Kto posprząta nasze drogi?
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Park Kozioła
jak sprzed lat
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Trwa rewitalizacja Parku Kozioła w Rudzie. Miejsce to odżyje jak za dawnych lat.
Pojawią się m.in. oczko wodne, cukiernia,
alejki spacerowe i muszla koncertowa,
a ponadto wygląd parku będzie nawiązywał do tego z lat świetności. Wszystko
wskazuje na to, że jeszcze w tym roku będziemy mogli cieszyć się odnowionym
parkiem. Prace mają zakończyć się w listopadzie. Mieszkańcy nie mogą już doczekać się zmian.
Dokończenie na str. 3
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O której godzinie zatrzymują się pociągi na dworcu w Rudzie? Gdyby wierzyć
temu, co widnieje na dworcowych zegarach, można by dojść do wniosku, że
w PKP każdy liczy czas według własnego
uznania. Dlaczego? Peron w Rudzie został
wprawdzie wyremontowany, a przy okazji
zamontowano nowe zegary. Tyle, że każda
z czterech tarcz pokazuje inną godzinę...
Jak tłumaczy się PKP i kiedy pasażerowie
wreszcie będą informowani poprawnie?
Dokończenie na str. 4

Głosowanie na Najpopularniejszego Sportowca, Wyróżniającego się Sportowca Skrzata
i Wyróżniającego się Sportowca Amatora wkracza w decydującą fazę. Dzisiaj (11.02.) na portalu wiadomoscirudzkie.pl startuje głosowanie
na Wyróżniającego się Sportowca Skrzata. Na
wszystkich kandydatów możecie także oddawać głosy na Facebooku oraz poprzez SMS-y.
Aż do 25 lutego macie szansę na to, by rozstrzygnąć, kto zajmie podium w Plebiscycie na
Najlepszego Sportowca i Trenera Roku 2014.
Dokończenie na str. 13

Czas na wielkie
Zegarowe
absurdy PKP rozstrzygnięcie

KREDYTY

Mistrzowie
tańca
zawładnęli
Rudą Śląską

REKLAMA
GOTÓWKOWE ORAZ
KONSOLIDACYJNE

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

tel.

731-35-35-35

Weronice i Kubie

serdeczne życzenia z okazji
Godów z Kości Słoniowej
składają Barbara i Krzysztof

Foto: JO
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Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy
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BEZ KOŚCI
TYLKO 12-15.02.2015

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13
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Z RUDZKICH DRÓG

OGŁOSZENIE

szych. Prace mają być prowadzone
w nocy, kiedy ruch na drodze jest najmniejszy.
Podpisana umowa obowiązuje do 30
listopada 2016 roku. Miasto za letnie
oczyszczanie dróg zapłaci ok. 900 tys.
zł. – Ta kwota może się zmienić, ponieważ płacimy za faktycznie wykonaną
pracę – tłumaczy Ewa Wyciślik. – W sytuacji, gdy nie trzeba będzie np. polewać
dróg, koszty będą niższe – dodaje.
Wykonawcą umowy jest wyłoniona
w przetargu firma Tönsmeier Południe
z Rudy Śląskiej, która obecnie zajmuje
się utrzymaniem dróg. Dodajmy także,
że na trwające jeszcze zimowe odśnieżanie i sprzątanie miasto zaplanowało
ok. 3 mln zł. Jednak dokładny koszt
będzie znany po zakończeniu akcji, bo jest on również zależny
od tego, jak dużo pracy będą
mieli drogowcy w tym sezonie, czego zresztą dowody mieliśmy w ubiegły
weekend.
Urzędnicy nie zdecydowali się także wrócić do pomysłu wspólnego sprzątania
DTŚ w ramach jednej umowy
z miastami, przez które przebiega

Foto: arch.

Stałe utrzymanie (m.in. zamiatanie)
obejmie łącznie 156 kilometrów dróg
wojewódzkich (w tym rudzki odcinek
Drogowej Trasy Średnicowej), powiatowych i wybranych gminnych. – DTŚ
czyszczona będzie raz w tygodniu, pozostałe drogi dwa – trzy razy – mówi Ewa
Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w rudzkim magistracie.
Inne drogi gminne będą oczyszczane
interwencyjnie – w wyniku zgłoszeń
mieszkańców i służb miejskich. Umowa
obejmuje również polewanie jezdni wojewódzkich i powiatowych w przypadku wystąpienia bardzo wysokich temperatur.
Do sprzątania dróg wykorzystane zostaną trzy zamiatarki, monitorowane
przez nawigację. Dodatkowo ręcznie
czyszczone będą miejsca trudno dostępne, jak np. wysepki czy azyle dla pie-

Zima trwa, ale trzeba już działać

Firma Tönsmeier nadal będzie sprzątała rudzkie drogi.
„średnicówka”. Sprawa
rozbija się właśnie o letnie
sprzątanie drogi. Przypomnijmy – w ramach jednego

przetargu w październiku 2013 roku wykonawca za czyszczenie 100 m kw. DTŚ zaproponował o ok. dziesięć razy więcej niż
przedtem płaciła Ruda Śląska.
WG, JO

GÓRNICTWO

Będą górnicze „czternastki”
Zarząd Kompanii Węglowej porozumiał się ze związkowcami w sprawie wypłaty
„czternastek”. Górnicy otrzymają pieniądze w ratach lub, jeżeli złożyli odpowiedni wniosek, w czerwcu – w formie jednorazowej wypłaty.

Foto: JO

Mimo że za oknami zima,
Urząd Miasta podpisał
już umowę na letnie
oczyszczanie dróg. Za
czystość rudzkich dróg
w okresie od kwietnia do
listopada odpowiadać będzie
rudzka spółka Tönsmeier
Południe.

Po protestach górników KW S.A. wypłaci „czternastki”.
W styczniu br., po fali górniczych protestów, Kompania Węglowa zapowiadała, że
mogą być problemy z wypłatą dodatkowych
nagród rocznych, czyli tzw. czternastych pensji. Spółka tłumaczyła to trudną sytuacją finansową, która trwa od kilkunastu miesięcy.
Jednak w końcu przed tygodniem (4.02.)
związkowcy porozumieli się w tej sprawie
z zarządem KW S.A. Zgodnie z podpisanym
dokumentem, 13 lutego br. pracownikom kopalń (w tym także tych z Rudy Śląskiej) zostanie wypłacone 40 proc. nagrody. Natomiast
do 30 czerwca br. otrzymają oni pozostałe 60

proc. „czternastki”. Będzie to również możliwe wcześniej, o ile uda się uzyskać pieniądze
na ten cel w związku ze zmianą spółki Kompania Węglowa na Nową Kompanię Węglową.
Ponadto, jeżeli uprawnieni do „czternastki”
pracownicy złożyli do 6 lutego br. odpowiedni
wniosek, wówczas otrzymają oni całość nagrody w formie jednorazowej wypłaty wraz
z odsetkami w wysokości 2 proc. „czternastki”. Będzie to możliwe także wcześniej, jeżeli
zmienią się struktury spółki Kompanii Węglowej.
Joanna Oreł
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Park Kozioła jak w Wersalu

Wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczny
Festiwal Orkiestr Dętych ma szansę odbyć się
w zupełnie innej scenerii. I nie chodzi tutaj wcale
o zmianę miejsca jego organizacji. Od listopada
ubiegłego roku trwa bowiem rewitalizacja Parku
Kozioła. – W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną: nowy obiekt – cukiernia z ubikacjami ogólnodostępnymi, plac zabaw dla najmłodszych i oczko wodne (w miejscu, gdzie dotychczas tworzyły się zalewiska po deszczu –
przyp. red.) – mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji w rudzkim magistracie.
– Rozbudowana będzie scena przy muszli koncertowej oraz jej zadaszenie, uporządkowana
zostanie zieleń i uregulowane zostaną alejki spacerowe z wyposażeniem w ławki – wylicza Piotr
Janik.
Jak widać więc – zmiany będą rewolucyjne. Są
one jednak konieczne i długo wyczekiwane, bo
sam park ma już ok. 130 lat. W dawnych czasach
znajdowała się tu nawet kręgielnia, a na koncertach
odbywających się w muszli koncertowej pojawiały
się tłumy rudzian. Teraz muzyczna tradycja wróciła tu nie tylko za sprawą patrona parku, czyli Augustyna Kozioła dyrygenta orkiestry górniczej byłej

kopalni „Wawel”, ale dzięki Festiwalowi Orkiestr
Dętych, który od kilku lat organizowany jest
właśnie w Rudzie.
Park stanie się więc jeszcze bardziej klimatycznym miejscem.
Zwłaszcza, że jego nowy wygląd będzie nawiązywał architekturą i detalami do
stanu z lat świetności. –
Całość podkreśli oświetlenie parkowe ze stylizowanymi lampami – wyjaśnia
Piotr Janik.
W ramach prac będzie
wymieniona także sieć wodno-kanalizacyjna oraz zamontowane zostanie energooszczędne
oświetlenie. – Park Kozioła wyposażony będzie również w dwie kamery monitoringu miejskiego o wysokiej rozdzielczości – dodaje naczelnik Wydziału Inwestycji.
Prace związane z rewitalizacją parku mają potrwać do końca listopada 2015 roku. Całość będzie kosztowała ok. 2,2 mln zł. Wykonawcą prac
jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-

Foto: JO

Oczko wodne, cukiernia i muszla koncertowa – to nie opis ogrodów francuskiego Wersalu, ale Parku im. Augustyna Kozioła w Rudzie. W przyszłości, bo obecnie trwa jego renowacja. Szykuje się sporo zmian.

Około 130-letni park doczekał się rewitalizacji.
Handlowe Hydrobud z Chorzowa. –
Dzięki rewitalizacji parku stworzymy zaplecze
dla różnego rodzaju działań kulturalnych, imprez
plenerowych, pikników rodzinnych, czy zawodów
sportowych – komentuje Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Będzie to idealne miejsce wypoczynku dla rodzin z dziećmi, gdzie można odpocząć, pospacerować, pooddychać świe-

żym powietrzem, a przede wszystkim zwolnić
tempo życia – podkreśla. Dodajmy, że w ubiegłym
roku miasto zrealizowało budowę parków aktywności rodzinnej w Bykowinie oraz w Goduli w ramach
budżetu obywatelskiego. Niestety, na razie na tym
koniec. – W tegorocznym budżecie nie przewidziano
do rewitalizacji innych parków w mieście – wyjaśnia
Piotr Janik.
Joanna Oreł
REKLAMA
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„Wszystko ma swój czas” – tak nucą na dworcu w Rudzie

| R���

i przesyła zdjęcia, na których widać,
– „Chciałbym zwrócić uwagę na
w czym tkwi problem.
odnowiony dworzec PKP w Rudzie
Postanowiliśmy skontaktować się
Śląskiej, dzielnicy Ruda, a dokładniej
w tej sprawie z PKP Polskimi Liniana tamtejsze zegary” – napisał do nas
mi Kolejowymi, spółką która odpopan Paweł, jeden z mieszkańców.
wiedzialna jest za niedawno przeproJak podkreśla rudzianin – czekając
wadzony remont peronu w Rudzie.
na pociąg i zastanawiając się, która
jest godzina, moż–
Jesteśmy
na się zdziwić. –
wdzięczni
za
Choć po rewitalizacji peron
„Peron został odzgłoszenie
tego
w Rudzie wygląda ładnie
nowiony i wygląproblemu. Prace
i schludnie, to w przypadku
da bardzo ładnie.
na tym peronie
systemu informacyjnego
Na pierwszy rzut
nie zostały jeszpasażerowie muszą jeszcze
oka nie ma się do
cze ukończone,
uzbroić się w cierpliwość.
czego przyczepić,
ponieważ nadal
Wkrótce jednak zegary zostaną
jednak czekając
instalowany jest
zsynchronizowane z godzinami
na opóźniony o 25
system informacji
podawanymi przez megafony.
minut pociąg, pamegafonowej,
Tak obiecuje spółka PKP.
sażer często spoktóry ma być
gląda na nowiuzsynchronizowateńkie zegary w celu odczytania gony z czterema zegarami – wyjaśnia
dziny. I tu pojawiają się polskie realia
Jacek Karniewski z zespołu praso– każdy z czterech zegarów pokazuje
wego PKP PLK SA. – Wykonawca
inną godzinę” – wyjaśnia Czytelnik
na czas robót powinien przekreślić

specjalnymi naklejkami tamtejsze zegary aż do momentu uruchomienia
systemu. Zwrócimy na to uwagę –
dodaje.
Kiedy to nastąpi? Takiej informacji
– póki co – Jacek Karniewski nie jest
w stanie podać. Pasażerowie muszą
więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na uruchomienie megafonów.
Przypomnijmy, że rewitalizacja na
szlaku kolejowym Ruda ŚląskaChebzie – Ruda Śląska – Zabrze,
w ramach której odnowiono wspomniane zegary, rozpoczęła się
1 kwietnia ubiegłego roku, a zakończyła się w grudniu. Prace były prowadzone zamiennie na pierwszym
lub drugim torze. Zarówno w Chebziu, jak i w Rudzie, wyremontowane
zostały perony, a przejścia pod torami
kompleksowo przebudowano. Ponadto pojawiły się m.in. nowe ławki, kosze i tablice informacyjne.
Magdalena Szewczyk

Zamiast parkingów – remonty

Foto: arch.

Piosenkę zespołu Perfect o takim właśnie tytule mogliby zaśpiewać pasażerowie na peronie w Rudzie. W oczekiwaniu na pociągi i ich punktualny przyjazd
rudzianom na pewno nie pomagają zegary. Bowiem każdy z nich wskazuje na inną godzine. PKP zapewnia: – Sprawę załatwimy.

Zdjęcia nadesłane przez Czytelnika.

|RUDA

Przypomnijmy – kilka tygodni temu pisaliśmy o problemie mieszkańców ulicy Norwida 16 w Rudzie.
Skarżą się oni na zbyt małą liczbę
miejsc parkingowych przy swoim
bloku. Sprawę rozpatrzyła Rada Osiedla RSM – spółdzielni, która zarządza
budynkami przy ul. Norwida. – Administracja nr 3, której podlega budynek, stwierdziła, że budowa parkingu
może zostać zrealizowana w miarę
posiadanych środków ﬁnansowych,
których po rozliczeniu dotychczasowych prac, brakuje na kolejną inwe-

stycję – tłumaczy w imieniu administracji Gabriela Lutomska, rzeczniczka prasowa Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. – W chwili obecnej
z rozliczenia kosztów wynika, że roboty prowadzone na nieruchomości, są
wykonywane dzięki wpływom ze
wszystkich budynków znajdujących
się w zasobach Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej – argumentuje.
W zamian za budowę nowych parkingów w tegorocznym budżecie znalazło się malowanie klatek schodowych. To będzie zresztą kolejny re-

mont w budynkach przy ul. Norwida.
W ostatnim czasie począwszy od termomodernizacji, renowacji oraz wymiany domofonów, remontów śmietnika, w blokach wprowadzono instalację gazową na klatkach schodowych.
Ponadto wymieniono pion wodno-kanalizacyjny oraz wodomierze mieszkaniowe. Zmodernizowano także instalację elektryczną na klatkach schodowych oraz wymurowano ścianki
przy zejściu do piwnic. Na piętrach
pojawiły się też nowe kafelki.
Dominika Kubizna

Foto: DK

Mieszkańcy ulicy Norwida będą musieli poczekać jeszcze trochę na rozwiązanie parkingowego problemu. Rada Osiedla – zamiast za wybudowanie parkingu – postanowiła zabrać się w tym roku za
malowanie klatek schodowych.

Mieszkańcy ul. Norwida muszą parkować na trawniku.
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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Jak żyć…
w takiej kamienicy?

Głównym problemem budynku przy ul. Czarnole- – żali się jedna z lokatorek budynku. Na tym nie kośnej 13 jest dewastacja klatki schodowej i znajdują- niec problemów, bo z kolei mieszkańcy ul. Wojska
cych się na niej wspólnych ubikacji oraz okien. Uciąż- Polskiego mają pretensje, że lokatorzy feralnej kamieliwe są także częste libacje klientów pobliskiego skle- nicy wyrzucają śmieci na ich osiedlu.
– W każdej z tutejszych
pu. Teraz doszedł do teklatek
wstawiono nowe
go problem tylnych
Z jednej strony brak tylnego wejścia
drzwi.
Tylko
u nas chcą je
drzwi, które notorycznie
dla mieszkańców Czarnoleśnej 13
zamurować.
To nie nasza
są niszczone przez chujest sporym utrudnieniem. Z drugiej
wina,
że
drzwiami
przecholiganów. By uporać się z
jednak strony klatka schodowa oraz
dzą
złodzieje
węgla.
Doaktami
wandalizmu,
drzwi notorycznie są niszczone przez
datkowo
na
chwilę
obecną
spółdzielnia MPGM powandali. Rozwiązaniem mogłyby być
jest tu wielka dziura,
stanowiła całkowicie
solidniejsze drzwi zamykane na klucz,
w klatce jest zimno, a my
zlikwidować wejście do
ale MPGM postanowił jednak całkowicie
musimy dogrzewać mieszkamienicy od podwórza.
zlikwidować wyjście od podwórza.
kania – skarżą się mieszJednak ta decyzja z bata
kańcy.
na wandali stała się...
Ponadto zapewniają oni, że nie zalegają z opłatami.
wyrokiem dla lokatorów. – Te drzwi już po raz trzeci
chcą murować, bo przez to wejście przechodzą zło- – Dlaczego więc jesteśmy zaniedbywani? Dlaczego w
dzieje z węglem. Ale przecież tu sami starsi ludzie sąsiadujących kamienicach zamontowano drzwi na
mieszkają. Dodatkowo płacimy za wywóz śmieci, a klucz, a my musimy borykać się z problemem zamuromusimy teraz z odpadami chodzić przez ulicę, aż do wanego wejścia? – to pytania, które co chwilę padają
ul. Wojska Polskiego, bo obejście budynków, by dojść w budynku.
Zwróciliśmy się z nimi do MPGM-u. – Budynek
na podwórze, w przypadku osoby starszej graniczy z
cudem – prowadząca tam droga to dziura na dziurze stanowi wspólnotę mieszkaniową, więc o prowadzo-

Foto: MS

Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Czarnoleśnej 13 nie mają łatwego życia. Dlaczego? Dotychczas mogli oni korzystać z dwóch wejść do budynku – od ulicy oraz od
podwórza, na którym znajdują się m.in. kosze na śmieci oraz przejście do ogródków
działkowych. Mogli, bo teraz okazuje się, że spółdzielnia zamierza drugie wejście zlikwidować. To dramat – szczególnie dla starszej części lokatorów.

Tak wygląda tylne wejście do kamienicy przy ul. Czarnoleśnej 13.
nych pracach na częściach wspólnych decydują
współwłaściciele. Sprawa toczy się od wielu lat i wiąże się z dewastacją budynku przez osoby zajmujące się
transportem kradzionego węgla na skróty przez klatkę
schodową oraz z osobami bezdomnymi, które spały w
piwnicach – tłumaczy Joachim Frank, dyrektor ds.
technicznych MPGM-u.
Twierdzi on, że w 2010 roku w przeprowadzonej
ankiecie pomiędzy lokatorami, jedynie dwóch na
dziewięciu lokatorów było przeciwnych wspomnianemu rozwiązaniu. Natomiast w lutym 2013 roku współwłaściciele wspólnoty rzekomo zadecydowali jedno-

głośnie o zamurowaniu wejścia do klatki schodowej
od strony podwórza. – Po wykonaniu zamurowania w
następnych miesiącach doszło do dewastacji trzech
nowych okien i drzwi wejściowych w WC oraz samego
zamurowania. Pomimo zgłoszenia na policję sprawcy
nie zostali ustaleni. Zamontowane zastępcze drzwi do
klatki nie zostały zdemontowane, lecz zniszczone przez
nieznanych sprawców – wyjaśnia Joachim Frank.
Dlatego też właściciele podjęli decyzję o likwidacji
wejścia i schodów, by wykluczyć kolejne akty wandalizmu.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR
Ruda Śląska, ul. Sienkiewicza 4
41-710 Ruda Śląska – Wirek
tel. 32 242 16 21

KUCHNIE NA WYMIAR Z POMIAREM U KLIENTA
Oferujemy na wymiar: kuchnie pod zabudowę, szafy, komody,
sypialnie i inne wg indywidualnego pomysłu klienta.

www.meblecomfort.pl

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87
Bytom, ul. Kolejowa 1 (DH SUPERSAM – II piętro), tel. 32 281 47 01
Bytom, ul. gen. Dąbrowskiego 1, tel. 32 787 65 71
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Jutro nikt nie będzie rozliczał nas z dodatkowych gramów
lukru, nadprogramowych kalorii, a przede wszystkim liczby
rozpływających się w ustach pączków. W związku ze zbliżającym
się Tłustym Czwartkiem mamy dla Was do rozdania mnóstwo
tradycyjnych, śląskich krepli wprost
z rudzkiej piekarni Poloczek. Będziemy
rozdawali je jutro (12.02.) ok. godz. 12 na
rynku w Nowym Bytomiu.
Zapraszamy i życzymy smacznego!

Piekarstwo, Ciastkarstwo Poloczek Krzysztof
ul. B. Krzywoustego 4, 41-705 Ruda Śląska ul.ks. Tunkla 110, 41-707 Ruda Śląska

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik
W kolejnych wydaniach opublikujemy zdjęcia dzieci, które przyszły
na świat w rudzkim szpitalu w ostatnich tygodniach.

Z��� ��������
�� D���� K�����
� ,,W������������
R�������”!
4 marca na łamach naszej gazety będzie można
złożyć życzenia na Dzień Kobiet. Dla naszych
Czytelników przygotowaliśmy dwa rodzaje
ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach:
10 zł do 25 słów bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów wielokrotność 10 zł)
oraz 15 zł do 25 słów ze zdjęciem
(za każde kolejne 25 słów wielokrotność 10 zł)
Na życzenia czekamy do piątku 27 lutego
do godz. 12.00. w naszej redakcji w N. Bytomiu,
ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97.

Dla naszych Czytelników mamy 1 podwójne zaproszenie na
V Kabaretowe Walentynki. Występ w Zabrzu jest ostatnią szansą
dla fanów Kabaretu Łowcy.B, na obejrzenie ich w pierwotnym składzie.

Niestety jest to ostatni występ Mariusza Kałamagi
oraz Pawła Pindura wraz z kolegami.
Wyślij SMS-a o treści: wiad.kabaret + imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto). Na SMS-y czekamy
11.02.2015 od godz. 10.00 do 12.02.2015 do godz. 12.00.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97
OGŁOSZENIE

G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:
I. Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2015 roku w podanych rodzajach:
– roboty dekarsko-blacharskie + roboty awaryjne (pokrycia z papy termozgrzewalnej),
– wymiana, uzupełnienie uszczelnień w stykach płyt prefabrykowanych,
– roboty ogólnobudowlane (murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, izolacje ścian, malarskie),
– roboty ślusarskie,
– roboty dociepleniowe (w systemie BSO, system Weber),
– usługi projektowe (w zakresie architektury, konstrukcji, infrastruktury),
– przeglądy budowlane 5 letnie i przeglądy instalacyjne roczne wod.-kan.,c.o., c.w.u.,
– usługi kominiarskie,
– wymiana domofonów z analogowych na cyfrowe wraz obsługą serwisową.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem: ,,Wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2015 r. – (rodzaj robót) – nie otwierać” w terminie do 25.02.2015 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni
w pokoju nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A. Koperta (nr1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt
umowy – zał. Nr 1 do specyﬁkacji przetargowej ) niezależnie od ilości wybranych rodzajów robót.
B. Koperta (nr 2) z opisem „część ﬁnansowa”, w której należy umieść wypełnione tabele nr 1 (1a)
i 2 lub 1 (1a) lub 2 – wybranych przez oferenta rodzajów robót.
Udział w postępowaniu przetargowym na roboty w trybie przetargu nieograniczonego wymaga
wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł.(na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na rachunek: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój, nr konta 60 8470 0001 2001 0080 8680 0003 z dopiskiem
„Wykonanie robót remontowych i usługowych w 2015 r. – (rodzaj robót).”
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju nr
119 w cenie 100,00 zł netto (123,00 zł brutto).
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 119 lub
pod numerem telefonu (32) 243-25-65 wew. 26 lub 46.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NASZ DOM”
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97
OGŁOSZENIE

G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:
I. Konkursu ofert z negocjacjami na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2015 roku w podanych niżej rodzajach:
– wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania + roboty awaryjne,
– remonty instalacji elektrycznych i odgromowych,
– wymiana stolarki okiennej (na PCV) z wentylacja mechaniczną,
– wykonanie i remonty nawierzchni chodników i parkingów,
– wycinka, przycinka i nasadzenie drzew (gatunki szlachetne),
– uszczelnianie przewodów kominowych, zabudowa nasad kominowych.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem: ,,Wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2015 r. – (rodzaj robót) – nie otwierać” w terminie do 25.02.2015 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni
w pokoju nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt
umowy – zał. Nr 1 do specyﬁkacji przetargowej) – niezależnie od ilości wybranych robót.
B. Koperta (nr 2) z opisem „ część ﬁnansowa”, w której należy umieścić wypełnione tabele nr 1
(1a) i 2 lub 1 (1a) lub 2 – wybranych przez oferenta rodzajów robót.
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju nr
119 w cenie 100,00 zł netto (123,00 zł brutto).
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 119 lub
pod numerem telefonu (32) 243-25-65 wew. 26 lub 46.
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Ogólnopolskie mistrzostwa taneczne w Rudzie Śląskiej za nami! Emocji nie brakowało, podobnie jak prawdziwej uczty piękna i perfekcji. Najlepsi tancerze w kraju przez dwa dni walczyli
o tytuł mistrzów w stylach standardowych oraz latynoamerykańskich. – Ruda Śląska to dobre
miejsce na taniec – mówił Franciszek Witos, sędzia główny mistrzostw i prezes Federacji Tańca
Sportowego.

Ruda Śląska
tańczy!
W miniony weekend w Rudzie Śląskiej odbył się turniej Mistrzostw Polski FTS w Tańcach Standardowych.
Dodatkową atrakcją był konkurs
Grand Prix Extraklasy FTS w Tańcach
Latynoamerykańskich. – Stwierdzam
z wielką przyjemnością, że było znakomicie – podkreślał Franciszek Witos.
– Sala została bardzo dobrze przygotowana i ze zwyczajnej hali sportowej
zrobiła się ładnym miejscem, gdzie
można rozegrać widowisko nie tylko
sportowe, ale kulturalno-sportowe –
mówił. – Te mistrzostwa były na bardzo
wysokim poziomie. Pary zjawiły się
praktycznie w komplecie i było widać,
że z rundy na rundę tańczyły coraz lepiej – podsumował sędzia główny.
Dwudniowa impreza w Rudzie Śląskiej zorganizowana została po raz
pierwszy. – Jestem bardzo zadowolona
z organizacji mistrzostw – mówiła prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
– Gala była artystyczną ucztą. Podzi-

wialiśmy pary w różnym wieku, a każda z nich pokazała perfekcję ruchu
i wdzięku. Najchętniej każdej przyznałabym mistrzowski tytuł – dodała prezydent.
Przez weekend na parkiecie halembskiej hali MOSiR-u zaprezentowało się
blisko 200 par. – Od 6 lat reprezentuję
Polskę trenując w szkole Igora Gutovskiego w Gliwicach – mówił Adam
Vasina z Czech, zwycięzca w grupie
Dorośli GP LA. – Superwidownia, rewelacyjna sala, sędziowie z wysokiej
półki, także z chęcią wrócę na kolejną
imprezę taneczną, która będzie organizowana w Rudzie Śląskiej – zapowiadał tuż po odebraniu nagrody. Adam
Vasina mistrzowski tytuł wywalczył
wraz z Dagmarą Nowak. – W tym roku,
jako jedyni w Polsce, weszliśmy do 50.
najlepszych par na świecie. Staramy
się trenować wspólnie około 2-3 godzin dziennie, oprócz tego uczestniczymy w wielu dodatkowych zajęciach ru-

chowych, także w ciągu dnia ruszamy
się ok. 6 godzin – zdradziła zwyciężczyni.
Tancerzy stylów standardowych
oceniało dziesięciu sędziów z Polski,
Włoch, Niemiec oraz Norwegii, zaś
pary prezentujące tańce latynoamerykańskie oceniane były przez siedmiu
sędziów z Polski, Australii, Hiszpanii,
Ukrainy i Włoch. – Widzę, że poziom
tańca sportowego w Polsce bardzo
wzrósł. Osobiście lubię współpracować z polskimi tancerzami – zaznaczał
Pietro Braga z Włoch. – We Włoszech
taniec jest bardzo popularny, a Federacja Tańca Sportowego liczy około
100.000 członków. Taniec jest jednym
z najważniejszych sportów – dodał.
Organizatorami imprezy byli: Federacja Tańca Sportowego, Miasto Ruda
Śląska oraz gliwicka Szkoła Tańca
„Gutovskyi”. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na
stronie www.taniecruda2015.pl.
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Junior II MP ST:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maciej Kloskowski i Nikola Ziętowska
Jan Połeć i Wiana Butko
Kaspar Kaldaru i Wiktoria Wiltkowska
Mateusz Tajak i Julia Suryś
Kamil Bochenek i Natalia Dziedziczak
Jan Ciesielski i Luiza Rosińska

Fala – Sopot
Classic Dancesport – Warszawa
Akademia Tańca – Szczecin
Zamek – Lublin
PM – Lubin
Fabryka Tańca – Bydgoszcz

Młodzież MP ST

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mateusz Brzozowski i Justyna Możdżonek
Michał Kieszek i Julia Stefańska
Kacper Czajka i Oliwia Drożdż
Robert Andersen i Klaudia Paduch
Konrad Kucharczyk i Aleksandra Podsiadły
Bartosz Lewandowski i Paulina Kucińska
Jakub Bil i Roksana Bojanowska

Feeling – Warszawa
KTT Duet – Warszawa
Iskra – Piła
Fala – Sopot
Studio Tańca i Ruchu Progress – Warszawa
Classic Dancesport – Warszawa
PM – Lubin

Młodzież
Starsza MP ST:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mateusz Brzozowski i Justyna Możdżek
Jarosław Semenenko i Ewa Sitarz
Oskar Dziedzic i Wiktoria Omyła
Dawid Kozów i Karolina Kozów
Kewin Espenszyt i Aleksandra Piotrowska
Michał Kowalski i Kinga Bakierska

Feeling – Warszawa
Classic Dancesport – Warszawa
Strefa Tańca – Warszawa
Olimp - Wrocław
PM – Lubin
UKS Classic Dancesport – Warszawa

Dorośli MP ST:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giuseppe Longarini i Katarzyna Kapral
Dariusz Myćka i Madara Freiberga
Szymon Kuliś i Margarita Zvonova
Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz
Aleksandr Ovchinnikov i Ewa Dudek
Michał Zacharewicz i Katarzyna Czyżyk

Contra Sport – Warszawa
Feeling – Warszawa
Contra Sport – Warszawa
Classic Dancesport – Warszawa
ST Gutovskyi – Gliwice
Jantar – Elbląg

Senior I MP ST:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tomasz Kucharczyk i Róża Kucharczyk
Łukasz Chojak i Marta Lewandowska
Mariusz Budyś i Monika Budyś
Emil Gajda i Dorota Gajda
Rafał Dobrakowski i Anna Dobrakowska
Marcin Sywula i Katarzyna Sywula

Studio Tańca i Ruchu Progress – Warszawa
Fabryka Tańca – Bydgoszcz
Progress – Kwidzyń
Perfect Dance – Wrocław
Ballare – Częstochowa
Creative Dance – Rumia

Senior III MP ST: Senior II MP ST:

Mistrzostwa Polski FTS
w Tańcach Standardowych – WYNIKI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Robert Szlendak i Katarzyna Szlendak
Arkadiusz Zając i Beata Lichocka
Jarosław Kraiński i Anna Kraińska
Adam Suszczewski i Elżbieta Król
Jarosław Mielcarek i Hanna Mielcarek
Piotr Misztal i Monika Misztal

Feeling – Warszawa
KTT Duet – Warszawa
Jantar – Elbląg
Classic Dancesport – Warszawa
Focus – Olsztyn
Classic Dancesport – Warszawa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andrzej Roszak i Urszula Roszak
Mieczysław Cichy i Ewa Cichy
Krzysztof Handke i Ewa Handke
Jan Nowak i Zofia Hasik
Marek Guzikowski i Joanna Guzikowska
Leszek Kusiak i Barbara Siepak

Finezja – Poznań
Creative Dance – Rumia
Latino Cafe – Gdynia
Latina Dance Studio – Wolsztyn
Focus – Olsztyn
KS M – Team – Kraków

Młodzież

Dorośli GP LA: Starsza GP LA:

Grand Prix Extraklasy FTS w Tańcach
Latynoamerykańskich – WYNIKI
1.
2.
3.
4.

Artsemi Siarohin i Katarzyna Szymiczek
Dominik Vodicka i Olga Voronina
Krystian Samulski i Kinga Peszko
Artur Gołąb i Marta Jureczko

Sovremienny Styl – Mińsk
Praha – Praha
Perfect Dance Wrocław – Wrocław
ST Gutovskyi – Gliwice

1.
2.
3.
4.
5.

Adam Vasina i Dagmara Nowak
Artsemi Siarohin i Katarzyna Szymiczek
Mateusz Wiercioch i Magdalena Bandelewicz
Taisto Rusanen i Aleksandra Ożga
Kamil Kędra i Aleksandra Froń

ST Gutovskyi – Gliwice
Sovremienny Styl – Mińsk
ST Gutovskyi – Gliwice
Perfect Dance – Wrocław
ST Gutovskyi – Gliwice

Rudzki Informator Samorządowy

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

Zdjęcia wykonał: Łukasz Bukowski
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości o łącznej powierzchni 11957 m2,
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujące:
a) prawo własności tworzących całość gospodarczą działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:
– 2498/263 o powierzchni 11706 m2, karta mapy 9 obręb Ruda, GL1S/00007197/4,
– 2497/263 o powierzchni 15 m2, karta mapy 9 obręb Ruda, GL1S/00007197/4,
– 713/68 o powierzchni 93 m2, karta mapy 10 obręb Ruda, GL1S/00007197/4,
– 512/71 o powierzchni 81 m2, karta mapy 10 obręb Ruda, GL1S/00007197/4,
– 516/69 o powierzchni 33 m2, karta mapy 10 obręb Ruda, GL1S/00007197/4,
o łącznej powierzchni 11928 m2,
b) prawo użytkowania wieczystego działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2, karta mapy 9 obręb Ruda, KW Nr
GL1S/00012869/4, ustanowione do dnia 05.12.2089 r., którym ma prawo dysponować Zarząd Miasta Ruda Śląska.
Opisane powyżej księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Działy III i IV księgi wieczystej
KW Nr GL1S/00012869/4 wolne są od wpisów. W dziale III księgi wieczystej GL1S/00007197/4 wpisane są ciężary, dział IV
wolny jest od wpisów. Nieruchomości są wolne od długów i roszczeń osób trzecich niewymienionych w księdze wieczystej
GL1S/00007197/4 oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. 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
17.04.2014 r. Trzy przetargi przeprowadzone w dniach: 29.07.2014 r., 7.10.2014 r. i 13.01.2015 r. zakończyły się wynikiem
negatywnym.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości opisane powyżej ﬁgurują jako teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów (symbol planu P1). Zbywane nieruchomości położone są w dzielnicy Ruda przy ulicy Na
Łąkach. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno-magazynowo-składowa. Nieruchomości są częściowo ogrodzone, posiadają nieregularny kształt wielokąta i zróżnicowaną konﬁgurację terenu – występują nierówności wymagające niwelacji. Na nieruchomościach znajdują się pryzmy gruzu i ziemi z wykopów, odpady komunalne oraz pozostałości po rozbiórce
konstrukcji stalowej, która w przeszłości była posadowiona na gruncie. W przypadku kolizji z planowaną zabudową nabywca
zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt. Teren porośnięty jest zielenią nieurządzoną - występuje gęste zadrzewienie. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 230.000,00 zł. Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek
od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23
%).
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2 zostaną ustalone w drodze odrębnego
postępowania według zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Rokowania odbędą się w dniu 13.03.2015 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 produkcja-usługi-handel)
i w terminie do dnia 06.03.2015 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 11.500,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „zaliczka – grunt ul. Na
Łąkach” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tut. Urzędu) lub w kasie
pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz przedłożą przed otwarciem rokowań wymagane dokumenty i oświadczenia. Wygrywający
rokowania ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 244-90-56.

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

FIRMA RADEX zatrudni
OSOBĘ NA STANOWISKO:
KIEROWNIK EKIPY MYJĄCEJ
wymagana: książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
wykształcenie min. średnie, mile widziane
doświadczenie, dyspozycyjność
oferujemy: stabilność zatrudnienia, umowę o pracę

kontakt: 513-062-558
CV: pkrysin@radexserwis.pl

Serdeczne podziękowania w imieniu

śp. Urszuli Aleksy-Smolarczyk
dla wszystkich uczestniczących w ceremonii pogrzebowej:
delegacji z Urzędu Miasta,
pracowników przychodni BUM-MED,
pracowników pogotowia ratunkowego,
wszystkich znajomych i krewnych
oraz Pani Grażynie Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska
za pamięć
składa mąż

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
rodzinie oraz bliskim z powodu śmierci

śp. Danuty Hajdenreich
długoletniej pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pani Aleksandrze Izydorczyk
Naczelnikowi Wydziału Budżetu
Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają
Pracownicy Wydziału Budżetu Miasta

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
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 Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121532.

 Transport, przeprowadzki, tanio.
Tel. 695-729-115.
 Profesjonalnie, bezpyłowo gładzie,
płytki, malowanie. Tel. 694-331-152.
 Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, tel. 606-274-056.
 Kompleksowe remonty mieszkań solidnie i fachowo. Tel. 602445-909.
 Chwilówki do 1000 zł, Pożyczki do
3000 zł, nie sprawdzamy zadłużeń.
Tel. 602-295-870.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

 Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.

 Brakuje Ci gotówki? Zadzwoń po
szybką pożyczkę. Tel. 32 230-39-74.

 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.

 Drobne usługi remontowe. Tel.
696-045-930.

 Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605-560-605.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

Chwilówki, kredyty. Tel. 535006-200.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!

Pogotowie komputerowe.
Tel. 693-193-448.
 CDF Pożyczki krótkoterminowe, tel. 516-516-611 32/260-0033.
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699569.
 KREDYTY KONSOLIDACYJNE,
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 888-484-868.

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


Śmiłowice – sprzedam działkę
935 m2, 150.000. GABRIEL, tel. 607706-692.
 Ruda Śląska i okolice - poszukujemy mieszkań, domów, działek www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523055.

 Sprzedam mieszkanie, 60 m2, Wirek, osiedle Jankowskiego. Tel. 502427-766.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-0628.

 AUTO-SKUP za gotówkę do 5 tys.
stan obojętny. Tel. 507-572-625.

 Ruda 1, kawalerka 32 m2 – sprzedam. Tel. 511-565-145.

 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. 32 740-9163, 604-908-300.

 Do wynajęcia 2-pokojowe w Halembie + garaż, tel. 601-062-777.
 Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2
– Kochłowice rynek. Tel. 698-735443.

 Godula, ul. Piechy, M-3, 50m2,
120 tys. VestraLocum.pl. Tel. 600-445053.

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

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

 Kochłowice, jednopokojowe, 36
m2, 78 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
 Halemba, jednopokojowe, 26 m2,
59 tys., www.ANEL.pl tel. 502-052885.
 Nowy Bytom, dwupokojowe, 53
m2, 105 tys., www.ANEL.pl tel. 502052-885.
 NOWE domy szeregowe w
Kłodnicy od 105 m2, od 300tys.zł.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 607 706 692, 691 523 055.
 Orzesze – działka z warunkami
zabudowy, 907 m2, 75.000 zł. Tel.
691-523-055.

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502865-808.

 WIREK – mieszkanie po kapitalnym
remoncie 48 m2, udział w gruncie.
Sprzedam. Tel. 601-426-929.

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

 Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 89 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych,
skorodowanych. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
 Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 791-669-630.
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 Godula, dwupokojowe, 40 m2, 75
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Sprzedam trzypokojowe mieszkanie, 56 m2, Wirek. Tel. 605-236-343.

 Godula, kawalerka do wynajęcia,
c.o., częściowo umeblowana bez pośredników. Tel. 506-165-962.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 106
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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 Halemba, M-3, 49m2, 115 tys. VestraLocum.pl. Tel. 600-445-053.
 Wirek, ul. Robotnicza, 60m2, VestraLocum.pl. Tel. 600-445-053.
 Sprzedam lub wynajmę M-3. 52
m2, Nowy Bytom. Mieszkanie godne
polecenia. Tel. 725-546-164.
 Do wynajęcia lokal użytkowy 61
m2 Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Kościuszki 1 lub działka Wirek 525 m2
obok Plazy. Tel. 601-959-140.

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
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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

 Zatrudnię do pracy na stanowisko
szefa kuchni, wymagania: doświadczenie, dyspozycyjność, kreatywność.
Kontakt: Restauracja Gabriella ul. Łabędzka 39a, tel.606-320-606.
 Kelnera, kelnerkę do restauracji
zatrudnię. Tel. 600-410-944.
 Zatrudnię do pracy na stanowisko szef kuchni, kucharz. Wymagania:
doświadczenie, dyspozycyjność, kreatywność, wiek od 25 do 40 lat. Kontakt: 606-320-606, oraz na stanowisko pracy: kelnerka, kelner.
Wymagania: doświadczenie, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Kontakt: 668-047-714. Możliwość pracy
tylko w weekendy. Restauracja Gabriella, ul. Łabędzka 39a.
 Zatrudnię szwaczki, CV pocztą
lub osobiście Maxi Ruda Śląska, ul.
Czarnoleśna 16a. Skontaktujemy się
z wybranymi osobami.

R����
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 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.

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

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel.
607-468-787.

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

 Masaż, kosmetyka, lecznicze stawianie pijawek oraz inne terapie. Gabinet Vital. Tel. 504-290-181.

ZAGINĘŁA! 2000 zł NAGRODY!
Dnia 31.08.2014 w Rudzie Śląskiej zaginęła
suczka (mieszaniec, czarna, podpalana, uszy
zgięte w połowie). Przestraszyła się huku
petardy. Jest łagodna. Reaguje na imię Nuka.
OSOBY, KTÓRE WIDZIAŁY SUCZKĘ LUB
WIEDZĄ GDZIE PRZEBYWA (w domu lub na
ogródkach działkowych) PROSZONE SĄ
O KONTAKT! TEL. 604-629-427.

WYDZIAŁ GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
informuje, iż miejsca na prowadzenie handlu wyznaczone przez Prezydenta Miasta
w okresie Święta Wszystkich Świętych tj. od 26.10.2015 r. do 4.11.2015 r. znajdujące
się poza pasami drogowymi będą oddawane w najem w trybie przetargów ustnych
nieograniczonych. Przewidywany termin przetargów to wrzesień 2015 r.
Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargów dostępna będzie w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej – Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na tablicy ogłoszeń targowiska
miejskiego.
Wszelkie dokumenty dotyczące przetargów dostępne będą do wglądu w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami.
Osobom, które złożą wnioski o udostępnienie nieruchomości na prowadzenie
handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych kserokopie warunków przetargów
zostaną przesłane.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O ROKOWANIACH

Prezydent
Miasta Ruda 
Śląska 

ogłasza rokowania na sprzedaż
prawa własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie ŚląskiejBielszowicach u zbiegu ulic
Edmunda Kokota i Jedności
z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta
Ruda Śląska
Pierwszy i drugi przetarg ustny
nieograniczony
przeprowadzone w dniach 11.09.2014 r. oraz
15.01.2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska jest niezabudowana
nieruchomość gruntowa własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności stanowiąca działkę oznaczoną
numerem geodezyjnym 1309/1095
o powierzchni 756 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz
w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr
1309/1095 stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2). Zbywana działka
położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wiaty przystankowej, bezpośrednio u zbiegu ulic
Edmunda Kokota i Jedności, posiada
nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt jest porośnięty trawą,
drzewami i krzewami. Ze względu
na charakterystykę układu drogowego ulicy Edmunda Kokota dojazd do
zbywanej nieruchomości powinien
odbywać się z ulicy Jedności, a zjazd
należy zlokalizować, ze względu na
bliskie sąsiedztwo skrzyżowania dróg,
przy granicy z działką nr 1096.
Cena wywoławcza do rokowań
wynosi 40.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona
w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Rokowania odbędą się w dniu
11.03.2015 r. o godz. 12.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 4.03.2015 r. dokonają
wpłaty zaliczki w kwocie 2.000,00
zł przelewem na konto: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd
Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem
„zaliczka – ul. Kokota – Jedności”
(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 i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz
przed otwarciem rokowań przedłożą
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega
się prawo do odwołania rokowań
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami   (pokój 223), tel. 32/
248-75-63.
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Wybieramy najlepszych sportowców 2014 r.
„Wiadomości Rudzkie” po raz XXII organizują Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Do redakcji nadesłano 38 zgłoszeń. Kilka kandydatur dodała
Komisja Plebiscytowa. Poniżej publikujemy w kolejności alfabetycznej zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że głosować można za pomocą
SMS-ów (szczegóły wysyłania SMS-ów przy kandydatach), a także na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/WR. Wiadomości Rudzkie. SMS-y
można wysyłać do 25 lutego. Od 11 lutego na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl internauci mogą głosować na Wyróżniającego się Sportowca Skrzata.
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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.

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.

4. Damian Jarczyk
Kyokushin Karate Ruda Śl.

7. Angelika Piekorz
K.S. DIABLICE IGLOO
RUGBY 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.
6. Anna Nocoń
WOPR Ruda Śląska

3. Oliwia Hałupka
KPKS Halemba
/DOSiR Sokolnia

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

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.

9. Mateusz Porębski
UKS GROT

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów
2014, Mistrz Polski Młodzieżowców 2014 , Akademicki Mistrz Polski 2014.
Członek Kadry Narodowej
Seniorów w zapasach.
Chcąc oddać głos na Patry-

5. Kacper Grzegorzyca
SPR Grunwald

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.

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.

14. Patryk Żuławnik
C.K.S Slavia
Ruda Śląska

12. Patryk Szałowski
KS Pogoń Ruda Śląska

10. Bartosz Siadul
Gwiazda Ruda Śląska

Jeden z najskuteczniejszych zawodników w ekipie rudzkiej Gwiazdy. Dzięki jego grze i skuteczności

ka 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

11. Natalia Strzałka
ZKS SLAVIA Ruda Śląska

8. Krzysztof Płonka
SPR Grunwald

W����������� ��� S��������� S�����
1. Karolina Bartusek
KS Mostostal Zabrze

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.

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.

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.
Informujemy, że klub
Wawel Wirek wycofał
kandydaturę swojego
zawodnika w kategorii
Najpopularniejszy
Sportowiec Roku 2014.

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.

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.
8. Oliwia Szafran
KPKS Halemba

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

9. Igor Wróbel
UKP Ruda Śląska

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.

Informujemy, że klub Gwiazda
Ruda Śląska wycofał
kandydaturę swojego zawodnika
w kategorii Wyróżniający się
Sportowiec Skrzat.
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa posiada:
1. do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe
Adres lokalu

Ruda Śl. 5 ul. Pawła Poloczka 12b
Ruda Śl. 5 ul. Sztolniowa 13
Ruda Śl. 5 ul. Ks Augusta Potyki 18a
Ruda Śl. 5 ul. Wojciecha Korfantego 19
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 5a
Ruda Śl. 5 ul. Józefa Grzegorzka 10b

Stawka
eksploat. zł/
m2netto
13,97
13,97
15,84
15,84
15,84
15,84

Usytuowanie i instalacje
Pow.
27,23
184,90
22,31
31,00
29,60
14,00

w lokalu
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
w pawilonie.wolnostojącym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Józefa Grzegorzka 10a
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 1
Ruda Śl. 5 ul. Szybowa 6a
Ruda Śl. 5 ul. Szybowa 4

15,84
12,67
15,84
15,84

10,50
120,00
14,40
29,50

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Pawła Poloczka 4a
Ruda Śl. 5 ul. Franciszka Wilka 6b
Ruda Śl. 5 ul. Pośpiecha 2a
Ruda Śl. 5 ul. Alfonsa Zgrzebnioka 18a
Ruda Śl. 4 ul. Antoniego Zielińskiego 8
Ruda Śl. 4 ul. Walentego Fojkisa 3a/1
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl. 10 ul. Ignacego Paderewskiego 7
Ruda Śl.9 ul. Pokoju 14

17,46
17,46
15,84
12,67
15,84
12,67
9,46
9,46
11,82
15,05
9,83

11,00
20,00
29,00
8,00
79,38
49,97
50,65
422,67
195,00
20,70
293,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o..
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
w pawilonie wolnostojącym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
I piętro w paw. wolnostoj z c.o.
I piętro w paw. wolnostoj z c.o.
I piętro w paw. wolnostoj z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
poniżej parteru w pawilonie.
wolnostoj. bez c.o.

6,09

65,00

Ruda Śl. 7 ul. Oświęcimska 83

6,48

241,35

Ruda Śl. ul. Cypriana Norwida 26

11,82

266,50

Ruda Śl. ul. Cypriana ul. Norwida 26
Ruda Śl. ul. Wolności 20
Ruda Śl. ul. Wolności 90

11,82
145,00
67,00

48,80
19,24
19,24

poniżej parteru w pawilonie.
wolnostoj. bez c.o.
I piętro w paw. wolnost. z c.o. (stawka
obniżona na 2 lata w związku z
przeprowadzeniem remontu , po tym
okresie stawka zg. z obowiązującym
cennikiem)
I piętro w paw. wolnostoj z c.o.
(możliwość podziału lokalu)
I piętro w paw. wolnostoj bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
Parter w bud . mieszkalnym z c.o.

2. do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9
Boks handlowy nr 17
o pow. 12,50m2
Boks handlowy nr 4
o pow. 9,90m2 
stawka eksploatacyjna 49,50zł/m2 + VAT i media
przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3
Boks handlowy nr 5 II etap o pow. 7,56m2
Boks handlowy nr 6 II etap o pow. 7,60m2
Boks handlowy nr 9 o pow. 15,81m2 		
Boks handlowy nr 17 II etap o pow. 11,40m2
Boks handlowy nr 18 o pow. 3,60m2 
stawka eksploat. na okres 6 miesięcy 28,90zł/m2+ VAT
po tym terminie 41,29zł/m2 + VAT i media
3.do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów
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Piłka nożna

Sparingi podane na zimno

Grunwald ma już za sobą drugi sparing. W środę (4.02.) kolejnym przeciwnikiem „zielonych” była
drużyna Skry Częstochowa. Swoje mecze kontrolne w minionym tygodniu rozgrywały też drużyny
Wawelu i Slavii. Te spotkania miały jeden wspólny mianownik – towarzyszyła im niska temperatura.

Drużyna Wawelu zaznała porażki już w okresie przygotowawczym.
karnego strzelił Zalewski. Drugą bramkę dla Slavii
W środę zimowa aura zadziałała na korzyść „ziepo ładnej akcji zdobył Korban. W końcówce rudzialonych”. Mecz bardzo dobrze ułożył się dla gosponie egzekwowali jeszcze jedną jedenastkę. Jednak
darzy. Już w 7. minucie dobre podanie BałuszyńMoritz zmarnował tę dogodną sytuację.
skiego wykorzystał Kot. Do przerwy wynikł nie
Wawel Wirek w sobotę (7.02.) miał aż trzech
uległ już zmianie. Zaraz po wznowieniu gry rudziaprzeciwników. Pierwszym z nich była drużyna Śląnie zdobyli kolejnego gola. Po ładnej akcji piłkę do
ska Świętochłowice. Drugim – zimowe
siatki wpakował Jaskiernia. Skra starała się prowawarunki, a trzecim – problemy kadrowe.
dzić grę, jednak Grunwald często przechwytywał
W sparingu pierwszego gola zdobył Wawel Wipiłkę i doprowadzał do groźnych akcji. Szybka
rek. Już w 6. minucie z rzutu wolnego pięknym
i ułożona gra uniemożliwiała gościom rozwinięcie
uderzeniem popisał się G. Kałużny. Przed przerwą
skrzydeł. W 60. minucie Stanisławski podbiegł do
goście ze Świętochłowic zdołali jednak wyrównać.
będącego przy piłce bramkarza częstochowian,
Rykoszet w polu karnym rudzian sprawił, że piłkarz
a ten tak niefortunnie wybił piłkę, że odbiła się ona
Śląska stanął sam na sam
od piłkarza Grunwaldu i wpaz bramkarzem Wawelu i zmiedła do bramki.
GKS Wawel Wirek 1:2 (1:1)
nił wynik na 1:1. W drugiej
– Dziś przeciwnik był barŚląsk Świętochłowice,
części gry goście zdobyli jeszdzo wymagający. RozegraliGrunwald Ruda Śląska 3:0
cze jednego gola.
śmy dopiero drugi mecz kon(1:0) Skra Częstochowa,
– Po takim tygodniu ciężtrolny więc jeszcze trudno coś
Slavia Ruda Śląska 2:0 (0:0)
kich treningów młodzi zawodpowiedzieć o naszej dyspozyWilki Wilcza
nicy mogli być zmęczeni. Nie
cji. Cieszy na pewno postawa
można odmówić im jednak
chłopaków, jeśli chodzi o reambicji. Wynik nie jest dla nas korzystny, ale dobre
alizację planów nakreślonych przed meczem – mójest to, że kolejne spotkanie jest dla nich nauką. Nie
wił po spotkaniu Jacek Bratek, trener Grunwaldu.
ma z nami dalej doświadczonych zawodników.
W piątek (6.02.) towarzystwo białego puchu okaŚrednia wieku jest bardzo niska, więc potrzeba trozało się korzystne także dla zawodników Slavii.
szeczkę czasu, by coś stworzyć. Na razie popełniaRudzianie zmierzyli się z drużyną Wilki Wilcza. Do
my za dużo błędów taktycznych – mówił po meczu
przerwy na boisku utrzymywał się wynik remisoJarosław Zajdel, trener Wawelu Wirek.
wy. W drugiej części gry pierwszego gola z rzutu

Adres

Pow. m2

Cena zbycia zł

Wysokość
wadium zł

Działka nr

KW

Ruda Śl. 10 ul. Alojzego
Jankowskiego

960,00

119.400,00 + VAT

12.000,00

3328/207 ,
3329/207

GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul. Michała Ogińskiego 2

781,00

102.800,00 + VAT

10.200,00

3374/163,
3239/166

GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul.Grzegorza Fitelberga

3.793,00

232.000,00+ VAT

23.000,00

4358/177

GL1S/00007190/5

Ruda Śl. 10 ul.
Jankowskiego
-Szeligowskiego

1.183,00

106.000,00 + VAT

10.600,00

3400/177
3272/207

GL1S/00005480/1
GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10 ul. Alojzego
Jankowskiego/Zygmunta
Noskowskiego

631,00

47.956,00 + VAT

4.796,00

3289/207
3290/207

GL1S/00001223/4

Piłka ręczna

Ruda Śl. 10 ul. Ignacego
Paderewskiego/Edmunda
Kokota

4.638,00

375.700,00+ VAT

37.570,00

3003/282
3444/278

GL1S/00009890/6

Ruda Śl. 5
ul. Szpaków

Zły początek „Zielonych”

718,00

34.600,00 + VAT

3.460,00

678/505

22565

SPR Orzeł Przeworsk 29:28 (13:13) SPR Grunwald Ruda Śląska

34.000,00

1991/62
1993/65
2488/59
1382/1140

Ruda Śl.
ul. Cypriana Norwida 19

4.711,00

334.300,00 + VAT

GL1S/00004684/4

Przed przejęciem lokalu, boksu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu 32 248-24-11 wew.
311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój 118) w Rudzie Śl. przy ul. .Magazynowej 12.

Zawodnicy SPR Grunwald Ruda Śląska nie
będą dobrze wspominać rozpoczęcia drugiej rundy rozgrywek. Nikt nie spodziewał się że „Zieloni” w miniony weekend wyjadą z Przeworska
z porażką. Mecz cały czas był niezwykle wyrównany. Żadna z dwóch ekip nie potrafiła wypracować sobie większej przewagi. Po pierwszej poło-

wie na zegarze widniał wynik 13:13. W drugiej
części spotkania walka cios za cios trwała dalej
jednak przed samym końcem meczu coraz mniej
skutecznie w ataku prezentowali się goście
i w efekcie przegrali mecz 29:28. Po wyjazdowej
porażce rudzcy szczypiorniści spadli na trzecie
miejsce w tabeli.
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F�����

Tabela Ekstraklasy
Futsalu

Gwiazda chwyta oddech
pomorskiej bryzy
P���� ‘04 S������� 2:5 (2:2) G������ R��� Ś�����
Poważne braki kadrowe i widmo kolejnego niepowodzenia mogły w piątek (6.02.) pokrzyżować plany drużynie trenera Klimasa. Rudzianie jednak
nie nawalili i wywieźli z hali Pogoni
‘04 Szczecin komplet punktów.
Na początku groźnie zaatakowali
gospodarze. Ich akcje kończyły się
jednak przed bramką Waszki. Gwiazda
nie pozostała dłużna i również zaczęła

stwarzać swoje sytuacje. Pierwsze
dwie bramki strzelili goście. Najpierw
z rzutu wolnego traﬁł Łuszczek,
a chwilę później Szachnitowski podwyższył na 2:0. Niestety do gwizdka
informującego o końcu pierwszej połowy, Gwiazda zdołała również stracić
dwa gole. W drugiej połowie do siatki
traﬁali już tylko rudzianie. W 34. minucie drugą bramkę w meczu zdobył

Łuszczek. Chwilę później Gepert skierował
piłkę do swojej bramki
i Gwiazda prowadziła
w 35. minucie 4:2.
Ostatnią bramkę w tym
spotkaniu zdobył Łuszczek i tym samym
skompletował hattricka.

Łeb w łeb po zwycięstwo
KS P���� R��� Ś����� 60:59 (31:27) A��� C������
prowadzenia. Nieustępliwa gra chorzowian napsuła sporo krwi walczącym
o każdy punkt rudzianom. W kolejnych
kwartach coraz lepiej prezentowali się
podopieczni trenera Cyrana. W ataku
coraz aktywniejsza była dwójka Jeleń
i Mol, a Pogoń zniwelowała stratę.
W drugiej połowie wynik cały czas był
wyrównany, a żadna z drużyn nie
chciała odpuścić. Szczęście jednak
w samej końcówce uśmiechnęło się do
gospodarzy i ostatecznie Pogoń pokonała rywala zza miedzy 60:59.

Z�����

Międzynarodowe
osiągnięcia zapaśników

Luty dobrze zaczyna się
dla zawodników Slavii.
W dniach 6-7.02.2015 w austriackim Wolfurcie rozegrany został Turniej Zapaśniczy Austria Open. Rywalizacja na matach toczyła się w grupie
juniorów w stylu wolnym oraz w grupie seniorek i kadetek w zapasach kobiet. Rudzianie przewieźli z Austrii 4
medale: srebro – Justyna Respondek
(58 kg, seniorki), brąz – Patrycja Kuc
(46 kg, kadetki), Karolina Stróżyk (49

kg, kadetki) i Tomasz Kitel (58 kg, juniorzy). Złoty medal wywalczył reprezentujący WKS Śląsk Milicz i OSSM
Ruda Śląska Krzysztof Sadowik (84
kg, juniorzy). W zawodach uczestniczyły reprezentacje 19 państw takich
jak: Niemcy, Włochy, Polska, Holandia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mongolia, Kirgistan, Rosja, Austria, Szwajcaria, Francja, Słowacja, Wielka Brytania, Słowenia, Węgry, Czechy, Norwegia, Szwecja, Macedonia oraz Serbia.
W tym samym terminie w Gusiewie
koło Kaliningradu rozegrany został
międzynarodowy turniej zapaśniczy
kadetów w stylu wolnym. W skład reprezentacji Polski weszli zawodnicy
Slavii: Dawid Strzałka (58 kg) i Rafał
Danisz (63 kg). Powodów do zadowolenia przysporzył nam Dawid Strzałka, który wywalczył brązowy medal
w stawce zawodników reprezentujących siedem państw.

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

35
29
24
23
20
19
18
18
16
14
13
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

KS AZS AWF Katowice
40
KKS Mickiew. Romus K-ce
34
KK Polonia Bytom
34
Alba Chorzów
32
WKK ProBiotics Wrocław
32
MCKiS Jaworzno
32
KS Pogoń Ruda Śląska
29
MKS Dąbrowa Górnicza S.A. II 27
AZS Politechnika Częstochowa 26
KS MOSiR Cieszyn
24
Röben Gimbasket Wrocław
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Szymon Łuszczek skompletował hattricka.

K���������

W ostatnim meczu pierwszego etapu
rozgrywek Pogoń pokonała wyżej notowanego rywala z Chorzowa 60:59.
W sobotę (7.02.) emocji nie brakowało,
a wynik był na styku do ostatniej sekundy meczu. Mimo że zawodnicy obu drużyn nie wystrzegali się wielu błędów,
to Pogoń po raz kolejny w końcówce
przechyliła szalę na swoją korzyść.
Niejako tradycją już jest, że mecz
lepiej zaczynają przeciwnicy rudzian.
Podobnie było w meczu z Albą, która
szybko dorobiła się kilkupunktowego

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

Tabela II ligi
koszykówki,
grupa C

Sportowy
Rozkład Jazdy
Piłka ręczna
14 lutego, godz. 10.00
Zgoda Bielszowice – Cracovia Kraków
15 luty godz. 16:00 SPR Grunwald
Ruda Śl. – SPR Wisła Sandomierz

Mecz cały czas trzymał kibiców w napięciu.

K���������

Mecz rodem z NBA
Z����� 73:88 W�����

Mecz po raz kolejny
przyniósł wiele atrakcji
pasjonatom koszykówki.

W niedzielę (8.02.) najlepsi zawodnicy Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki po raz kolejny zmierzyli się w meczu gwiazd. Koszykarze zostali podzieleni na dwie drużyny: Wschód i Zachód.
Mecz zakończył się wynikiem 73:88 na
korzyść drużyny Wschodu.
MVP spotkania wybrany został Robert Białkowski (Sportowe Tychy),
konkurs rzutów za 3 punkty wygrał Łukasz Adamczyk (ALTA Demons). Z kolei nagroda w postaci tabletu traﬁła
w ręce szczęśliwca z widowni. Mecz
gwiazd zyskuje w mieście coraz większą popularność. Dowodem na to była
licznie zgromadzona publiczność.
Zawodników grających w meczu
wybierali internauci poprzez głosowanie na Facebooku.

Składy:
Wschód: Ł. Adamczyk (ALTA Demons), K. Chamera (Green Peas), G. Zawierucha
(ALTA Demons), D. Pruksa (Sportow Tychy), T. Jakubczyk (Maślaki Katowice). Rezerwowi:
M. Matysiak (Jaworzno Squad), Ł. Urych (Longman), K. Klonek (Sportowe Tychy),
R. Białkowski (Sportowe Tychy), M. Palicki (Green Peas). Nieobecni: J. Warchoł (Jaworzno Squad),
T. Kaptacz (Atomic). Trener: Tomasz Domański (ALTA Demons)
Zachód: T. Kucharczyk (Drim Tim), M. Parkietny (TG Power), P. Bednarek (Remaag Rybnik),
M. Miądowicz (Killa Bees), J. Kupczyk (TG Power) Rezerwowi: W. Bastek (Wielka Kiść), K. Fojcik
(Remaag Rybnik), P. Nowrotek (Drim Tim), A. Pierchała (Remaag Rybnik), M. Cichoń (Drim Tim)
Nieobecni: M. Zarychta (Sport Rebel), J. Hirsz (10 KG Mniej) M. Mandowski (10 KG Mniej),
A. Janus (10 KG Mniej), P. Zielony (Sport Rebel), K. Krajewski (Budsar).
Trener: Tomasz Gołysz (Remaag Rybnik)
Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń
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