do 17 lutego 2015 r. na adres: Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ,
Dział Organizacji i Samorządu, 41-700 Ruda Śl. 1, ul. Magazynowa 12. Do
rozlosowania są ciekawe nagrody. Życzymy prawidłowych rozwiązań i
szczęścia w losowaniu nagrody.

sam. Podziel zadania między
współpracowników, a sam postaw teraz na spotkania z przyjaciółmi. Randki będą bardzo namiętne.
Strzelec – Będziesz
w dobrym humorze
i pełen energii. Nie
nie będzie teraz dla Ciebie trudnych zadań, a czas upłynie Ci
pozytywnie. To dobry moment,
by zająć się bardziej tym, na
czym Ci zależy.
Koziorożec – W uczuciach mogą nastąpić
zawirowania i burze,
dlatego lepiej teraz unikać randek. Zajmij się pracą i zadaniami, może nawet uda Ci się uzyskać premię lub podwyżkę.
Wodnik – Dzięki
Słońcu w Twym znaku czeka Cię szczęście w niemalże każdej dziedzinie życia. To wspaniały czas, by
spełniać swoje marzenia, szczególnie te pomyślane przy zdmuchiwaniu świeczek na urodzinowym torcie.
Ryby – Będziesz
pełna energii i zmotywowana do działań. Za sprawą Wenus to dobry
czas na spotkania, szczególnie te
mające na celu znalezienie drugiej połówki.

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

1

Od kilku już lat RSM organizuje świąteczno-noworoczny konkurs
Bałwanka Eresemka, który od samego początku cieszy się dużym powodzeniem. Tak samo stało się i tym razem, z uwagą śledziliśmy spływające rozwiązania. Bardzo się cieszymy, gdy tak wielu Czytelników
przysyła kartki z rozwiązaniami. 22.01.2015 r. komisja RSM przystąpiła do losowania zwycięzcy konkursu. Sprawdziła wszystkie rozwiązania, zamieszała w pudełku z nadesłanymi kartkami z prawidłowymi odpowiedziami i wyciągnęła kartkę szczęśliwego zwycięzcy –
zdobywcy nagrody głównej – sprzętu AGD. Zwycięzcą została Marzanna Cepa z Wirku. Hasło konkursowe brzmiało: „Każdemu,
obojętnie skąd, od świtu do zmroku wesołych i przyjemnych
świąt.”
Ponieważ konkurs cieszy się wielkim zainteresowaniem, zostały
rozlosowane jeszcze dwie nagrody pocieszenia, także w postaci sprzętu AGD, choć tylko podręcznego. Nagrody te wylosowały: Agata Cibura z Wirku i Gabriela Pendro z Wirku. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom konkursu za zainteresowanie i udział. Zapraszamy do
nas ponownie, do zobaczenia w grudniu tego roku. Nagrody dla zwycięzców są do odbioru w Dziale Organizacji i Samorządu w budynku
Dyrekcji RSM w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Magazynowej 12, pokój
nr 214, codziennie w godz. od 9.00 do 12.00. Jeżeli zwycięzcy konkursu nie mogą przybyć osobiście do Spółdzielni, prosimy o zawiadomienie telefoniczne, wtedy nagrody prześlemy pocztą. Podajemy nr
tel.: 32 248-24-11 wew. 239. Gratulujemy wygranej i zapraszamy.
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Poziomo: 1 – wrzawa, 5 – pałeczka dyrygenta, 8 – imię żeńskie, 9 – czeski traktor,
15
16
11 – fanatyk, 12 – pasza dla bydła, 15 –
bibl. żona Izaaka, 17 – roślina ozdobna, 20
– wonna żywica, 21 – papuga z Melanezji,
24 – piekło u mahometan, 25 – umartwia21
22
nie się, 28 – pobudka, 29 – mit. gr. syn Tezeusza i Fedry, 32 – dawn. urojenie, 33 –
przesunięcie pracownika na wyższe stanowisko, 36 – płaz z rodz. żab, 39 – obrazo28
chwalca, 42 – mit. gr. piekło, 43 – patyna,
45 – sklejka, 46 – np. łysa, 47 – młoda
owca.
Pionowo: 1 – błękit, 2 – obrządek, 3 –
33
34
imię męskie, 4 – bibl. niegodziwiec, 5 –
podstawa, 6 – znak w postaci wężyka, 7 –
góry z Giewontem, 10 – litera grecka, 13 –
rupieciarnia, 14 – bijący narząd, 16 – wg
42
Biblii: pramatka ludzkości, 17 – długa bluza, 18 – w muz. arab. model melodyczny,
19 – pieszczota, 21 – krasa, 22 – ﬁasko, 23
– śliwka lubaszka, 26 – stepowy pasterz, 27
46
– pęknięcie w kącikach ust, 30 – wróżba
przepowiedziana z kart, 31 – rumuński samochód terenowy, 34 – posag, 35 – japoński ród magnacki, 37 – rzeka w Europie, 38 – gilza, 40 – wojsko chana,
41 – miecznik, 44 – gibbon białoręki.
Hasło krzyżówki nr 2 brzmiało: Nie każdy wędrowiec
myli drogi. Nagrodę otrzymuje Justyna Krawczyk, po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o warto-
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ści 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki
otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres
redakcji (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 | 28.01.2015

9

JUBILEUSZ

REKLAMA

95-lecie
dętej tradycji

Foto: RP

Rewelacyjni muzycy, kapelmistrz
orkiestry i doborowi goście stworzyli
niezapomniany jubileuszowy koncert.
Po 95. latach istnienia orkiestry dętej
kopalni „Bielszowice” pozostaje ona
istotną wartością na muzycznej mapie
nie tylko naszego miasta, ale i kraju.
Piątkowa gala (23.01.) w Domu Kultury
w Bielszowicach nie pozostawiła co do
tego żadnych złudzeń.

Orkiestra dostała prestiżową, złotą odznakę.
– Orkiestra od początku działa przy kopalni „Bielszowice”. Dyrektorzy zawsze dbali o muzyków i oby tak było
dalej. Nasz repertuar jest dostosowany do oczekiwań szerokiego grona publiczności. Są to marsze, pieśni religijne, ale także piosenki rozrywkowe – tłumaczy Zygmunt
Kliks, kapelmistrz orkiestry dętej kopalni „Bielszowice”.
Orkiestra powstała w 1919 roku, a jej pierwszym dyrygentem był Pantaleon Bronny. Zespół liczył wówczas
15 muzyków. – Kiedyś zazwyczaj grali w orkiestrach
pracownicy kopalni, dlatego poziom nie był aż tak wysoki. Teraz koncertują z nami uczniowie szkół muzycznych.
Na przestrzeni lat na pewno poziom orkiestry wzrósł –
mówi Henryk Kempa, koordynator orkiestry, który
działa w niej od 50 lat. – W trakcie naszej działalności
występowaliśmy między innymi w Chinach, Austrii, Czechach oraz Niemczech. Dużo koncertujemy także w naszym kraju.
Obecnie w orkiestrze występuje 45 muzyków. Nie brakuje także kobiet – to sześć pań grających na flecie, klarnecie, saksofonie i perkusji. Rudzka orkiestra ma także
najwyższy poziom dzięki temu, że łączy pokolenia. Wspominają o tym sami muzycy. – Nie ukrywam, że gra w orkiestrze to nie lada wyzwanie. Mogę się tu sporo nauczyć,
ponieważ ćwiczy ze mną wielu doświadczonych muzyków
– przyznaje 17-letni Kordian Gojowy. – W orkiestrze panuje rodzinna atmosfera. Dzięki temu młodzi muzycy mogą od starszych członków otrzymać potrzebne wskazówki.
Jako Ślązakowi od najmłodszych lat życia towarzyszą mi
dźwięki orkiestr górniczych, dlatego tym bardziej cieszę
się, że mogę grać w jednej z nich – dodaje.
Dodajmy, że podczas jubileuszowej gali na ręce kapelmistrza złożona została złota odznaka z wieńcem laurowym. 
Robert Połzoń

| Polecamy
Isabel Wolff

Niewybaczalne
Jenni jest ghostwriterem – zarabia na życie, spisując cudze historie. Lubi tę pracę – prześladowana przez tragedię z dzieciństwa woli cudze wspomnienia od własnych,
o których za wszelką cenę próbuje zapomnieć. Przy okazji
kolejnego zlecenia poznaje Klarę, która podczas II wojny
światowej została zesłana przez Japończyków do obozu na
Jawie. Po wielu latach milczenia Klara postanawia opowiedzieć bliskim o swoich wstrząsających przeżyciach, a Jenni
ma jej w tym pomóc. Historie obu kobiet okazują się pod
pewnymi względami podobne. Wspierając się wzajemnie,
kobiety spróbują rozprawić się z demonami przeszłości
i zacząć życie na nowo. Czy im się uda?
Napisana z niezwykłą wrażliwością historia, od której nie
sposób się oderwać.
Rachel Hore
Pięknie napisana historia, która chwyta za serce i trzyma
w napięciu do ostatniej strony.
Lesley Downer, autorka „Córki samuraja”
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Rozwój systemu pomocy społecznej, godnych warunków zamieszkania czy warunków sprzyjających umacnianiu rodziny –
to tylko niektóre z założeń Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2030, którą rudzcy
rajcy przyjęli podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Dokument zakłada realizację 165 projektów społecznych.

Urząd Miasta uruchomił
specjalną stronę internetową, dzięki której można szybko znaleźć lokalizację grobów
na cmentarzach komunalnych. Zarządcom cmentarzy
system ułatwi prowadzenie
ewidencji.

Miejskie
cmentarze
w internecie

Strona dostępna jest pod adresem
http://cmentarz-rudasl.netgis.pl. Podczas jej tworzenia miejskie cmentarze zostały zinwentaryzowane i odwzorowane na mapach. Różnymi
kolorami oznaczone zostały groby
dziecięce, urnowe, pojedyncze, podwójne, grobowce, a także puste i zarezerwowane. Mapy pokazują też
zagospodarowanie terenu, m.in. budynki, alejki, latarnie, ujęcia wody
czy pomniki.
– Po kliknięciu na dany grób wyświetla się informacja o osobie w nim
pochowanej, lokalizacja, czyli kwatera, rząd i numer grobu, a także
zdjęcie nagrobka – mówi Agnieszka
Dudek z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM.
– System umożliwia również wyszukiwanie grobów według różnych kryteriów – imienia, nazwiska, daty urodzenia lub śmierci osoby pochowanej
– dodaje. Internauci mogą również
zapalać na grobach wirtualne znicze.
Zarządcom cmentarzy system pozawala z kolei prowadzić ewidencję
opłat.
System obejmuje sześć rudzkich
cmentarzy komunalnych – w dzielnicach Halemba, Nowy Bytom,
Orzegów i Ruda. Łącznie zajmują
one powierzchnię ponad 13 hektarów, na których znajduje się obecnie
ponad 20 tysięcy grobów. Park Pamięci w dzielnicy Kochłowice, który również jest cmentarzem komunalnym, już wcześniej posiadał własną stronę internetową pod adresem
http://www.polskie-cmentarze.com/
rudaslaska. Na powierzchni 3,95 ha
znajduje się tam ponad 4,8 tys. grobów.
WG

MOPS ma nową strategię
Prace nad strategią trwały pół roku. Udział wzięło w nich blisko 200
osób. – Współpraca specjalistów do
spraw pomocy społecznej, oświaty,
mieszkalnictwa, bezpieczeństwa czy
też kultury z sektorów publicznego,
prywatnego i społecznego odegrała
fundamentalną rolę w pracach nad
strategią – tłumaczy Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. – Miesiącem
kulminacyjnym był wrzesień. Wtedy
to poszczególne grupy robocze omawiały cele oraz kierunki dotykające
konkretnych dziedzin społecznych.
Następnie projekt strategii poddany
został konsultacjom społecznym –
dodaje.

Twórcy strategii na lata 2015 – 2030
stawiają przede wszystkim na rozwój:
systemu pomocy i integracji społecznej, warunków sprzyjających umacnianiu rodziny, godnych warunków
zamieszkania, systemu działań edukacyjnych, wychowawczych i proﬁlaktycznych, warunków sprzyjających
aktywności kulturalnej, ﬁzycznej oraz
zdrowego stylu życia mieszkańców,
a także społeczeństwa obywatelskiego. Szczególną uwagę zwraca się również na wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym, jak i zapewnienie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie dezorganizacji społecznej.

Powyższe postulaty realizowane
będą dzięki 165 projektom. Wśród
nich wymienić można projekty takie
jak „Nie musisz być sam” – system
wsparcia rodzin zastępczych, „Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób z problemem alkoholowym”, „Praca – stworzenie warunków
powrotu na rynek pracy” - reintegracja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych, „Mądry rodzic – szczęśliwe
dziecko” – grupa wsparcia dla rodziców, aktywizacja rodzin na rzecz proﬁlaktyki - „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii oraz rozwijanie więzi rodzinnych” czy też „Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagają-

ce utrzymanie prawidłowej kondycji”.
– Realizatorami projektu są nie tylko jednostki i instytucje publiczne.
Dużą część planowanych działań realizować bedą organizacje społeczne,
szkoły oraz przedszkola – tłumaczy
Krystian Morys. – Strategia ma służyć
w dużej mierze do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zamierzonych projektów – wyjaśnia.
Miejska Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2015
– 2030 opracowana została w ramach
projektu „Zintegrowane podejście do
problemów obszarów funkcjonalnych
na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.
DR

Rewitalizacja parku dworskiego w Nowym Bytomiu, Placu Niepodległości w Goduli czy też zabytkowego budynku dworca kolejowego w Chebziu to tylko niektóre z 60 projektów ﬁgurujących w przyjętym przez Radę Miasta Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku. – Przyjęcie tego programu to ogromna szansa na rozwój Rudy Śląskiej
– podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

LPR przyjęty
Prace nad Lokalnym Programem
Rewitalizacji ruszyły w lipcu ubiegłego roku. Ostateczna wersja dokumentu
to efekt analiz społeczno-demograﬁcznych, przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta ankiet, spotkań, warsztatów, wizyt studialnych oraz konsultacji społecznych.
Programem objęto obszar stanowiący 18,5% powierzchni Rudy Śląskiej.
Tereny te zamieszkuje około 60 tys.
osób. – W dokumencie wyszczególniono cztery obszary strategiczne – Nowy Bytom-Wirek,
Ruda-Orzegów-Godula, Chebzie-Nowy Bytom (Kaufhaus)
oraz Stara BykowinaKochłowice (Nowy Wirek) – wymienia Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału
Rozwoju Miasta. – Zwróciliśmy także
uwagę na tereny o dużym potencjale
kulturowym, tj. tereny Szybu Mikołaj,
średniowiecznego gródka w Kochłowicach, sieci bunkrów, kolonii robotniczej
przy ulicy Raciborskiej oraz Muzeum
PRL-u – mówi. Program zakłada rewitalizację tych obiektów, a przy tym
nadanie im nowych funkcji. – Zależy
nam na stworzeniu w Rudzie Śląskiej
miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców,
które swoją ofertą kulturalną przycią-

gną także gości spoza miasta – dodaje
Kruszewska.
Dla obszaru problemowego Nowy
Bytom-Wirek zaplanowano m.in. budowę pieszo-rowerowego traktu łączą-

cego Nowy Bytom z Wirkiem, rewitalizację parku dworskiego, skweru przy
ul. Tuwima oraz Szybu Andrzej. Dla
obszaru Ruda-Orzegów-Godula przewidziano m.in. rewitalizację Placu
Niepodległości oraz Szybu Franciszek.
Dla obszaru Chebzie-Nowy Bytom –
rewitalizację społeczną osiedla Kaufhaus oraz budowę centrum przesiadkowego w Chebziu, w tym rewitalizację zabytkowego budynku dworca kolejowego, zaś dla obszaru – Bykowina-Kochłowice – rewitalizację obszaru po KWK
„Nowy Wirek” i części Starej Bykowiny.
Już teraz niektóre z projektów zamieszczonych
w Lokalnym Programie Rewitalizacji
są
realizowane.
Chodzi o modernizację letniego basenu
przy ul. Ratowników oraz rewitalizację parku im. A. Kozioła. Przygotowana została również dokumentacja projektu modernizacji Zespołu
Szybu „Mikołaj”, zakładająca zmianę
funkcji szybu z przemysłowo – górniczej na kulturalno-rozrywkową. Na
ukończeniu jest także Program Renowacji Podwórek.
Lokalny Program Rewitalizacji to

dokument oparty na współpracy różnych podmiotów. Ujęcie w programie
działań rewitalizacyjnych, w tym remontów, renowacji, modernizacji, czy
konserwacji, daje możliwość ubiegania
się o doﬁnansowanie ich realizacji
z funduszy zewnętrznych.
Obok działań infrastrukturalnych
równie ważne są także projekty społeczne. – Celem działań realizowanych
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji jest integracja wspólnot sąsiedzkich, wzrost zatrudnienia oraz
wzrost ilości mikro- i małych ﬁrm – tłumaczy profesor Andrzej Klasik. – Niezwykle istotna jest także modernizacja
starej zabudowy mieszkaniowej oraz
jej otoczenia w centralnych punktach
dzielnic. Program zakłada także wzrost
dostępności terenów zielonych, uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych oraz
rozwój dziedzictwa kulturowego miasta
– mówił.
Przypomnijmy, że Lokalny Program
Rewitalizacji opracowany został w ramach realizowanego przez Urząd Miasta Ruda Śląska, a ﬁnansowanego ze
środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, projektu
„Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na
przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej
i Świętochłowic”.
DR
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Dwa tysiące uczniów skorzysta z tegorocznej oferty ferii zimowych rudzkich szkół i miejskich placówek kulturalnych. Podobna liczba dzieci weźmie udział w zajęciach przygotowanych przez organizacje
pozarządowe. Specjalną ofertę na ferie przygotował również Aquadrom, miejskie baseny kryte oraz
lodowiska.

Ferie w mieście

Sporo atrakcji w nawiązaniu do tradycji śląskich
przygotowało Muzeum Miejskie.
– Jestem przekonana, że dzięki propozycjom przygotowanym przez
rudzkie placówki oświatowe, kulturalne, sportowe i organizacje pozarządowe każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta. – Zachęcam dzieci i młodzież do aktywnego
spędzenia ferii i skorzystania z oferty rudzkich placówek – dodaje Anna
Krzysteczko.
Podczas ferii halembski Aquadrom przygotował promocyjne ceny
biletów. Każdy, kto nie ukończył 18. roku życia i przyjdzie z ważną legitymacją szkolną, będzie mógł skorzystać z wejścia dwugodzinnego w
cenie 10 złotych, a także trzygodzinnego za 18 złotych w Strefie Sportu
i Rekreacji. Promocja obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.
Specjalną ofertę na czas ferii przygotowały też działające w mieście
trzy kryte pływalnie w dzielnicach Nowy Bytom, Ruda i Kochłowice.

Koszt wejścia dziecka na basen do godziny 15.00 to 3,50 zł, dla dorosłego 5 zł na godzinę, dla grup zorganizowanych 2,50 zł. Rudzcy uczniowie
będą mogli również korzystać z preferencyjnych wejść na lodowiska
w dzielnicy Orzegów przy ul. Bytomskiej i w dzielnicy Halemba przy ul.
Kłodnickiej. Podczas ferii za godzinę jazdy na łyżwach trzeba będzie
zapłacić 3,50 zł, grupy zorganizowane będą płacić mniej, bo 1 zł.
Podczas zajęć świetlicowych w pierwszym tygodniu ferii Dom Kultury w Bielszowicach proponuje wyjście do kina „Patria” w Nowym
Bytomiu, wyjazd do Wisły na kulig, warsztaty regionalne w Centrum
Kultury w Żorach, warsztaty z Teatrem Czarnego Tła, wyjście do Plazy
na kręgle oraz wiele innych atrakcji.
Zimowisko w Miejskim Centrum Kultury potrwa dwa tygodnie.
Podczas warsztatów odbywać się będą zajęcia aktorskie, taneczne, plastyczne: lepienie z ciastoliny, rysowanie kredą, malowanie żywych postaci, warsztaty graffiti artystycznego. W programie także wyjścia do
kina na seanse filmowe, spektakl teatralny dla dzieci młodszych „Złota
kaczka”. Podczas drugiego tygodnia zajęć uczestnicy wspólnie zaprezentują zdobyte umiejętności, wystawiając przygotowane przedstawienie.
Młodzieżowy Dom Kultury przygotował zajęcia dla dzieci w dwóch
turnusach. W programie wiele atrakcji, m.in. wycieczka, kino, basen,
konkursy, zabawy, ruch na świeżym powietrzu.
Sporo atrakcji, w nawiązaniu do tradycji i zwyczajów śląskich przygotowało również Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka.
Każdy dzień zimowiska będzie przebiegał pod innym hasłem, m.in.
„Śląskie opowieści przy kachloku”, „Jak śląskie beboki kusiły do złego”, „Tradycje karnawałowe na Górnym Śląsku”. Na ferie z Muzeum
Miejskim można zapisać się na wybrane dni.
Prawie 1700 dzieci zapisało się na zajęcia organizowane przez 14
szkół podstawowych. W programie oprócz gier, zabaw i zawodów sportowych na miejscu, zaplanowano zajęcia wyjazdowe, m.in. do sali zabaw, na kręgle, do kina i na basen.
W organizację zimowego wypoczynku włączyły się również organizacje pozarządowe, m.in. Stowarzyszenie In-nI w ramach półkolonii
w Domu Kultury In-nY zaprasza na wycieczkę do Parku Rozrywki
w Zatorze „ENERGYLAND”, na wyjazd do Kopalni Guido oraz do
Skansenu i Laboratorium Bioróżnorodności w Wojewódzkim Parku
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza proponuje zajęcia sportowo-ruchowe, zajęcia kulturalno-artystyczne oraz profilaktyczno-wychowacze. Zaplanowano wyjścia na basen, do
sali zabaw, do kina i muzeum, na kręgle i lodowisko. Stowarzyszenie na
rzecz pomocy dzieciom i młodzieży „Pomocni” przygotowało program
pod hasłem „W Zasiedmiogrodzie zdrowe życie jest dziś w modzie”,
w ramach którego dzieci będą tworzyć swój „Dziennik podróży po Zasiedmiogrodzie”, w którym znajdą się m.in. dobre nawyki związane
z higieną, zdrowym odżywieniem i stylem życia.
IM

Bezpieczny wyjazd na ferie
Policjanci, jak co roku przed wyjazdami dzieci na zimowy wypoczynek, będą sprawdzać stan techniczny autokarów, uprawnienia
oraz trzeźwość kierowców. Rodzice i opiekunowie chęć przeprowadzenia takiej kontroli powinni zgłosić mundurowym kilka dni
przed podróżą.
Wcześniejsza informacja pozwoli na odpowiednie zaplanowanie
służby dla policjantów, co usprawni wykonanie czynności kontrolnych. Sprawdzenia pojazdów przewożących dzieci na wypoczynek

Rudzki Informator Samorządowy

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

zimowy w uzasadnionych przypadkach będą również wykonywane
na trasie ich przejazdu.
W Rudzie Śląskiej kontrole autokarów dokonywane są na parkingu u zbiegu ulic Objazdowej i Generała Hallera. Kontrole należy uzgadniać telefonicznie w godzinach od 8 do 15 pod numerem
telefonu 32 244-92-90 do 292. Prośby o kontrole autokarów można
kierować również do Inspekcji Transportu Drogowego pod nr tel.
32 428-81-53.
IM
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Emilia Męczyńska
córka Iwony i Przemysława
ur. 17.01. (3800 g i 54 cm)

Tymoteusz Zgodziński
syn Moniki i Patryka
ur. 18.01. (4130 g i 57 cm)

Wojciech Stachura
syn Ewy i Dawida
ur. 19.01. (3400 g i 57 cm)

Kacper Brylewski
syn Eweliny i Arkadiusza
ur. 19.01. (3200 g i 59 cm)

Kinga Suchecka
córka Urszuli i Andrzeja
ur. 17.01. (3080 g i 53 cm)

Martyna Rus
córka Magdaleny i Michała
ur. 17.01. (3750 g i 57 cm)

Kinga Czogała
córka Moniki i Tomasza
ur. 17.01. (3100 g i 53 cm)

Filip Czylok
syn Katarzyny i Pawła
ur. 16.01. (3275 g i 50 cm)

Tymon Browarek
syn Beaty i Sebastiana
ur. 16.01. (3638 g i 52 cm)

Leon Wieczorek
syn Moniki i Piotra
ur. 16.01. (2180 g i 49 cm)

Wiktor Gliwa
syn Agnieszki i Marcina
ur. 20.01. (3750 g i 59 cm)

Antoni Kompała
syn Agaty i Andrzeja
ur. 20.01. (3900 g i 57 cm)

Mateusz Sobeczek
syn Natalii i Daniela
ur. 13.01. (2750 g i 52 cm)

Natalia Bombelka
córka Marii i Damiana
ur. 15.01. (1920 g i 47 cm)

Kacper Minta
syn Patrycji i Sebastiana
ur. 20.01. (3280 g i 57 cm)

Lena Pach córka Wiesławy
i Przemysława
ur. 21.01. (3200 g i 51 cm)

Kacper Osman
syn Ewy i Rafała
ur. 20.01. (2680 g i 50 cm)

Wiktoria Gabryś
córka Katarzyny i Patryka
ur. 20.01. (3850 g i 57 cm)

Łukasz Wolny
syn Katarzyny i Sebastiana
ur. 20.01. (3200 g i 57 cm)

Kamil Morawiec
syn Katarzyny i Mirosława
ur. 20.01. (4000 g i 59 cm)

Jan Pozimski
syn Małgorzaty i Grzegorza
ur. 21.01. (3260 g i 55 cm)
REKLAMA

Aproduction
Agnieszka Rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha
Magdalena Brudny
córka Wiolety i Krzysztofa
ur. 21.01. (2950 g i 52 cm)

Natan Graliński
syn Ani i Andrzeja
ur. 21.01. (3575 g i 57 cm)

Wiktoria Kistowska
córka Aleksandry i Marcina
ur. 25.01. (2900 g i 51 cm)

Ksawery Kowalski
syn Natalii i Damiana
ur. 23.01. (2490 g i 52 cm)

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT 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.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
garaży usytuowanych na terenie miasta Ruda Śląska:
ul. Katowickiej-Otyli – garaż nr 30,
ul. Katowickiej-Otyli – garaż nr 83,
ul. Katowickiej-Otyli – garaż nr 68,
ul. Katowickiej-Otyli – garaż nr 38,
ul. Katowickiej-Otyli – garaż nr 58,
ul. Katowickiej-Otyli – garaż nr 110,
ul. Katowickiej-Otyli – garaż nr 95,
ul. Katowickiej-Otyli – garaż nr 34,
ul. Katowickiej-Otyli – garaż nr 167,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

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.
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.

K���� ���������

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 105.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 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 odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na
temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr
32 248-75-63.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
odwołuje
ogłoszony na dzień 24.02.2015 r. trzeci ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska niezabudowanej
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Gęsiej, oznaczonej numerem geodezyjnym
997/38 o powierzchni 2000 m2, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 6
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00026293/6.
Przyczyną odwołania przetargu jest zamieszczenie błędnego ogłoszenia o
przetargu w prasie lokalnej.

Nuka to bardzo przyjazna suczka,
wychowana w domu z dziećmi i innym małym psem. Po kilku latach
od adopcji znów wylądowała na ulicy, po raz kolejny szukamy dla niej
domu. Nuka to wielka przytulanka
spragniona kontaktu z człowiekiem.
Suczka uwielbia biegać, bawić się
i przytulać. Zasługuje na kochający
dom. Kontakt w sprawie adopcji,
tel. 791-026-277.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(obok pokoju 236) wykazu lokali użytkowych nr 10 i 14 mieszczących się w Rudzie Śląskiej w
budynku przy ulicy Piotra Niedurnego 36, które przydzielone
zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy
najmu zawartej na 5 miesięcy
na prowadzenie działalności
statutowej.

Pani Elżbiecie Ziętek pracownicy Domu Pomocy Społecznej
„Senior” w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmieci

MĘŻA

składają
Dyrektor, Pracownicy i Mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 501718-240.
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607219-491, 32 240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
 REM-MAX – kompleksowe
remonty łazienek, mieszkań,
domów. Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601462-408.
 Malowanie, tapetowanie,
gładzie, kafelkowanie, panele,
itp. Tel. 510-152-294.

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

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

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

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

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

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

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych.
Tel. 502-752-634, 502-865808.

 Transport, przeprowadzki,
tanio. Tel. 695-729-115
 Profesjonalnie, bezpyłowo
gładzie, płytki, malowanie. Tel.
694-331-152.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek,
ul. Nowary 27, tel. 32 240-0388, 32 242-26-27.
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 Kompleksowe remonty
mieszkań. Tel. 508-127-072.


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

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969200.

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

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

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

 Tapety, malowanie, gładź,
panele, itp. Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.

 Godula, dwupokojowe, 40
m2, 75 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.

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

 Ruda, dwupokojowe, 44 m2,
95 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

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

 Ruda, trzypokojowe, 70 m2,
89 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.


Chwilówki, kredyty. Tel.
535-006-200.
 VAN24H TRANSPORT/
PRZEPROWADZKI, 40zł/h!
Tel. 888-044-055!
 Pogotowie komputerowe. Tel. 693-193-448.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448453.
 CDF Pożyczki krótkoterminowe, tel. 516-516-611
32/260-00-33.
 Naprawa sprzętu AGD. Tel.
501-398-273.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
instalacje c.o., remonty. Tel. 32
307-20-99, 784-699-569.
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 Kochłowice, jednopokojowe,
36 m2, 78 tys., www.ANEL.pl,
tel. 502-052-885.
 Halemba, jednopokojowe,
26 m2, 59 tys., www.ANEL.pl
tel. 502-052-885.
 NOWE domy szeregowe od
105 m2, od 255 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706692, 691-523-055.
 Ruda Południowa – sprzedam kawalerkę 37 m2, cena 95
tys. GABRIEL, tel tel. 607-706692.
 Ruda Śl. i okolice – poszukujemy mieszkań do sprzedaży/
wynajmu GABRIEL, tel. 691523-055.

 Trzypokojowe – Kochłowice
55 m2, Szpaków 60 m2, OKAZJA!!! Tel. 793-017-323.
 Dwupokojowe: Energetyków
36 m2 83 tys. OKAZJA CENOWA!!! Solidarności, 38 m2, 80
tys., Międzyblokowa, 48 m2,
komfortowe, tel. 793-017-323.
 TANIE MIESZKANIA NA
W W W. LO K ATO R . N I E R U CHOMOSCI.PL
 Do wynajęcia lokal użytkowy,
61 m2, Ruda Śląska – Nowy Bytom, Kościuszki 1. Tel. 601-959140.
 Do wynajęcia komfortowe
trzypokojowe mieszkanie –
Nowy Bytom (c.o.). Tel. 535582-273.

Centrum Zabrza 40 m2,
dwupokojowe. Sprzedam. Tel.
602-437-696.
 Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie, wieżowiec
Nowy Bytom. Tel. 603-576374.

Sprzedam trzypokojowe
mieszkanie, 56 m2, Wirek. Tel.
605-236-343.
 Sprzedam mieszkanie, 60 m2,
Wirek, osiedle Jankowskiego.
Tel. 502-427-766.
 Do wynajęcia pokój. Tel. 32
242-06-28.
 WIREK – mieszkanie po kapitalnym remoncie 48 m2, udział
w gruncie. Sprzedam. Tel. 601426-929.

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

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

Kupię Matizy, Seicento,
Punto, Polo, Corsę, Fiestę i inne
– stan obojętny. Tel. 507-572625.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-669-630.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621016.
 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502752-634, 502-865-808.
 AUTO-SKUP za gotówkę do
5 tys. stan obojętny. Tel. 507572-625.

P����
 Zatrudnię szwaczkę w Rudzie Śląskiej. Tel. 691-403-472.
 Zatrudnię osobę do krojowni na umowę o pracę. Tel. 691403-472.
 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.
 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech, tel. 32-27109-66, 781-98-98-73.
 Zatrudnię do pracy na stanowisko szefa kuchni, wymagania: doświadczenie, dyspozycyjność, kreatywność. Kontakt:
Restauracja Gabriella ul. Łabędzka 39a, tel.606-320-606.
 Zatrudnię fryzjerkę na 1/2
etatu. Tel. 518-103-998.
 Zatrudnię kwiaciarkę do zakładu pogrzebowego. Tel. 501496-013.
 Kelnera, kelnerkę do restauracji zatrudnię. Tel. 600-410944.
 Potrzebna sprzątaczka raz w
tygodniu. Tel. 691-403-472.
 Emeryt poszukuje pracy jako
stróż, prawo jazdy kat.B. Tel.
665-756-240.

R����
 Drewno kominkowe. Tel.
530-411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO, HO,
TT. Tel. 607-912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza.
Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
 Akcje kompanii węglowej, holdingu węglowego.
Tel. 507-851-852.
 Tarot wróżenie. Tel. 517472-138.

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

INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

A��������-D���

rejestracja telefoniczna: 508 758 578
ul. gen. Henryka Le Ronda 16 40-303 Katowice
Zapraszamy również do Przychodni Lekarskiej
„Dąbrówka” PULS-MED Sp.z o.o.

Więcej informacji: www.nzozpulsmed.pl

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
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

16

REKLAMA | OGŁOSZENIA | 28.01.2015

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
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 12 przy ul. Piotra Niedurnego 52

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 rokowań jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal mieszkalny nr 12 usytuowany na poddaszu (IV-kondygnacji) budynku mieszkalnego nr
52 przy ulicy Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu położonego na działce nr
2459/189 o powierzchni 628 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00010940/2 (działy III i
IV wolne są od wpisów).
Lokal o powierzchni użytkowej 106,59 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i 7 pomieszczeń gospodarczych, wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną
i elektryczną Do lokalu przynależą 3 piwnice o łącznej powierzchni 38,46 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.
Lokal mieszkalny zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1241/10000 w częściach
wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących
w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Piotra Niedurnego 52.
Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania
nią.
Cena wywoławcza lokalu do rokowań wynosi 64.000,00 zł.
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
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.
Na sprzedaż ww. lokalu odbyły się dwa przetargi w dniach 24.09.2014 r. i 19.11.2014 r.
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. 32-242-01-33 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.

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 rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel.
32 248-75-63.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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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Prezydent Miasta Ruda Śląska 
ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Nowy Świat z przeznaczeniem
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego – z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska o powierzchni 273 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Nowy Świat, obejmująca stanowiące
całość gospodarczą działki nr 3693/7 o powierzchni 28 m2, KW nr GL1S/00011413/6 i nr 3694/7 o powierzchni 245 m2, KW
nr GL1S/00022853/2, obręb Halemba, karta mapy 3.
Do udziału w przetargu będą uprawnieni właściciele nw. działek nr: 1946/5 – KW nr GL1S/00005613/3, 1947/5 – KW nr
5614 R, 1939/5 i 1937/5 – KW nr GL1S/00027683/4, 2498/34 – KW nr 6473 R, 2499/34 – KW nr GL1S/00002271/2.
Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 02.10.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość
stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieuciążliwej funkcji usługowej (symbol planu MNU1). Nieruchomość o kształcie trójkąta zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, jest zatrawiona i porośnięta drzewami oraz krzewami, nie posiada żadnego dojazdu z dróg publicznych i ze wszystkich stron otoczona jest gruntami własności
osób fizycznych.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 24.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, 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
3.02.2015 r.: dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.200,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem
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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są trzy niezabudowane
nieruchomość gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 3296/223 o powierzchni 857 m2,
– 3295/223 o powierzchni 692 m2,
– 3294/223 o powierzchni 713 m2,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00006744/7. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową,
oznaczonej numerem geodezyjnym 3297/223 o powierzchni 922 m2, obręb Bielszowice, k.m. 1, nr KW GL1S/00006744/7.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 3296/223,
3295/223, 3294/223 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka nr
3297/223 stanowi teren ulicy dojazdowej o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 10 m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3 m (symbol planu KD1/2) oraz częściowo teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol planu MN2).
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/7
działki nr 3297/223 wynoszą:
– dla działki nr 3296/223 – 93.400,00 zł,
– dla działki nr 3295/223 – 78.400,00 zł,
– dla działki nr 3292/223 – 80.400,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 4.03.2015 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 25.02.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 3296/223 – 4.700,00 zł, 3195/223 – 4.000,00 zł,
3194/223 – 4.100,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: 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 przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji
Przetargowej 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.
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XXII P�������� �� N���������� S�������� � T������ R��� 2014

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.

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

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

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

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

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

W����������� ��� S��������� S�����
2. Dominik Chromik
Wawel Wirek

Zawodnik, który ma zadatki na bardzo dobrego
piłkarza. Niezwykle skuteczny strzelec i najbardziej wyróżniający się zawodnik w swoim roczniku.
Chcąc oddać głos na Dominika Chromika, wyślij
SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.2, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

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.

3. Zuzanna Czyż
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.

10. Bartosz Siadul
Gwiazda Ruda Śląska

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. 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

9. Mateusz Porębski
UKS GROT

7. Angelika Piekorz
K.S. DIABLICE IGLOO
RUGBY Ruda Śląska

5. Krzysztof Kałużny
Wawel Wirek

Zawodnik, który wkłada
w swoją grę ogromne serce. Jeden z ﬁlarów drużyny
a także zawodnik, który

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.

8. Krzysztof Płonka
SPR Grunwald

4. Damian Jarczyk
Kyokushin Karate Ruda Śl.

3. Oliwia Hałupka
KPKS Halemba
/DOSiR Sokolnia

1. Karolina Bartusek
KS Mostostal Zabrze

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.

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

4. Jan Dyrda
K. S. BAJTLE IGLOO
RUGBY Ruda Śląska
Zawodnik i zarazem kapitan drużyny
miniżaków
K. S. BAJTLE
IGLOO RUGBY Ruda Śląska. Jan ma 9
lat i jest
uczniem II
klasy SP nr 36
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.
Wielokrotnie
wybierany
przez sędziów i obserwatorów najlepszym zawodnikiem
turnieju. Chcąc oddać głos na
Jana Dyrdę wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści SKRZAT.4,
koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT.

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
KS Pogoń Ruda Śląska

Brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów
2014, Mistrz Polski Młodzieżowców 2014 , Akademicki Mistrz Polski 2014.
Członek Kadry Narodowej
Seniorów w zapasach.
Chcąc oddać głos na Patryka Szałowskiego, wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści
NPS.12, koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.
13. Tomasz Szpoton
GKS Grunwald
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. Chcąc
oddać głos na Tomasza
Szpotona, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.13, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
14. Patryk Żuławnik
C.K.S 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.

5. Kacper Grzegorzyca
SPR Grunwald

6. Mariusz Janota
Gwiazda Ruda Śląska

Zawodnik III klasy szkoły
podstawowej, który trenuje i bierze udział w rozgrywkach zawodników
starszych od siebie o 3 lata. Nieustępliwy i szybki.
Chcąc oddać głos na Kacpra Grzegorzycę, wyślij
SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.5, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

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

W����������� ��� S��������� A�����
1. Tomasz Kulpok

3. Rafał Rak

5. Wojciech Szpitol

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

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: 1. miejsce –
Najlepiej punktujący, 1. –
Najskuteczniej atakujący,
1. – Najskuteczniejszy zawodnik, 1. – Najlepiej blokujący. Chcąc oddać głos
na Wojciecha Szpitola,
wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.5, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

2. Przemysław Bednarek

4. Dariusz Sobiech

6. Mateusz Król

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. Chcąc oddać głos
na Dariusza Sobiecha,
wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.4, 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.

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

N�������� ������
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.
7. Sylwia Pieter
Kyokushin Karate
Ruda Śląska

Między innymi zdobywczyni pierwszego miejsca na
Otwartych Mistrzostwach
Rudy Śląskiej, drugiego na
Turnieju Karate Kyokushin
dzieci. Chcąc oddać głos
na Sylwię Pieter, wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści
SKRZAT.7, koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT.

8. Oliwia Szafran
KPKS Halemba

9. Igor Wróbel
UKP Ruda Śląska

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.

Wychowanek Uczniowskiego
Klubu Pływackiego „Ruda Śląska”. Mistrz Śląska na 50 m
stylem klasycznym oraz wicemistrz Śląska na dystansie
100 m stylem klasycznym.
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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Tabela
Ekstraklasy
Futsalu

Cztery smutki Gwiazdy
G���� Z������ W��� 4:0 (1:0) G������ R��� Ś�����
W sobotę (24.01.) drużyna Gwiazdy Ruda Śląska zagrała pierwsze
spotkanie rundy rewanżowej Ekstraklasy Futsalu. Pierwszym przeciwnikiem rudzian był zespół wicelidera
Gatty Zduńska Wola. W wyjazdowym meczu podopieczni trenera Klimasa przegrali aż 4:0.
Początek spotkania nie zapowiadał
aż tak dużego rozmiaru porażki. Rudzianie mądrze się bronili wyprowadzając groźne kontry. Defensywa rudzian, mimo licznych ataków gospo-

darzy, stanowiła jeden monolit. Przełomowym momentem spotkania była
jego 15. minuta, kiedy to po drugiej
żółtej kartce do szatni odesłany przez
sędziów został Patryk Szachnitowski.
Ta strata sprawiła, że zawodnicy
Gwiazdy coraz gorzej prezentowali
się w obronie. Rywale grając w przewadze poczuli swoją szansę i zdobyli
pierwszego gola. Zawodnicy schodzili
do przerwy z wynikiem 1:0.
By odrobić stratę, rudzianie musieli się otworzyć, co zaowocowało

morderczymi kontratakami gospodarzy. Dwa z nich zakończyły się kolejnymi golami. Czwartą bramkę rywale zdobyli, kiedy rudzianie grali
w końcówce z lotnym bramkarzem.
Obie drużyny zobaczyły w tym
meczu po trzy żółte kartki. W następnym meczu rudzianie zmierzą się na
własnej hali z aktualnymi mistrzami
Polski – Rekordem Bielsko-Biała.
W poprzednim meczu obu ekip zwycięsko wyszła drużyna z BielskaBiałej.

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rudzianie zaczęli rundę
od porażki.

K���������

Festiwal skuteczności
Świetne widowisko zagwarantowali
kibicom zawodnicy Pogoni Ruda Śląska w meczu z AZS-em Politechniką
Częstochowa. W sobotę (24.01.) po
pierwszej kwarcie gospodarze prowadzili różnicą dziesięciu punktów. Jednak kolejne minuty pokazały, że goście
z Częstochowy nie zamierzają tanio
sprzedać skóry.
W pierwszej rundzie Pogoń poniosła jedną z najbardziej dotkliwych porażek w obecnym sezonie, przegrywając 89:58 z częstochowianami. Widmo
kolejnej porażki zajrzało w oczy rudzkim koszykarzom w trzeciej kwarcie,
gdy po okresie dobrej gry zawodnicy
AZS-u nie tylko dogonili gospodarzy,
ale wyprzedzili ich doprowadzając do
stanu 57:65.

Drużyna Pogoni wiedziała, że jest to
ważny mecz w kontekście układu końcowego tabeli, gdyż rywale mieli tylko
o dwa punkty mniej. Czwarta kwarta
była już festiwalem gospodarzy. Dobre
przejęcia i wspaniała skuteczność rzutów za trzy punkty sprawiły, że rudzianie odnieśli zwycięstwo – 88:83.
– Mecz się dla nas dobrze rozpoczął,
ale jak to bywa w II lidze, nie ma zespołu, który gra cały mecz w koncentracji.
Jest to dla nas cenne zwycięstwo, bo
mimo słabszych momentów zgarniamy
komplet punktów. Większość elementów
gry wychodziła nam tak jak sobie zakładaliśmy, ale niestety w drugiej i
trzeciej kwarcie zrobiło się gorąco.
Chyba zabrakło nam wtedy koncentracji i wdarło się do naszej gry sporo roz-

11
12
12
11
12
12
11
11
12
12
12
12

26
26
19
18
18
17
16
15
15
10
9
8

Tabela II ligi
koszykówki,
grupa C
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

KS P���� R��� Ś����� 88:83 AZS P����������� C����������

Wisła Krakbet Kraków
Gatta Active Zduńska Wola
Clearex Chorzów
Rekord Bielsko-Biała
Pogoń ‘04 Szczecin
GAF Jasna Gliwice
KGHM Euromaster Chr. Gł.
Red Devils Chojnice
Red Dragons Pniewy
Gwiazda Ruda Śląska
AZS UG Gdańsk
AZS UŚ Katowice

KS AZS AWF Katowice
KK Polonia Bytom
MCKiS Jaworzno
KKS Mickiewicz Romus K-ce
Alba Chorzów
WKK ProBiotics Wrocław
KS Pogoń Ruda Śląska
MKS Dąbrowa Górnicza S.A. II
AZS Politechnika Częstochowa
KS MOSiR Cieszyn
Röben Gimbasket Wrocław

34
30
29
28
28
26
26
24
23
20
17

17
18
17
17
17
17
18
18
17
17
17

Sportowy
rozkład jazdy
Pogoń wzięła rewanż za porażkę z pierwszej rundy.
luźnienia – mówił po meczu Marcin
Cyran, trener Pogoni Ruda Śląska. – W
meczu traﬁliśmy 12 rzutów za trzy
punkty, co jak na nasz zespół jest do-

brym wynikiem. Gdy mecz jest na styku, adrenalina zachęca do tego, by kryć
agresywniej. W końcówce mieliśmy dużo przechwytów – dodał.

Koszykówka
31 stycznia
KS AZS AWF Katowice
– KS Pogoń Ruda Śląska
Futsal
30 stycznia, godz. 18.00
Gwiazda Ruda Śląska
– BTS Rekord Bielsko-Biała

F�����

Halowe mistrzostwa
W sobotę (24.01.) na hali
(był to najlepszy mecz turNajlepszy strzelec:
bielszowickiej Zgody odbyły
nieju), gdzie rywale tylko
Wojciech Wróbel (Futsal
się Młodzieżowe Mistrzow tym pojedynku zgubili
Akademia Pyskowice
stwa Śląska w futsalu dla zepunkty. W kolejnych spo– 8 bramek), najlepszy
społów
rocznika
2003.
tkaniach rudzka drużyna
zawodnik: Marcel
W turnieju wzięło udział
grała już słabiej. Wygrana
sześć zespołów, które w I fanad Gliwicami była oboJaszczyk (Promotor
zie rozgrywek zostały powiązkiem dla Gwiazdy,
Zabrze), najlepszy
dzielone na dwie grupy. Miktóra ponownie w starciu
bramkarz: Tymon Boryń
strzem Śląska w tej kategorii
z Rekordem zagrała słabiej,
(Rekord B. Biała)
wiekowej został Promotor
mimo że miała jeszcze reZabrze przed Rekordem Bielsko-Biała i Klubem
alne szanse na drugie miejsce w mistrzostwach.
Futsal Akademia Pyskowice. Gospodarz turnieByły to historyczne pierwsze Mistrzostwa
ju – zespół Gwiazdy Ruda Śląska zajął czwarte
Śląska w tej kategorii wiekowej. Organizatorem
miejsce.
był Wydział Futsalu Śl. ZPN oraz SR-S Gwiazda Ruda Śląska. Pięć zespołów rywalizowało
Gwiazda zaliczyła dobry występ w pierwsystemem każdy z każdym.
szym pojedynku w starciu z Promotorem Zabrze

W turnieju zmierzyli się zawodnicy z rocznika 2003.
Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń
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