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Rudzki Urząd Skarbowy jako jeden
z nielicznych urzędów w kraju wprowadza pilotażowe rozwiązania. Chodzi
o asystenta podatnika, który ma wspierać przedsiębiorców rozpoczynających
działalność gospodarczą, a także
o utworzenie wydzielonych centrów
obsługi, co ma usprawnić urzędową
obsługę mieszkańców oraz przyjezdnych. Na tym jednak nie koniec zmian.
Rozmawiamy o nich z naczelnik rudzkiego Urzędu Skarbowego.
Czytaj więcej str. 2

GÓRNICTWO

WOKÓŁ NAS

Choć już w czerwcu dotychczasowa
spółka Kompania Węglowa miała
przekształcić się w Nową Kompanię
Węglową, w kwestii tej panuje cisza.
Górnicy nadal niepokoją się o przyszłość swoich miejsc prac, a systemowych zmian nie widać na horyzoncie.
Dlatego też temat zmian w Kompanii
Węglowej stał się przyczyną gorącej
dyskusji podczas sierpniowej sesji Rady Miasta. Rozmawiano m.in. o tym,
jaki powinien być los rudzkich kopalń.
Czytaj więcej str. 7

Arkadia Band – nazwa tego zespołu
z pewnością jest doskonale znana fanom śląskich szlagierów. Jego muzycy
pierwsze kroki na muzycznej scenie
stawiali wprawdzie już 18 lat temu,
jednak pięć lat temu odkryli swoje
prawdziwe, muzyczne powołanie
– śląskie granie. Dziś członkowie zespołu Arkadia Band podkreślają zgodnie, że poprzez granie chcą dawać radość i tego trzymają się od samego
początku. Poznajcie ich bliżej!
Czytaj więcej str. 11

Muzyką chcą
Patowa
sytuacja trwa dawać radość

KREDYTY
• 15 tys. na oświadczenie

REKLAMA
GOTÓWKOWE ORAZ
KONSOLIDACYJNE

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

tel.

731-35-35-35

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII
TEL. 32 779-73-73

KREDYT

na każdą kieszeń

Ruszyło głosowanie!

Czytaj str. 3

• oprocentowanie kredytów gotówkowych
i konsolidacyjnych już od 5 %
• kredyty hipoteczne, samochodowe
i ﬁrmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń wiekowych
• uproszczone procedury

Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo ﬁnansowe 668-447-277

ODDZWONIMY
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ZMIANY W URZĘDZIE SKARBOWYM

W „skarbówce” po nowemu

– Od 1 września Urząd Skarbowy
w Rudzie Śląskiej pilotażowo realizuje nowe rozwiązania. Co się zmieniło?
– Na mocy zapisów nowej ustawy
o administracji podatkowej w 50 urzędach w całym kraju utworzone zostały
centra obsługi. W województwie śląskim urzędami wytypowanymi do ich
stworzenia są Urzędy Skarbowe w Rudzie Śląskiej oraz w CzechowicachDziedzicach. Generalnie celem wprowadzanych zmian jest między innymi
wspieranie podatników w prawidłowym
wypełnianiu obowiązków podatkowych. Nowością jest to, że zostały
utworzone centra obsługi, które zastąpiły dotychczasowe sale obsługi podatników. W naszym urzędzie zmieniły się
także godziny urzędowania centrum obsługi. Obecnie jest ono czynne od godziny 7.30 do 18 w poniedziałki, natomiast od wtorku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30. Sale centrów obsługi
zostały podzielone na dwie strefy. Po
lewej stronie wydzielona została strefa
wsparcia podatnika, zaś po prawej stronie – strefa samoobsługowa. W streﬁe
wsparcia podatnika mieszkańcy mogą
załatwić sprawy w zakresie podatku dochodowego, podatku VAT, podatków od
spadków i darowizn, czy podatków od
czynności cywilnoprawnych. Po tej
stronie mieszkańcy załatwią również
sprawy z zakresu zaświadczeń NIP oraz

potwierdzą proﬁl zaufany. Nową usługą, którą od teraz świadczy administracja podatkowa, jest przyjmowanie dokumentów w zakresie podatku akcyzowego oraz dokumentów z ZUS-u. Jeżeli
chodzi o podatek akcyzowy – w naszym
urzędzie od 1 do 30 września usługę tą
będę świadczyli funkcjonariusze celni
z Urzędu Celnego z Katowic. Natomiast
od 1 października zadanie to będziemy
realizowali sami. Dodajmy, że jeżeli
chodzi o strefę wsparcia podatnika nowością jest to, że została zniesiona właściwość miejscowa. Co to oznacza?
Podatnik, który przyjedzie z Krakowa
czy z Warszawy, będzie u nas mógł złożyć deklarację, czy uzyskać zaświadczenie. Z kolei po prawej stronie centrum obsługi wydzielona została strefa
samoobsługowa, gdzie klient może wypełnić wniosek CEIDG w celu uzyskania wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, wypełnić i wysłać zeznanie podatkowe przez Internet,
jak również zadzwonić o poradę do
Krajowej Informacji Podatkowej.
Wszystkie usługi w streﬁe samoobsługowej są bezpłatne.
– Nowością jest także większe
wsparcie dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą.
– Wprowadziliśmy usługę asystenta
podatnika. Asystent podatnika to pracownik urzędu, który indywidualnie
obsługuje podatników rozpoczynają-

cych po raz pierwszy działalność gospodarczą. Usługa ta skierowana jest do
mikroprzedsiębiorców, czyli osób zatrudniających nie więcej niż dziesięć
osób i osiągających obroty, które nie
przekraczają dwóch milionów euro.
Asystent podatnika będzie wspomagał
podatników przez okres 18 miesięcy od
dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, czyli od dnia uzyskania numeru
NIP przez podatnika. W praktyce będzie
wyglądało to tak, że mikroprzedsiębiorca, który będzie chciał być wspierany
przez asystenta, musi zgłosić się do
Urzędu Skarbowego i złożyć odpowiedni wniosek. Naczelnik w terminie trzech
dni wyznacza takiemu podatnikowi
asystenta podatnika. Generalnie jego
zadaniem będzie w pierwszej kolejności uzgodnienie, w jakie formie podatnik chce się kontaktować – mailowo,
telefonicznie, czy w formie pisemnej.
Podatnik może także umówić się na wizytę, podczas której będzie mógł omówić nurtujące go zagadnienia. Asystent
podatnika będzie informował o obowiązujących
formach opodatkowania
i dzięki tej informacji podatnik będzie
mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania. Asystent ma
także przedstawić możliwości zwolnień
z podatku od towaru i usług, a także poinformuje o limicie obrotu, czy o właściwości miejscowej i rzeczowej organów podatkowych. Może także prze-
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Asystent podatnika, a także specjalnie wydzielone centra obsługi – oto zmiany, które od
wczoraj obowiązują w rudzkim Urzędzie Skarbowym. To nie lada wyzwanie, bo podobne
rozwiązania wprowadzono jedynie w 50 urzędach w całym kraju. Rozmawiamy o tym
z Aleksandrą Szulgą, naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej.

Naczelnik Aleksandra Szulga przybliża zmiany w US.
szkolić podatnika w zakresie składania
dokumentów drogą elektroniczną.
U asystenta podatnika uzyskamy także
informację na temat ulg w spłacie zobowiązań lub zaległości podatkowych,
zaświadczeń, zasad wnoszenia opłaty
skarbowej, zastosowania instytucji
czynnego żalu, obowiązków i praw podatnika w związku z kontrolą podatkową czy postępowaniem podatkowym.
Dodatkowo do zadań asystenta podatnika, oprócz obsługi i wsparcia w kwestiach podatkowych, należy również
udzielanie ogólnych informacji o obowiązkach nałożonych na przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń społecznych i akcyzy. Asystent podatnika nie
będzie jednak pełnił roli doradcy podatkowego. Nie będzie sporządzał pism
i opinii, prowadził ksiąg rachunkowych,
podatkowych czy ewidencji. Usługa ta
nie obejmuje również sporządzania ze-

znań, deklaracji, jak również reprezentowania podatnika przed organami administracji publicznej. Chcemy pomóc,
bo taki nowo rozpoczynający podatnik
czasami nie wie, gdzie ma się zgłosić
i jakie są jego prawa oraz obowiązki.
– Zmian jest sporo. Dlaczego akurat Rudę Śląską wybrano do ich realizacji?
– Wybór urzędów skarbowych w Polsce był poddany szerokiej analizie. Badano m.in. warunki lokalowe i możliwość dostosowania pomieszczeń do
planowanych standardów. Nie bez znaczenia pozostała lokalizacja. Ustalono,
że w Rudzie Śląskiej mamy wyjazd ze
„średnicówki”, czy autostrady A-4,
więc gdyby podatnicy z innych miast
potrzebowali załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym, to do nas dojazd jest
bardzo dogodny.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

Efekty działania dopalaczy:
• uczucie niepokoju
• bóle głowy
• kłopoty ze snem
• palpitacje serca
• uczucie załamania
• ataki szału
• urojenia
• problemy z oddychaniem
• problemy z koncentracją
• stany lękowe
• znużenie

Nie biorę!

Wybrałem rolki.
PATRYK GRUSZKA

reprezentant Polski w dyscyplinie
Freestyle Slalom na Rolkach. Jeden
z pomysłodawców akcji ,,Break The Borders”

Łączy nas pasja, NIE dopalacze!
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P�������� „U������� 2015”

Wybierz swojego Unikalnego 2015
i zagłosuj do 21 września!
To pierwszy taki plebiscyt w Rudzie Śląskiej! Od dzisiaj od godziny 12.00 do 21 września do godziny 15.00 będzie można oddawać głosy na ciekawe
osobowości nominowane do tytułu „Unikalny 2015”. Przedstawiamy 15 rudzian, którzy będą konkurować w pięciu kategoriach. Przypominamy,
że głosować można za pośrednictwem Facebooka (www.facebook.com/WR), portalu www.wiadomoscirudzkie.pl oraz wysyłając SMS-y (przy każdym
kandydatem znajduje się numer oraz treść wiadomości). Laureatów plebiscytu poznamy 23 września podczas gali w MCK-u.

I. N���� ����������
1. Beniamin Bracki:
Uczeń czwartej klasy
oraz Zespołu Szkół
Muzycznych (klasa
fortepianu). W 2011 r.
zdobył I miejsce
w ogólnopolskim konkursie „Malujemy wiersze”. Wziął udział
w Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie”, gdzie zdobył I miejsce.
W 2015 roku został rudzkim Omnibusem. 2014 rok przyniósł mu prawdziwy
angaż – został wybrany podczas castingu
do musicalu „Billy Elliot”, w którym gra
rolę Małego Chłopca w Teatrze Rozrywki.
Chcąc oddać głos na Beniamina Brackiego wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NP.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.
2. Dominik Borys:
Uczeń I klasy liceum
w ZSO nr 2. W trzeciej
klasie podstawówki
zdobył tytuł Omnibusa. W kolejnych latach
zdobywał
czołowe
miejsca w diecezjalnych etapach konkursów biblijnych. Szkołę Podstawową
ukończył jako laureat Wojewódzkiego
Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki
z Elementami Przyrody. W gimnazjum
był aż siedmiokrotnym laureatem wojewódzkich konkursów kuratoryjnych
z matematyki, ﬁzyki, geograﬁi i chemii.
Zdobył tutuł laureata w ogólnopolskiej
Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów.
Chcąc oddać głos na Dominika Borysa wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NP.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.
3. Jakub Karkoszka:
Uczeń trzeciej klasy
SP nr 20 i wychowanek Zespołu Szkół
Muzycznych I i II
stopnia (klasa akordeonu). Gry na instrumencie uczy się już dwa lata. Wyjechał
razem z zespołem Big Sunny Band na IV
Ogólnopolski Konkurs School & Jazz
Festival w Lubaczowie i zdobył tam wyróżnienie w kategorii „Jazz i Muzyka
Rozrywkowa”, będąc najmłodszym
uczestnikiem festiwalu. Poza osiągnięciami muzycznymi, Kuba ma na swoim
koncie nagrody w konkursach recytatorskich.
Chcąc oddać głos na Jakuba Karkoszkę wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NP.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

II. K��������

1. Elwira Śliwińska: Jest laureatką
pierwszego miejsca
w ogólnopolskim
konkursie na projekt obuwia damskiego, który został
wdrożony do produkcji kolekcji jesiennej przez markę Kazar. Jest również zdobywczynią wyróżnienia
w ogólnopolskim konkursie „Matematyka w kadrze” w kategorii za matematyczne poczucie humoru. Jej
ręcznie zdobione buty były już prezentowane na pokazach mody w Paryżu i Gruzji. Zawodowo nauczycielka matematyki.
Chcąc oddać głos na Elwirę Śliwińską
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści KR.1,
koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.
2. Grażyna PanderKokoszka: Od 2004
roku prowadzi własną pracownię krawiecką i ma na swoim koncie listę sukcesów. Od tego czasu uszyła m.in. płaszcz dla gwiazdy
polskiej sceny Michała Szpaka, współpracowała z Mają Sablewską oraz Tomaszem Jacykowem. Uszyła też sukienki dla Gosi Andrzejewicz oraz dla
Dalii Malary – drugiej wicemiss Śląska. Jej portfolio ﬁguruje w czołówkach rankingów. W tym roku ubierała
m.in. Ilonę Felicjańską.
Chcąc oddać głos na Grażynę Pander-Kokoszkę wyślij SMS-a na nr
71100 o treści KR.2, koszt SMS-a to 1
zł + 23 % VAT-u.
3. Łukasz Bier:
Jest mistrzem makijażu. Dotychczas
rudzianin
został
Mistrzem Polski
w makijażu wieczorowym 2013,
Wicemistrzem Polski makijażystów
2014 oraz Mistrzem Polski makijażu
wieczorowego 2014. Od kilku lat realizuje się także jako stylista oraz
model podczas sesji zdjęciowych,
pokazów mody i w kampaniach reklamowych. Prowadzi ciekawego
bloga internetowego o urodzie i kosmetykach.
Chcąc oddać głos na Łukasza Biera
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
KR.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 %
VAT-u.

III. Z �����

1. Janusz Urbański: Rencista, którego pasją nie jest
zbieranie znaczków
czy gra w szachy,
ale od prawie 40 lat
tworzenie budowli
z zapałek. Janusz Urbański zaczął od
prostych modeli takich jak wiatraki,
czy szyby kopalniane, a obecnie może pochwalić się wykonaniem m.in.
znanych mostów, potężnego statku,
radiostacji gliwickiej, czy stadionu
Górnika Zabrze. Jego najbardziej wymagające dzieło to fragment muru
chińskiego tworzonego przez osiem
miesięcy ze 150 tys. zapałek.
Chcąc oddać głos na Janusza
Urbańskiego wyślij SMS-a na nr 71100
o treści ZP.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23
% VAT-u.
2. Jarosław Śliwka:
Postawił na kulinarną ścieżkę życia –
pracował w restauracji, która szczyci się
teraz gwiazdką Michelina, jest laureatem wielu nagród, a także fanem kulinarnych spektakli, w których nowoczesne gotowanie staje się prawdziwą
sztuką. Mimo wszystko pamięta o śląskiej kuchni, którą lubi unowocześniać.
Wielki sukces kucharza z Rudy Śląskiej to efekt talentu, miłości do gotowania i ciężkiej pracy.
Chcąc oddać głos na Jarosława
Śliwkę wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23 %
VAT-u.
3. Monika Kudełko:
Była niezwykle sfrustrowana, że Śląsk to
dla niektórych tylko
brud i kopalnie, dlatego postanowiła to
zmienić. Prowadzi
ﬁrmę produkującą specjalnie zaprojektowaną odzież, która promuje region
i zwalcza stereotypy. Z wykształcenia
jest architektem i graﬁkiem, a największą frajdę sprawiają jej mijający ją ludzie, dumnie noszący jej koszulki. Rudzianka jest również autorką plakatów
hitów ﬁlmowych przetłumaczonych na
śląską gwarę.
Chcąc oddać głos na Monikę Kudełko wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
ZP.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 %
VAT-u.

IV. O������ �����

1. Anna Gierszyńska: Pomimo wielu
obowiązków znajduje czas, by spełniać
się jako instruktor
ﬁtness i zumby. Zorganizowała już dwa
charytatywne maratony – dla Piotra
Wassera oraz Franka Przybyły i Andżeliki Polak. Imprezy cieszyły się
sporym zainteresowaniem i przede
wszystkim przyniosły pomoc potrzebującym dzieciakom. Sama Ania mówi, że pomaganie innym to piękne
uczucie.
Chcąc oddać głos na Annę Gierszyńską wyślij SMS-a na nr 71100
o treści OS.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23
% VAT-u.
2. Józef Sarek: Jest
dyrektorem ZSO im.
Herberta Clarka Hoovera. To postać,
dzięki której w Rudzie Śląskiej od wielu lat gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Co roku
kieruje pracą największego sztabu
WOŚP, koordynuje zadania ok. pięciuset wolontariuszy. Dzięki temu do
Szpitala Miejskiego traﬁł w ubiegłych
latach sprzęt o wartości ok. 600 tys. zł.
Za pieniądze te zakupiono m.in. inkubatory, respirator oscylacyjny, ultrasonograf, czy aparaty infant ﬂow.
Chcąc oddać głos na Józefa Sarka wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
OS.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23 %
VAT-u.
3. Krzysztof Piechaczek: Od wielu
lat związany jest
z programem PaT,
jest też pomysłodawcą
lokalnego
programu proﬁlaktycznego PaS. Został on uhonorowany
statuetką „Kryształ Proﬁlaktyki”.
Można go spotkać wszędzie tam,
gdzie mówi się o bezpieczeństwie.
Jednym z jego autorskich pomysłów
są wywiadówki proﬁlaktyczne organizowane w rudzkich szkołach. To osoba, która nigdy nie przechodzi obojętnie obok tych, którzy potrzebują pomocy.
Chcąc oddać głos na Krzysztofa
Piechaczka wyślij SMS-a na nr 71100
o treści OS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23
% VAT-u.

V. W ������ ����
1. „Big Sunny Band”:

Band działa od 2011 roku przy Zespole Szkół Muzycznych dzięki inicjatywie samego dyrektora, Mirosława
Krause. Grupa utalentowanych muzyków i wokalistów
podczas występów prezentuje muzykę rozrywkową w ambitnej formie. Zespół w szybkim czasie zdobył wyróżnienie na prestiżowym ogólnopolskim konkursie School &
Jazz Festival, a w następnych latach wywalczył już główne
nagrody w różnych kategoriach tej imprezy.
Chcąc oddać głos na „Big Sunny Band” wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści WGS.1, koszt SMS-a to 1 zł +
23 % VAT-u.
2. Formacja taneczna „Elektra”:

Działa w mieście już od początku lat 90., a od 2006 r.
w ODK „Matecznik” i tam właśnie rozwinęła skrzydła.
„Elektra” wystąpiła m.in. w półﬁnale programu „Mam Talent”, podczas „Feel Festiwal”, była również częścią megawidowiska „Exodus”. Tylko w ostatnim roku formacja zajęła wiele pierwszych miejsc na ogólnopolskich turniejach.
Od początku istnienia zespołu, jej instruktorem i dobrym
duchem jest Agnieszka Ślusarek.
Chcąc oddać głos na formację „Elektra” wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści WGS.2, koszt SMS-a to 1 zł +
23 % VAT-u.
3. Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie”.

Jest z nami już od 30 lat. Charakteryzuje się tradycyjnymi
strojami i różnorodnym repertuarem. Swoją obecnością
uświetnia największe imprezy odbywające się w Rudzie Śląskiej, m.in. „Dni Rudy Śląskiej” czy „Hanysy”. Zespół reprezentuje miasto w całej Europie. Jest laureatem różnych festiwali i przeglądów, został uhonorowany prestiżową nagrodą
im. Wojciecha Korfantego. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Gabriel Czapla.
Chcąc oddać głos na ZPiT Rudzianie wyślij SMS-a na nr
71100 o treści WGS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.
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Niemiła niespodzianka na talerzu

OGŁOSZENIA

| R��� Ś�����

Pan Krzysztof w jednym z marketów w Rudzie Śląskiej kupił na stoisku grillowym
rumsztyk. Po przybyciu do domu i rozpakowaniu mięsa odkrył jednak na talerzu
widoczne gołym okiem ślady pleśni. Pracownicy marketu stwierdzili, że problemu nie ma. Pan Krzysztof zgłosił więc sprawę do sanepidu, który przeprowadził
kontrolę. Ta jednak nic nie wykazała.
wo niskie. – Maksymalna wysokość
mandatu to 500 zł – informuje Teresa
Golda, powiatowy inspektor sanitarny
w Rudzie Śląskiej. – W przypadku,
kiedy kontrolerzy ujawnią zepsuty towar w sklepie, na miejscu wydają nakaz natychmiastowego wycofania go
ze sprzedaży oraz karę ﬁnansową.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej przyjmuje kilka takich zgłoszeń miesięcz-

Każdorazowo w przypadku zgłaszanych
interwencji przeprowadzana jest kontrola
sanitarna. W zależności od stwierdzonych
uchybień, stosuje się działania
administracyjne zgodne z KPA oraz Ustawą
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Autobus blokuje
swobodny przejazd

Foto: arch.

– W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie prowadzonych tam czynności
związanych ze sprzedażą i przechowywaniem produktów grillowych.
W związku z powyższym interwencję
uważa się za rozpatrzoną, zarzuty postawione przez stronę nie zostały potwierdzone – czytamy w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.
Na zdjęciach zrobionych przez
Czytelnika pleśń jest jednak widoczna. W tym przypadku prawdopodobnie sprzedawca był szybszy niż
inspektorzy sanepidu i kary udało
się uniknąć. Niemniej jednak i kary
to żaden bat na nieuczciwych sprzedawców, bo w przypadku sprzedaży
towaru zepsutego są one stosunko-

Pleśń na mięsie kupionym w rudzkim markecie.
nie. Wszystkie są
sprawdzane, nie zawsze jednak udaje się

KOMUNIKAT

nieuczciwemu sprzedawcy udowodnić winę.
Arkadiusz Wieczorek

| B�������

informuje, że w trakcie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6.09.2015 r.
wyborcy niepełnosprawni będą
mogli skorzystać z bezpłatnej
pomocy w dotarciu z miejsca
zamieszkania do lokalu Obwodowej Komisji ds. Referendum oraz
z powrotem do miejsca zamieszkania.

scy śpieszą się do pracy, więc nikt nie
czeka, aż autobus ruszy – tłumaczy takie działanie pan Piotr, mieszkaniec
Bykowiny.
Urzędnicy odpowiadają natomiast,
że umiejscowienie wysepki jest celowe i ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. – Montaż wysp drogowych na ul. Górnośląskiej miał na
celu nie tylko ograniczenie prędkości, ale też wyeliminowanie innych
nieprawidłowych zachowań kierowców, w tym wyprzedzania w rejonach

Foto: AW

Przy ulicy Górnośląskiej w Bykowinie w czerwcu ubiegłego roku wprowadzono
zmiany w organizacji ruchu. Wcześniej dochodziło tu do wypadków śmiertelnych
oraz wielu kolizji. Ulica należała do jednych z najniebezpieczniejszych w mieście.
Wymalowano więc pasy wyznaczające wzdłuż jezdni miejsca parkingowe, pasy
włączenia do ruchu, a pomiędzy zwężonymi pasami ruchu ustawiono wysepki.
Jedna z nich, ustawiona na wysokości przystanku autobusowego przy ulicy Poloczka, utrudnia jednak życie
zmotoryzowanym. Kierowcy którzy
próbują ominąć stojący na przystanku
autobus skarżą się, że muszą przejechać podwójną linię ciągłą. Często nawet korzystając z lewego pasa i omijają w ten sposób wysepkę.
– Takie oznakowanie wymusza złamanie przepisów. Autobus blokuje
przejazd i nie sposób go ominąć w sposób zgodny z przepisami. Rano wszy-

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Problem dotyczy przystanku przy ul. Górnośląskiej.
skrzyżowań – uzasadnia Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. – Decyzja o lokalizacji wyspy drogowej w tym konkretnym miejscu ma

na celu niedopuszczenie do wyprzedzania pojazdów i omijania autobusu
zatrzymującego się na przystanku.
Arkadiusz Wieczorek

Zgłoszenia przyjmowane
są pod numerem telefonu
800-158-800 całodobowo do
dnia referendum tj. 6.09.2015 r.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
REKLAMA

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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RUDA ŚLĄSKA

Zieleń miejska pod kontrolą
Dla niektórych mieszkańców Rudy Śląskiej zieleń miejska jest bardzo ważna – można tak wywnioskować
z liczby maili, które otrzymujemy w tej sprawie. W mieście, w którym tradycja ogródków działkowych jest wciąż
żywa, mieszka wiele osób, które znają się na pielęgnacji roślin. Dzięki temu rudzianie mają ogromne poczucie
estetyki, a tym samym są swego rodzaju „organem kontrolnym” – również dla miasta. Tym bardziej mogą ich
ucieszyć zmiany, jakie ostatnio zaszły, jeżeli chodzi o sposób zarządzania zielenią miejską.
bez wiedzy i akceptacji miasta. Dodam,
iż krzewy – gatunek jaśminowiec – są
przycinane z powodu interwencji mieszkańców. Jednocześnie informuję, że zarówno w zeszłym roku jak i aktualnie
upomniano i pouczono firmę zajmującą
się utrzymaniem zieleni w pasach drogowych o właściwym wykonywaniu

prac. Krzewy zostaną oznaczone, aby
w przyszłości nie dochodziło do ich
uszkodzenia – tłumaczy Adam Nowak.
W celu ujednolicenia systemu porządkowania zieleni, w czerwcu,
podlegające pod miasto Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej przejęło część obowiązków
związanych z utrzymaniem zieleni – to wszystko
Od czerwca tego roku Miejskie
na podstawie uchwały RaPrzedsiębiorstwo Gospodarki
dy Miasta, podjętej na poMieszkaniowej przejęło część obowiązków
czątku tego roku na wniozwiązanych z uporządkowaniem
sek prezydent Grażyny
i utrzymaniem terenów zielonych
Dziedzic. – Celem uchwały jest m.in. ścisła współw naszym mieście. Takie rozwiązanie ma
praca między zarządcami,
w założeniu wpłynąć na zwiększenie ładu
dzięki czemu z pewnością
i porządku m.in. na miejskich skwerach.
poprawi się efektywność

Foto: arch.

Do naszej redakcji dotarła wiadomość
od Czytelnika, który po raz kolejny
zwraca uwagę na sposób dbania o krzewy przy ul. Katowickiej w Wirku.
– „W tym sezonie, podobnie jak
w ubiegłym, firma zajmująca się koszeniem trawników na terenie miejskim
zniszczyła dwa krzewy ozdobne rosnące przed posesją przy Katowickiej 1b.
Wynika z tego, że pracownik ściął krzewy, co spowodowało, że krzew ma obszarpane łodygi. Proszę o interwencję
w tej sprawie – zwrócił uwagę pan Mariusz.
W tym temacie głos zabrał rzecznik
prasowy Urzędu Miasta. – Krzewy, które zostały uszkodzone w trakcie koszenia, zostały nasadzone na terenie zieleni w pasie drogowym ul. Katowickiej

Rudzianie chętnie angażują się w akcje związane z estetyką miasta.
działań – mówiła wtedy prezydent
Dziedzic.
Obecnie w firmach wykonujących
prace na zlecenie miasta i MPGM-u
pracownicy zajmują się, koszeniem i wygrabianiem trawników, utrzymaniem
czystości (m.in. zbieraniem odpadów,

zamiataniem alejek, opróżnianiem koszy na odpady), nasadzeniem i pielęgnacją kwiatów, pielęgnacją żywopłotów i krzewów, przeglądem drzewostanu oraz przeglądem i konserwacją
urządzeń na placach zabaw.

Magdalena Szewczyk
OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta
Ruda Śląska
o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687)
oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 z późn. zmian.) – zawiadamiam, że na wniosek inwestora Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6, zarządcy drogi publicznej Miasta Ruda Śląska – Wydziału Dróg i Mostów, działającego
przez Pana Bartłomieja Schmidta Pracownia Projektowa „DROGOWIEC” Bartłomiej Schmidt, ul. Lecha 14 pokój 110, toczy się
w tutejszym organie postępowanie administracyjne o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski w Rudzie ŚląskiejBielszowicach (działki o oznaczeniu geodezyjnym przed projektowanym podziałem 3655/213, 3547/607, 3805/213, 3088/212,
4964/213, 4976/213, 4988/213, 4998/213, 5008/213, 4986/213,
5012/213, 3216/213, 3799/213, 2250/599, 4705/68 i 598)”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej
do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła
II 6 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu – Wydział Urbanistyki
i Architektury, pok. 320 w godzinach pracy Urzędu.
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HOROSKOP
Studio Ezoteryki
i Terapii Naturalnych
FELICITAS
ul. Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
doradca duchowy
Paulina Kubaszek
tel. 609 644 167
BARAN – W tym tygodniu uważaj na
sprzeczki w pracy. Staraj się nie wdawać
w polemikę z szefem lub przełożonym, zwłaszcza
jeżeli nie masz racji lub jeżeli nie jesteś pewien
zaistniałych wydarzeń.
BYK – Dla Byków nie będzie to łatwy
okres. Byki powinny przede wszystkim
uważać na plotki, oszczerstwa i zdrady w relacjach międzyludzkich zwłaszcza wśród przyjaciół
i współpracowników. Warto się im uważnie przyjrzeć.
BLIŹNIĘTA – Bliźnięta odczują silną
potrzebę odczuwania i dzielenia się miłością. W tym tygodniu szczególnie zatęsknią za
swoją bliźniaczą częścią duszy, czyli drugą połówką oraz za rodziną i ciepłem domowego ogniska.
RAK – To czas, w którym Rak powinien
wziąć sprawy w swoje ręce i wykazać się
asertywnością, nie może pozwolić sobie wejść na
głowę. Tym razem należy kierować się rozumem
i faktami, a nie sercem.
LEW – Lwy otrzymają radosne wieści.
Gwiazdy w końcu się do nich uśmiechną.
Nadzieje na coś, na co od jakiegoś czasu czekają,
spełnią się.

PANNA – Panny powinny uważać na kradzieże i zguby. Nie zostawiaj cennych rzeczy gdzie popadnie, bo możesz je stracić na dobre.
WAGA – Wagi odczują tęsknotę za latami dziecięcymi i młodości, za upragnioną wolnością i beztroskim życiem. Będą wspominać miejsca i ludzi z przeszłości, a kto wie, może
nawet zorganizują sobie wycieczkę i powrócą do
dawnych miejsc.
SKORPION – Skorpiony zostaną zmuszone do reﬂeksji na temat rzeczy materialnych. Niektóre z nich zaplanują zakup prezentu dla bliskiej osoby, a inne zachowają pieniądze
dla siebie.
STRZELEC – Strzelce intuicyjnie zaplanują długoterminowe przedsięwzięcia poprzez spojrzenie w głąb siebie. Niektóre z nich otrzymają informację o ciąży i nowym członku rodziny.
KOZIOROŻEC – Koziorożce powinny
uważać podczas zabawy, aby nie narobić
sobie kłopotów, zwłaszcza na zakrapianych imprezach. Warto kontrolować ilość wypitego alkoholu oraz swój cięty język.
WODNIK – Większość Wodników zapragnie wyruszyć w kolejną podróż
i rozpocząć wszystko od nowa. Odczują potrzebę
bycia w ruchu, więc aktywność ﬁzyczna będzie
wzmożona i dobrze wpłynie na ich kondycję ﬁzyczną i psychiczną.
RYBY – Ryby czekają poważne zmiany
dotyczące pokonywania przeszkód życiowych. Większość Ryb stanie na wysokości zadania i poradzi sobie z problemami (zwłaszcza ﬁnansowymi).
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KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
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Poziomo: 1 – podpora chromego, 5 –
treść utworu, 8 – bułgarskie wino wytrawne, 9 – skansen górniczy w Zabrzu,
11 – sadzenie sadzonek, 12 – dowódca
Kozaków, 15 – miła woń, 17 – gat. skowronka, 20 – drągi wzdłuż wozu konnego,
21 – ulotka, 24 – statek powietrzny, 25 –
stolica Kazachstanu, 28 – pisarz, ,,Książę
i żebrak”, 29 – omasta, 32 – wójt w Hiszpanii, 33 – ﬁasko, klapa, 36 – małpa amerykańska z krótki ogonem, 39 – wyniszczające zmiany w organizmie dziecka, 42
– prawy dopływ Dunajca, 43 – pozycja
w jodze, 45 – turban, 46 – wyrodek, 47 –
rodzina lutników włoskich.
Pionowo: 1 – powieść B. Prusa, 2 –
dawne narty, 3 – imię żeńskie, 4 – halucynacja, 5 – mit. rzym. bóg lasów i gór, 6
– symbol władzy królewskiej, 7 – klasztor prawosławny, 10 – chaos, 13 – zbiór
map, 14 – dychawica, 16 – kant, 17 –
nocny nietoperz, 18 – fajka, 19 – ptak
drapieżny, 21 – ośrodek wypoczynkowy
na Krymie, 22 – stan w USA, 23 – gra
w karty, 26 – muzułmański klasztor derwiszów, 27 – część członu kielicha
mszalnego, 30 – jezioro w Chinach, 31 –
tytuł szlachecki w Anglii, 34 – choroba
pasożytnicza oczu, 35 – eskimoska bluza
z kapturem, 37 – ptak z rodz. ibisów, 38
– jezioro w pn. Finlandii, 40 – korozja, 41
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– napój niskoalkoholowy, 44 – gat. papugi.
Hasło krzyżówki nr 32 brzmiało: „Błękitna Laguna”. Nagrodę otrzymuje Andrzej Cibura. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50
złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie

handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna
osoba spośród tych, które nadeślą na adres
redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do
10 dni od daty zamieszczenia konkursu.
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Marysia Chojnowska
córka Iwony i Adama
ur. 18.08. (4250 g i 58 cm)

Amanda Monika Kostyra
córka Moniki i Tomasza
ur. 20.08. (3600 g i 52 cm)

Kacper Wicha
syn Izabeli i Ireneusza
ur. 17.08. (3300 g i 54 cm)

Maja Mizgalska
córka Anii i Maćka
ur. 16.08. (3400 g i 55 cm)

Paulina Małek
córka Wiolety i Patryka
ur. 15.08. (3600 g i 57 cm)

Nikodem Szecel
syn Arlety i Jakuba
ur. 18.08. (3620 g i 56 cm)

Bartosz Małkusz
syn Agaty i Łukasza
ur. 18.08. (3620 g i 57 cm)

Paulina Kułak
córka Moniki i Grzegorza
ur. 15.08. (3600 g i 57 cm)

Wiktoria Rycombel
córka Eweliny i Mirosława
ur. 15.08. (3335 g i 57 cm)

Alicja Owczarek
córka Agnieszki i Mateusza
ur. 16.08. (2570 g i 50 cm)

Marcelina Lar
córka Nikoli i Ariela
ur. 16.08. (3200 g i 54 cm)

Natasza Grzesik
córka Moniki i Michała
ur. 15.08. (3300 g i 55 cm)

Zbigniew Rambau
syn Aleksandry i Pawła
ur. 26.08. (2430 g i 52 cm)

Julianna Drop
córka Katarzyny i Przemysława
ur. 27.08. (2860 g i 56 cm)

Tymoteusz Wolny
syn Sabiny i Krzysztofa
ur. 17.08. (2770 g i 53 cm)

Szymon Skura
syn Agnieszki i Karola
ur. 16.08. (4200 g i 62 cm)

Bartosz Gendera
syn Roksany i Tomasza
ur. 17.08. (3220 g i 55 cm)

Ksawery Moszny
syn Agnieszki i Rafała
ur. 19.08. (3450 g i 57 cm)

Mateusz Dworakowski
syn Doroty i Damiana
ur. 18.08. (3950 g i 57 cm)

Filip Polok
syn Anny i Tomasza
ur. 26.08. (3300 g i 53 cm)

Dagmara Waletko
córka Anny i Łukasza
ur. 27.08. (3300 g i 55 cm)

Zosia Woźniak
córka Anny i Przemysława
ur. 18.08. (2370 g i 49 cm)

Oliwier Marker
syn Dżesiki i Dawida
ur. 18.08. (3800 g i 56 cm)

Szymon Szymala
syn Małgorzaty i Piotra
ur. 19.08. (3500 g i 58 cm)

Majka Grabowska
córka Sandry i Roberta
ur. 19.08. (3410 g i 56 cm)

Leon Cieślik
syn Anety i Mateusza
ur. 18.08. (2850 g i 56 cm)

Mateusz Drozok
syn Agnieszki i Pawła
ur. 25.08. (3600 g i 57 cm)

Amelia Poloczek
córka Pauliny i Adama
ur. 26.08. (2380 g i 51 cm)
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GÓRNICTWO

REFERENDUM 2015

Wrzesień mija,
a Nowej Kompanii
Węglowej nie ma

W niedzielę głosowanie

Jaka będzie przyszłość rudzkich kopalń? Takie pytanie powraca od czasów styczniowych protestów w górnictwie. Sytuacja miała się ustabilizować za sprawą przekształcenia Kompanii Węglowej w spółkę Nowa Kompania Węglowa. Sprawa ta wróciła
podczas czwartkowej (27.08.) sesji Rady Miasta.

W najbliższą niedzielę, 6 września, w całym kraju zostanie przeprowadzone referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz
odnośnie wprowadzenia zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. W sumie w Rudzie Śląskiej głos będzie
można oddać w 79 obwodowych komisjach wyborczych. Lokale będą czynne 6 września
w godzinach od 6 do 22.
JO
OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Foto: arch./AW

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

Podczas ostatniej sesji dyskutowano o górnictwie.

Program naprawczy zakładał, że
do końca czerwca Nowa Kompania
Węglowa przejmie 11 kopalń,
w tym rudzkie – KWK Pokój,
KWK Halemba i KWK Bielszowice. Kolejne miesiące jednak mijają,
a dalsze losy górniczych zakładów
nadal stoją pod znakiem zapytania.
– To będzie sprzedaż biznesowa
wraz z zobowiązaniami – uspokajał
jeszcze podczas lipcowej konferencji Krzysztof Sędzikowski, prezes
Kompanii Węglowej. – Kończą się
pewne możliwości, ale widzę olbrzymią szansę na powodzenie prowadzonych rozmów. Nowa Kompania Węglowa winna powstać formalnie 1 września tego roku.
Wątpliwości co do tego mają
m.in. samorządowcy. Dlatego też
poruszenie tej kwestii podczas
ostatniej sesji Rady Miasta
(27.08.), stało się przyczyną gorącej dyskusji. Do pomysłu przekształcenia Kompanii Węglowej
sceptycznie odniósł się m.in. poseł
Grzegorz Tobiszowski. – Kolejny
okres powołania Nowej Kompanii

Węglowej właściwie mija
(do 30 września – przyp.
red.).
Przypomijmy,
że
w styczniu, kiedy m.in. pracownicy kopalni Pokój protestowali,
zawarte zostało porozumienie.
W tym porozumieniu zapewniono
powołanie nowego podmiotu, do
którego przekazana zostanie część
kopalń. Nastepnie miał być przeprowadzany proces restrukturyzacji kopalń tak, aby przeszły one
proces oczyszczenia i przygotowania do wejścia na rynek jako podmioty bardziej rentowne – przypomina Tobiszowski.
Z całego planu zrealizowano to,
że w maju kopalnie Bobrek i Piekary zostały wykupione przez
spółkę Węglokoks. Zdaniem posła
Tobiszowskiego to jedyny partner,
który wywiązał się ze zobowiązań.
– Jeśli nie powstanie Nowa Kompania Węglowa to pojawia się pytanie, w jakiej strukturze oficjalnie
będą funkcjonowały kopalnie, skoro Kompania Węglowa praktycznie
przestaje istnieć? Tymczasem prezesi spółek energetycznych zabrali
głos i powiedzieli, że nie będą realizowali zadań rządowych – podkreśla poseł z Rudy Śląskiej.
– Gdyby rzeczywiście powstała

Nowa Kompania Węglowa i górnictwo otrzymałoby zastrzyk finansowy w wysokości półtora – dwóch
miliardów złotych (kapitał zakładowy spółki – przyp. red.), to na
pewno mielibyśmy perspektywy dla
poszczególnych kopalń na najbliższe dwa – trzy lata. Dałoby to czas
na przeanalizowanie sytuacji każdej kopalni – dodaje.
Poseł ze Śląska stoi ponadto na
stanowisku, że w kolejnych latach
trzeba będzie wyselekcjonować
kopalnie, które przez możliwość
łatwiejszego dostępu do złóż, mają
przyszłość. – Należy podzielić kopalnie na przyszłościowe i schyłkowe. To jednak nie znaczy, że trzeba je zamykać. Jeżeli w końcu wykształci się nowa struktura, trzeba
przeprowadzić analizy i postawić
diagnozy, odnośnie tego, ile lat
wydobywania czeka poszczególne
kopalnie. Od lat mówi się o połączeniu kopalni Bielszowice z Pokojem. Być może jest coś na rzeczy,
ale nie można też tworzyć sztucznych tworów. Bo z tego co wiem, to
w kopalni Pokój są złoża do wydobywania na kolejnych 10 lat, a nawet więcej – podkreśla Grzegorz
Tobiszowski.
Joanna Oreł

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej, oznaczona numerem geodezyjnym 2225/30 o powierzchni 1473 m2, obręb Kochłowice, karta mapy 3, zapisana
w KW nr GL1S/00011357/5 (dział III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe
(symbole planu MN2 i MN25).
Nieruchomość posiada nieregularny kształt, jest nieogrodzona, niezabudowana,
zatrawiona, porośnięta krzewami, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Przebiega przez nią rów terenowy.
Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej
ulicy Wireckiej poprzez działkę 2347/30. W celu lokalizacji zajazdu należy wystąpić
odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie
warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 182.000,00 zł.
Cena ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.10.2015 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 w budynku Urzędu Miasta
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do
dnia 30.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 9.100,00 zł, przelewem na
konto lub w kasie Urzędu 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.
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CHORZÓW

RUDA ŚLĄSKA

Pierwszy
dzwonek

ORZEGÓW

Orzegowianie
świętowali

1 września rok szkolny w Rudzie Śląskiej rozpoczęło prawie 16 tysięcy uczniów. Do szkolnych ławek powrócili uczniowie 25 szkół podstawowych, 19 gimnazjów, 4 liceów ogólnokształcących, 6 techników oraz 5
zasadniczych szkół zawodowych. Nauka rozpoczęła
się też w publicznych szkołach specjalnych dla dzieci
i młodzieży oraz placówkach oświatowych dla dorosłych.
Rok szkolny rozpoczęło ponad 2 tys. pierwszoklasistów w tym 1176 sześciolatków. W szkołach podstawowych otwarto 92 oddziały klasy pierwszej, czyli
o osiem więcej niż w roku poprzednim.
Najmłodsi uczniowie w pierwszym dniu szkoły pojawili się z tradycyjnymi tytami wypełnionymi po brzegi słodyczami. Róg obfitości ma osłodzić maluchom
pierwsze chwile w szkole. Zwyczaj ten praktykowany
jest głównie na Śląsku.
Gwarno zrobiło się także we wszystkich rudzkich
przedszkolach, gdzie 1 września pojawiły się
maluchy. Wychowaniem przedszkolnym w rudzkich
publicznych przedszkolach zostało objętych prawie
3,8 tys. dzieci. W wyniku rekrutacji elektronicznej
przyjęto do przedszkoli 2128 dzieci. Wciąż jest jeszcze
wolnych 140 miejsc.
AW

NOWY BYTOM

Tyta dla
pierszoka
Po raz kolejny Ruch Autonomii Śląska zorganizował
akcję charytatywną „Tyta dlo pierszoka”. W tym roku
do akcji przystąpiły min.: Ruda Śląska, Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie oraz powiat mikołowski.
Jak sama nazwa akcji wskazuje, RAŚ stara się wspierać
śląską tradycję obdarowywania dzieci, które rozpoczynają naukę.
W poniedziałek (31.08.) w sali sesyjnej Urzędu Miasta piętnastu młodych rudzian otrzymało specjalnie
przygotowane dla nich tyty. Dzieci na początku spotkania odważnie recytowały wierszyki, w zamian za
co dostały przybory szkolne. Później młodym rudzianom został wręczony słodki upominek w postaci tyty.
– Ruda Śląska włącza się do akcji już ósmy raz i na
pewno nie ostatni – relacjonuje Roman Kubica, przewodniczący koła terenowego RAŚ w Rudzie Śląskiej.
– Pierwszy dzień szkoły to bardzo ważne wydarzenie
w życiu dziecka. Pielęgnujemy górnośląskie tradycje,
dlatego też mobilizujemy się na rozpoczęcie roku szkolnego, by jak najwięcej dzieci wychowujących się w rodzinach potrzebujących obdarować tradycyjną tytą –
dodaje. 
KB

Foto: Waldemar Boniecki

Poetka i lekkoatletka odwiedziły małych pacjentów.
i domy kultury, gdzie spotkała setki dzieci. – Dzieci to
trudni odbiorcy, ale przede wszystkim bardzo ważni –
podkreśla rudzka poetka. – Dzieciaki na oddziale to
dla mnie tacy mali bohaterowie, dlatego na każde spotkanie jeżdżę z ogromną przyjemnością – podkreśla.

KB

ORZEGÓW

Włoska feta w Orzegowie

Goście chętnie raczyli się przepysznym spaghetti.
Orzegów tętnił w piątek (28.08.) życiem niczym słoneczna Italia. To wszystko dzięki imprezie w stylu włoskim, zorganizowanej na zakończenie wakacji przez
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów. Pyszne jedzenie, recital piosenki włoskiej, aromatyczne ka-

wy i wspólny śpiew przeniosły uczestników tego wydarzenia na południe Europy.
– Włoska kultura, kuchnia i muzyka są pełne radości
oraz uroku. Właśnie to chcieliśmy na koniec wakacji
przekazać mieszkańcom Rudy Śląskiej – mówiła
Agnieszka Płaszczyk, organizatorka wydarzenia oraz
kierownik CIS-u. – Staraliśmy w tą szarą rzeczywistość
przemycić trochę sycylijskiego słońca – dodała.
Uczestnicy wydarzenia wysłuchali wykładu Zygmunta Korusa, historyka sztuki i właściciela galerii
Plus z Chorzowa. Opowiadał on o rodzajach kaw oraz
metodach ich parzenia. W czasie imprezy wystąpiły
także utalentowane wokalistki Katarzyna Klama i Anna Błaszczyk. Na koniec wszyscy zebrani mieli okazję
skosztować prawdziwego włoskiego spaghetti, ugotowanego przez sycylijskiego szefa kuchni Sergio Randazzo. – Wydarzenie to wniosło wiele radości w życie
nas wszystkich, dlatego planujemy powtórzyć je za rok
– podsumowała Agnieszka Płaszczyk. 
KB

Bykowina

Pomoc mamy we krwi
Szczytny cel połączył przedstawicieli Polskiego
Czerwonego Krzyża oraz sieci supermarketów Intermarche i Bricomarche. Już po raz siódmy na terenie
całego kraju odbywa się kampania „Zbieramy krew dla
Polski”. W sobotę (29.08.) specjalny krwiobus stanął
na parkingu supermarketu przy ulicy Górnośląskiej
w Bykowinie.
Akcja krwiodawstwa zbiegła się z 3. urodzinami
sklepu, dlatego organizatorzy przygotowali moc atrakcji dla gości – m.in. poczęstunek, pokazy pierwszej
pomocy i ratownictwa, konkurs plastyczny i wiele
atrakcji dla najmłodszych. Rozrywka nie przysłoniła
jednak głównego celu, jakim była zbiórka krwi. – Realizując kolejny rok z rzędu tę kampanię, podkreślamy
wagę krwi jako daru ratującego zdrowie i życie człowieka. Mamy nadzieję, że w 2015 roku, podobnie jak
w latach ubiegłych przybędzie honorowych dawców
także i w Rudzie Śląskiej – podkreślała Eliza OrepiukSzymura, kierownik dyrekcji komunikacji i informacji

Foto: MS

Pierwszoklasiści tradycyjnie z tytami.

Rudzka poetka, autorka książek dla najmłodszych
Monika Czoik-Nowicka odwiedziła dziecięcy oddział
onkologiczny w chorzowskim Centrum Pediatrii
i Onkologii. Tym razem rudziance w spotkaniu towarzyszyła lekkoatletka, mistrzyni Polski w biegu na
400 m – Zuzanna Radecka. Rudzianki zaprezentowały wiersze z najnowszego tomiku poetyckiego Moniki
Czoik-Nowickiej „W podróży do Krainy Fantazji” i zabrały dzieci w bajkowy świat marzeń oraz fantazji.
– Kolejny raz podczas spotkań z dziećmi towarzyszyła mi niezwykła osoba. Na początku recytowałyśmy
wiersze, a dzieciaki tworzyły do nich ilustracje. Później Zuza zorganizowała sztafetę na korytarzu oddziału i biegała razem z dziećmi – opowiada Monika Czoik-Nowicka. – Dodatkową atrakcją było to, że pałeczkę, którą dzieci przekazywały sobie w czasie biegów,
Zuza przywiozła z mistrzostw, w których brała udział
– dodaje poetka. Autorka w czasie swojej trasy czytelniczej odwiedziła dotychczas szpitale, przedszkola

Foto: KB

Foto: AW

Kraina fantazji w szpitalu

W ramach akcji udało się już zebrać ok. 11 tys. litrów krwi.
Grupy Muszkieterów. – Krew jest bardzo potrzebna –
w szczególności w okresie wakacyjnym, bo w tym czasie zdarza się najwięcej wypadków – dodał Stefan
Czerny, wiceprezes Oddziału Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w Chorzowie, Rudzie Śląskiej
i Świętochłowicach.
MS

W sobotę (29.08.) mieszkańcy Orzegowa wspólnie
świętowali 710-lecie swojej dzielnicy. Na scenie zaprezentowali się m.in. Zespół Akordeonistów im. Edwarda
Huloka, Rysiek Hahn – były mieszkaniec Orzegowa z zespołem Ramis, Grzegorz Poloczek oraz Tadek Kowalczyk z zespołem.
– Chcemy wspólnie świętować – mówił Marek Kobierski, prezes Towarzystwa Miłośników Orzegowa.
– Festyn odbył się pod hasłem „Orzegowianie – Orzegowianom” i cieszy fakt, że wspólnymi siłami udało się
doprowadzić do tego spotkania. Nasza społeczność lokalna jest wyjątkowo zgrana, wszyscy się znamy i potrafimy się razem bawić.
W organizację festynu zaangażowali się mieszkańcy
oraz przedsiębiorcy z dzielnicy. Na uczestników spotkania przy kościele św. Michała Archanioła czekało mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, m.in. konkursy rysunkowe, przejażdżki konne oraz stoiska z zabawkami. Dla
starszych mieszkańców poza bogatym programem artystycznym przygotowano także konkursy z wiedzy historycznej, w których trzeba było wykazać się sporą znajomością najbliższej okolicy. Nie zabrakło stoisk ze śląskimi przysmakami oraz pamiątkami z Orzegowa.  AW

Bykowina

Średniowieczna Ruda

Foto: MS

www.wiadomoscirudzkie.pl

Najmłodsi świetnie bawili się podczas imprezy.
Za sprawą przedstawicieli stowarzyszenia Genius Loci
– Duch Miejsca po raz kolejny rudzianie mogli przenieść
się do Średniowiecza. W weekend (29.08.-30.08.) na terenach zielonych przy ul. Górnośląskiej, zaraz przy średniowiecznym gródku, odbyła się III edycja imprezy „In Memoriam Castri – Ku pamięci grodu”, która miała na celu
nie tylko promowanie naszego historycznego zabytku,
który jest najstarszym obiektem w Rudzie, ale również
pokazanie codziennego życia w średniowiecznym obozie.
Rycerskie potyczki, możliwość strzelania z łuku, średniowieczne zabawy, rzemiosło, a także zwiedzanie gródka, przy którym trwają prace archeologiczne – to tradycyjne elementy imprezy organizowanej w Bykowinie.
Mieszkańcy Rudy Śląskiej już na stałe wpisali w swój kalendarz to wydarzenie. – Byłam tutaj rok temu. Przyznam
się, że wcześniej nie wiedziałam o tym miejscu, teraz natomiast z chęcią przychodzimy na tę imprezę. Mój syn
uwielbia rycerzy, dlatego już wyczekiwał soboty – mówiła
pani Małgorzata, mieszkanka Bykowiny.
Z roku na rok przybywa chętnych, którzy chcą zgłębić
tajemnicę rudzkiego grodu. – Poprawia się promocja tego
miejsca, coraz więcej ludzi wie o istnieniu gródka. Natomiast dzięki ciągłym pracom archeologicznym, nieustannie zgłębiamy wiedzę o gródku, którą możemy przekazywać – tłumaczył Przemysław Noparlik, prezes Stowarzyszenia Genius Loci – Duch Miejsca.
MS

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Złote Gody
Przeżyli razem 50 lat, a ich miłość
nadal kwitnie. 28 sierpnia
w Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodku Świętej Elżbiety odbyły
się uroczystości złotych godów.
Dyplomy i kwiaty w podzięce za
wspólnie spędzony czas otrzymało
łącznie 18 małżeństw. W kolejnym
wydaniu zdjęcia pozostałych par.

Joanna i Leon Kaniowie.

Joanna i Konrad Gzellowie.

Elżbita i Józef Holewikowie. Małgorzata Jagła (po prawej) wraz z córką.

Halina i Józef Kraskowie. Bernadeta i Ryszard Macioszkowie.

Maria i Leonard Kadukowie.

Irena i Marian Magierowie.

Łucja i Jan Melcherowie.

Renata i Alfred Neimannowie.

Aleksandra i Józef Rolnikowie.

Łucja i Ernest Sklorzowie.

Stefania i Czesław Skoczyńscy.

Joanna i Bohdan Szarowscy.

Monika i Rudolf Wasserowie.

Magdalena i Herbert Wiśniowscy.

Helga i Henryk Grychtołowie.

Wanda i Norbert Jarczykowie.

Maria i Wilhelm Kałużowie.

Elżbieta i Walter Ksolowie.

Irena i Eryk Loskowie.

Władysława i Stanisław Maślankowie.

Teresa i Ryszard Mazurkowie.

Teofila i Jan Pykowie.

Gabriela i Paweł Skworcowie.

Magdalena i Józef Stankowie.

Dorota i Eugeniusz Stawowie.

Małgorzata i Rudolf Szilingowie.

Brygida i Bronisław Wilkowie.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Chcemy dawać radość i tego trzymamy się od początku
– Zespół Arkadia powstał 18 lat temu. To jednak
był zupełnie inny zespół niż ten, którym jesteście
obecnie…
– Zespół Arkadia powstał w 1998 roku, jednak dopiero pięć lat temu zaczęliśmy koncertować pod nazwą Arkadia Band. Zmieniał się skład, teraz od kilku
lat wszystko jest już poukładane. Zaczynaliśmy od
składu czteroosobowego, później zostaliśmy w trójkę.
Z czasem do składu dobraliśmy jeszcze trzy tancerki
– Ewelinę, Sylwię i Julkę. Sławek to nasz klawiszowiec, a razem ze mną śpiewa Bogdan Morawiec.
W dorobku mamy już dwie płyty, a trzecia jest na
ukończeniu i powinna ukazać się na rynku już we
wrześniu. Mamy nadzieję, że i tym razem nasi fani będą z niej zadowoleni.
– Macie też kilka programów – m.in. śląski, cygański i góralski. Piosenek w Waszym repertuarze
też jest sporo. Czy poza koncertami spotykacie się
jeszcze na próbach?
– Przygotowanie programu to praca podzielona na
etapy. Muzykę komponuje Bogdan, ja piszę teksty.
Dopiero później dobieramy tonację, decydujemy, kto
będzie śpiewał dany utwór. Później przesyłamy materiał do studia nagrań. Nowy materiał ze studia przesyłamy tancerkom, one przygotowują choreograﬁę, później wspólnie ćwiczymy i dopracowujemy program

tak, żeby każdy miał na scenie miejsce i wszystko pasowało. Takich typowych prób w sezonie z braku czasu po prostu nie robimy. Ćwiczymy w okresach kiedy
jest mniej koncertów.
– Czy wydanie płyty otwiera drzwi do dużej sceny?
– Wydanie płyty nie otwiera magicznych drzwi. Na
popularność trzeba ciężko pracować. Wydaliśmy już
dwie płyty, przez ten czas zagraliśmy setki koncertów,
mniejszych i większych. Żeby gdzieś się pokazać i zaistnieć, trzeba się mocno napracować. Ciągle staramy
się dopracowywać nasz program i wzbogacać repertuar. Nowa płyta też będzie inna. Będzie oczywiście m.
in. o miłości, ale przede wszystkim stawiamy na niezłą
dawkę rozrywki, bo od tego jesteśmy – chcemy dawać
radość i tego trzymamy się od samego początku.
– Muzyka daje radość, czy to tylko praca?
– Dla nas muzyka to przede wszystkim pasja, jednak podchodzimy do tego, co robimy bardzo poważnie. Staramy się dawać z siebie wszystko na każdym
koncercie, nawet tym najmniejszym. W zespole też
traktujemy się po partnersku. Nie ma u nas szefa zespołu, decyzje podejmujemy wspólnie. Pracujemy
w branży rozrywkowej, więc tak też do tego podchodzimy – zawsze z uśmiechem.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: Arkadia Band

Zespół Arkadia Band na muzycznym rynku pojawił się już prawie
osiemnaście lat temu. Przez wiele lat muzycy grali głównie na imprezach
okolicznościowych. Natomiast pięć lat temu Arkadia pojawiła się na śląskiej
scenie. Dziś rozmawiamy z wokalistką zespołu Dorotą Pacholarz.

Wygraj płytę Arkadii Band!
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.plyta35 + imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy 2.09.2015 od godz. 10.00
do 6.09.2015 do godz. 12.00.

TYLKO U NAS KUPISZ
PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI

Zajodłujemy Wom

SKLEP INTERNETOWY I SPRZEDAŻ PŁYT
W SIEDZIBIE WIADOMOŚCI RUDZKICH

PŁY
T Y G O TA
DNIA

Nasz sklep z płytami śląskich wykonawców już ruszył. Od 1 września w siedzibie naszej redakcji kupią Państwo płyty, które trzeba mieć
w swojej kolekcji. W tym miejscu na łamach „Wiadomości Rudzkich”
prezentować będziemy najnowsze albumy. Wszystkie dostępne płyty, można zamówić także drogą internetową, z dostawą do domu.
Zapraszamy na www.wiadomoscirudzkie.pl/sklep.
Pierwszą płytą jaką prezentujemy jest wydawnictwo pt. „Zajodłujemy Wom”. To już trzeci, niesamowity album znanego, świetnie kojarzonego i popularnego zespołu Claudia i Kasia Chwołka. Na płycie znajduje
się 14 autorskich, wpadających w ucho kompozycji.

Już dostępne pod adresem:
www.wiadomoscirudzkie.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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5 września 2015, godz. 12.00
plac Jana Pawła II, Ruda Śląska - Nowy Bytom
Wykonawcy: Teatr Scena Muzyczna I LO
W razie niepogody impreza Narodowe Czytanie odbędzie się w sali
bankietowej Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
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Nawet o 85% tańsza może być dla mieszkańców Rudy Śląskiej wymiana starego ogrzewania na ekologiczne czy też montaż
paneli słonecznych. Osoby, które planują w najbliższych latach wymianę pieca lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, proszone są o wypełnienie specjalnej ankiety. Na jej podstawie magistrat opracuje wnioski o doﬁnansowanie ekologicznych inwestycji.

Chcesz dopłatę na ekologiczne ogrzewanie?
Wypełnij ankietę!

Dzięki dopłatom wymiana ogrzewania na ekologiczne będzie dużo tańsza.
– Z corocznych ocen jakości powietrza
w Rudzie Śląskiej wynika, że główną przyczyną występowania przekroczeń stężeń
pyłu zawieszonego w naszym mieście jest
dym z domowych kominów i indywidualnych kotłowni – mówi prezydent Grażyna
Dziedzic. – Doﬁnansowywanie wymiany
starego ogrzewania na ekologiczne czy
montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii jest realnym narzędziem walki z tym problemem – dodaje.
Władze Rudy Śląskiej planują pozyskać dla mieszkańców środki z dwóch

źródeł – z programu KAWKA
oraz z tzw. ZIT-ów, czyli pieniędzy na
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Pierwszym systemem doﬁnansowań zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast drugi to projekt dotacji unijnych. –
Dzięki dotacjom inwestycje grzewcze będą
mogły wykonać również osoby, których
nie byłoby stać na ich opłacenie w pełnej
kwocie – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. – Łatwiej będzie też mieszkańcom udźwignąć ﬁnansowo inwestycje

w odnawialne źródła energii, bo te są stosunkowo drogie – dodaje.
W opracowaniu wniosków o doﬁnansowanie mają pomóc urzędnikom specjalne
kwestionariusze, które powinni wypełnić
wszyscy mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane wymianą starego
pieca czy wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). – W ankietach
pytamy między innymi o to, w jaki sposób
obecnie ogrzewany jest dom, jak jego właściciel chce go ogrzewać w przyszłości,
jak podgrzewa wodę, kiedy planuje inwestycję w tym zakresie, czy jest zainteresowany montażem kolektorów słonecznych
lub fotowoltaiki, ile paliwa zużywa na rok,
czy też ile kosztuje go sezon grzewczy –
wymienia Krzysztof Mejer, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska. – Wyniki ankiety pozwolą nam przyporządkować potrzeby mieszkańców do poszczególnych
programów doﬁnansowań. Na tej podstawie będziemy mogli opracować wnioski
o dotację – dodaje.
Ankiety można składać w rudzkim magistracie do 30 września br. osobiście, za
pośrednictwem poczty lub elektronicznie. Formularz jest dostępny do wycięcia
w dzisiejszym wydaniu „Wiadomości
Rudzkich” na stronie 19-20. Wydrukowane kwestionariusze dostępne są
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu
Miasta oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok.
311 i 313). Wersja elektroniczna ankiety
jest natomiast do pobrania na stronie internetowej miasta (www.rudaslaska.pl).
Mailem formularze można wysyłać na
adres um_agg@ruda-sl.pl. Wszelkich
informacji dla mieszkańców w tej spra-

wie udzielają pracownicy wydziału: Natalia Moskała oraz Eugeniusz Malinowski (tel. 32 244-90-00 wew. 3111
i 3130).
Najwyższe doﬁnansowanie mieszkańcy
będą mogli otrzymać w ramach unijnych
ZIT-ów. Program ten przewiduje dotacje
na poziomie do 85% wartości inwestycji.
Będą one pochodziły z pieniędzy Unii Europejskiej. Pozostałe środki trzeba będzie
dołożyć „z własnej kieszeni”. W ramach
ZIT-ów mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe będą mogli otrzymać doﬁnansowanie w ramach dwóch działań. Pierwsze
z nich dotyczy budynków, których właściciele chcą w nich zastosować odnawialne
źródła energii, takie jak: biomasa, słońce,
woda, geotermia czy wiatr. W tym przypadku dom czy blok nie musi być ocieplony. Inaczej jest w przypadku drugiego
działania, dotyczącego tylko budynków,
które zostały poddane termomodernizacji.
Ich właściciele będą mogli starać się o doﬁnansowanie wymiany ogrzewania na gazowe, podłączenie do sieci ciepłowniczej
czy montaż kotła na biomasę. Dodatkowo
będzie można również zamontować urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła
energii, np. panele słoneczne czy fotowoltaikę.
Przykładowy rynkowy koszt montażu
solarów w budynku jednorodzinnym o powierzchni 100 m2 wynosi około 20,5 tys.
zł, pompy ciepła 40 tys. zł, a paneli fotowoltaicznych aż 50 tys. zł. Osoby, które
uzyskają doﬁnansowanie z ZIT-ów za tego typu inwestycje zapłacą do 85 procent
mniej, czyli kolejno jedynie: około 3 tys.
zł za solary, 6 tys. zł za pompę ciepła lub
7,5 tys. zł za fotowoltaikę.

Na wykonanie inwestycji związanych
z ograniczaniem smogu władze Rudy Śląskiej chcą sięgnąć również po pieniądze
z programu KAWKA. Przewiduje on doﬁnansowywanie podłączenia budynków do
sieci ciepłowniczej, wymiany starego pieca na nowy, wyposażony w automatyczny
podajnik paliwa, zastosowania odnawialnych źródeł energii czy też wymiany urządzeń do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze,
itp.). Osoby, które zostaną zakwaliﬁkowane do programu KAWKA, będą mogły liczyć na 80% doﬁnansowania, z czego
45% wartości inwestycji sﬁnansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
a 35% dołoży miasto. Mieszkaniec zapłaci
jedynie 20%.
W dalszym ciągu w Rudzie Śląskiej
można też składać wnioski o doﬁnansowywanie wymiany starych pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Na wymianę systemu ogrzewania z miasta można otrzymać nawet 2 tys. zł. W tym roku
na ten cel w budżecie gminy zarezerwowano 150 tys. złotych. W tym roku do magistratu wpłynęły 62 wnioski o doﬁnansowanie – 44 na zmianę na ogrzewanie gazowe, 6 na piece węglowe ekologiczne,
9 na ogrzewanie elektryczne, 1 na pompę
ciepła oraz 2 na przyłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej. Również 62 wnioski
spłynęły do urzędu w roku ubiegłym.
Dzięki temu w 2014 roku zlikwidowano
50 palenisk opalanych węglem, które zastąpiło 18 pieców gazowych, 10 pieców
węglowych ekologicznych, 7 pieców
elektrycznych oraz 15 przyłączy do miejskiej magistrali.
KP

28 sierpnia weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przyrody. Najistotniejsze dla mieszkańców nowości dotyczą wycinki oraz przycinki drzew i krzewów. Obowiązuje też nowy wzór wniosku.

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

– Do tej pory o konieczności wydania
zezwolenia na wycięcie drzewa decydował
jego wiek, teraz jest to obwód pnia na wysokości 5 cm w zależności od gatunku
– mówi Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. W przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
zezwolenie jest wymagane dla drzew o obwodzie pnia powyżej 35 cm, dla pozostałych gatunków – powyżej 25 cm. – Jeżeli

chodzi o krzewy, to nadal decyduje wiek
i bez zezwolenia nie można wyciąć krzewu mającego więcej niż 10 lat – mówi
Ewa Wyciślik.
Znowelizowana ustawa zobowiązuje
spółdzielnie mieszkaniowe i zarządy
wspólnot mieszkaniowych do poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty o planowanej wycince drzew
lub krzewów na co najmniej 30 dni przed
złożeniem wniosku do urzędu. Doprecyzowane zostały kwestie związane z przycinką drzew. Nie można usuwać gałęzi w wy-

miarze przekraczającym 30% korony
drzewa, chyba że konieczne jest usunięcie
gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa lub wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki
drzewa.
Wprowadzony został nowy sposób obliczania wysokości opłaty za usunięcie
drzew lub krzewów, która jest zależna od
obwodu pnia, gatunku drzewa i lokalizacji.
Nie ma już zwolnienia z opłaty administracyjnej za usuwanie drzew i krzewów, które

wyrosły lub zostały nasadzone na terenach
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele
budowlane.
Trzeba pamiętać, że nieprzestrzeganie
zapisów ustawy nadal wiąże się z karami
pieniężnymi.
W związku ze zmianami obowiązuje
także nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Wniosek o oznaczeniu KK-1 jest dostępny
na stronie internetowej www.rudaslaska.
bip.info.pl – Menu przedmiotowe – Jak

załatwić sprawę – Wnioski do pobrania
– KK ochrona środowiska i gospodarka
komunalna – KK-1 oraz w Biurze Obsługi
Mieszkańców w Urzędzie Miasta. Dołączane do wniosku oświadczenie o tytule
prawnym władania nieruchomością składane jest pod odpowiedzialnością karną.
W 2014 roku prezydent miasta Ruda Śląska wydała 679 decyzji w związku z wnioskami o zezwolenie na usunięcie drzew lub
krzewów, w 2015 roku do tej pory 376 decyzji.
WG
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Złodzieje rowerów należących do mieszkańców Rudy Śląskiej nie mogą się czuć bezkarni! W mieście rusza akcja znakowania jednośladów. Oprócz naklejek
i ukrytych oznakowań właściciele pojazdów otrzymają specjalne dowody rejestracyjne. Działania pozwolą na szybszą identyfikację roweru w razie kradzieży
oraz sprawny zwrot właścicielowi. Pierwsze znakowanie jednośladów już 3 września br.

Rowery będą znakowane!

– Decyzja o znakowaniu zapadła
w związku z apelami mieszkańców, jak
również w wyniku otrzymywanych informacji na temat przypadków kradzieży rowerów – mówi Marek Partuś, zastępca komendanta Straży Miejskiej.
– Przykładowo w sierpniu strażnicy
miejscy wraz z pracownikami sklepu
rowerowego w Wirku ujęli i przekazali
policji sprawcę kradzieży roweru
o wartości prawie 6 tysięcy złotych. Ile
takich kradzieży się udaje, a ich sprawcy są bezkarni – trudno wskazać – zaznacza.
Akcja będzie miała charakter długofalowy i rozpocznie się wraz z inauguracją roku szkolnego. Każdy zgłoszony
rower zostanie oznaczony numerem
identyfikacyjnym oraz naklejką informującą o jego oznakowaniu. Numer będzie naniesiony w miejscu indywidualnym, wskazanym przez właściciela pojazdu, a posiadacz roweru otrzyma kartę

rejestracyjną, tzw. dowód tożsamości
roweru. Nadany numer identyfikacyjny
umieszczony zostanie w Miejskim Rejestrze Oznakowanych Rowerów. – Przy
okazji tej akcji będziemy również zachęcać do bezpiecznego i zgodnego z przepisami ruchu drogowego używania rowerów oraz używania zabezpieczeń,
które pomogą uchronić rower przed
kradzieżą – informuje Marek Partuś.
– W mieście miesięcznie dochodzi do
około dziesięciu kradzieży rowerów
– podaje asp. Arkadiusz Ciozak, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Rudzie
Śląskiej. – Częstym błędem, jaki popełniają właściciele, jest przypinanie rowerów do stojaków jedynie za przednie koło, które potencjalny złodziej może odpiąć. Najbezpieczniej rower przypiąć
zahaczając o ramę. Ważne także, by
zwracać uwagę na grubość kupowanych
zapięć i unikać tych na szyfr – dodaje.
Udział w programie „Mój bezpieczny
rower” jest bezpłatny. Należy jednak
spełnić kilka wymogów. Rower powinien być odpowiednio wyposażony
z przodu – w jedno światło pozycyjne
barwy białej lub żółtej selektywnej, zaś
z tyłu – w jedno światło odblaskowe
barwy czerwonej o kształcie innym niż
trójkąt oraz jedno światło pozycyjne
barwy czerwonej, które może być miga-

Właściciele rowerów będą mogli oznakować swoje pojazdy już 3 września.
jące. Ponadto rower powinien posiadać
co najmniej jeden skutecznie działający
hamulec, jak i dzwonek lub inny sygnał
ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
Oznakować swój rower będzie można
3 i 10 września w godzinach od 9.00 do
17.00 oraz 19 i 26 września w godzinach
od 8.00 do 13.00. Akcja odbywać się bę-

dzie w siedzibie Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej przy ul. gen. Hallera
61. – Poza wyznaczonymi dniami znakowania, akcja prowadzona będzie
także m.in. podczas festynów oraz imprez organizowanych przez miasto –
zapowiada Partuś.
Aby przystąpić do programu należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy, do-

stępny w siedzibie Straży Miejskiej oraz
na stronie internetowej strazmiejska.rudaslaska.pl. Co istotne, przy znakowaniu
roweru osoby nieletniej wymagana jest
obecność przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Dorosły
powinien mieć przy sobie dowód osobisty.
DR

Mistrzostwa w jeździe na rolkach w Rudzie Śląskiej! Już w najbliższą sobotę (5 września br.) na terenie ośrodka Burloch Arena w Orzegowie wystartuje pierwszy w historii miasta wyścig rolkarski.
Będą mogli wziąć w nim udział zarówno amatorzy, jak i doświadczeni zawodnicy. – Obok zmagań na
torze, na uczestników wydarzenia będą czekały pokazy oraz warsztaty z podstaw jazdy i slalomu –
zapowiada Rafał Lepa ze Stowarzyszenia Silesia Skating.

Rolkowe szaleństwo
w Rudzie Śląskiej

Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów 710-lecia
Orzegowa. – Impreza ma na celu popularyzację sportów wrotkarskich, dlatego też oprócz wyścigów dla zawodników przewidziane
są konkurencje dla amatorów i dzieci – podkreślają organizatorzy
imprezy.
Najmłodsi uczestnicy wezmą udział w biegu na 100 m, zaś starsze dzieci wystartują na 400 m, 800 m i 1200 m. Amatorzy będą
mogli sprawdzić się w dwóch biegach: na 400 m oraz 2000 m ze
startu wspólnego. Natomiast dla zawodników przygotowany będzie sprint na 300 m indywidualnie, drużynowy wyścig na dochodzenie na dystansie 1600 m, bieg mężczyzn na 4800 m oraz bieg
kobiet na 3200 m.
Zapisy przyjmowane będą na miejscu w dniu imprezy od godziny 8.00. Ze względu na wczesną porę startów, młodsi uczestnicy
będą mogli zgłosić swój udział do godziny 9.55. Zgłoszenia amatorów i zawodników prowadzone będą do godziny 12.30. – By
wziąć udział w zawodach nie trzeba posiadać specjalnych umiejętności rolkowych. Wystarczy dobra znajomość podstaw jazdy.
Ważne jednak, by mieć na głowie kask ochronny, który będzie moż-

na również wypożyczyć na miejscu – informuje Rafał Lepa. Biegi
dziecięce rozpoczną się o godzinie 10.00, pierwszy start amatorów
zaplanowano na godzinę 13.30, zaś zawodników na 13.00. Udział
w zawodach jest bezpłatny. Osoby niepełnoletnie dodatkowo powinny dostarczyć pisemną zgodę opiekuna na udział w zawodach.
Wyścigi rolkarskie to nie jedyna atrakcja planowana na najbliższą sobotę. Podczas zawodów na drodze pożarowej przy Burloch
Arenie od godziny 13.00 do 14.30 odbywać się będą warsztaty rolkowe Break The Borders z podstaw jazdy, podstaw slalomu i zaawansowanego slalomu. Ponadto w przerwie między biegami, tj.
o godzinie 12.00, zaprezentują się reprezentanci Polski we freestyle slalom na rolkach. W razie niepogody organizatorzy zastrzegają
przeniesienie imprezy na niedzielę, 6 września.
W Rudzie Śląskiej rolkarze o każdej porze mogą korzystać
z profesjonalnego toru rolkarskiego zlokalizowanego na Burloch
Arenie w Orzegowie (ul. Bytomska 13). To jedyny na Śląsku
obiekt o takiej wielkości. Tor oświetlony jest szeregiem lamp,
dzięki czemu nieskrępowaną jazdą można cieszyć się bez względu
na porę dnia czy nocy.
DR

Rudzki Informator Samorządowy

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

Podczas imprezy odbywać się będą warsztaty rolkowe Break The
Borders z podstaw jazdy, podstaw slalomu i zaawansowanego slalomu.
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie
pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie odrębnej własności do niżej
wymienionych mieszkań
I Przetarg

kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Konstantego Latki 6/5, 1 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Cypriana Norwida 16a/1, 2 p. + k., parter
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 11/7, 3 p. + k., III piętro
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Solidarności 11c/14, 2 p. + k., III piętro
ul. Międzyblokowa 7c/7, 2 p. + k., II piętro
II Przetarg
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 4/61, 2 p. + k., X piętro
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 13b/13, 1 p. + k., VI piętro
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4d/1, 2 p. + k., parter
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Piotra Niedurnego 38c/108, 2 p. + k., X piętro
ul. Ks. Jana Szymały 10b/19, 2 p. + k., IV piętro
w Rudzie Śl. – Kochłowicach:
ul. Oświęcimskiej 85b/26, 2 p. + k., V piętro

OGŁOSZENIA| 2.09.2015

o pow. 35,98 m2 

61.837,- zł

o pow. 42,80 m2 

78.052,- zł

o pow. 55,20 m2 

98.779,- zł

o pow. 38,80 m2 
o pow. 37,00 m2 

70.464,- zł
76.263,- zł

o pow. 37,10 m2 

67.578,- zł

o pow. 33,40 m2 
o pow. 46,40 m2 

59.568,- zł
105.861,- zł

o pow. 45,30 m2 
o pow. 37,90 m2 

74.730,- zł
85.031,- zł

o pow. 42,63 m2 

81.805,- zł

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielczego
własnościowego prawa w zasobach RSM.
2. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. ...........
......................” do dnia 22.09.2015 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie
wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM.
3. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VAT tytułem opłaty przetargowej
na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków oczekujących) przelewem
do dnia 22.09.2015 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta
bankowego: 67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2015 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa.
Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę
ponad kwotę wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną
wymianą okien (do 5 lat) Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.
W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowego nie
później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny
w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające
niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków,
gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.
Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami mają
członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą. Członek oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie, bez względu na ilość złożonych ofert.
Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent,
który posiada najniższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 14.09.2015 r w godz. od 14.00 do 16.00 oraz w terminach
uzgodnionych z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu:
A-1 Ruda Śl.-Godula 		
tel. (32) 248-22-32
A-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 		
tel. (32) 248-61-94
A-3 Ruda Śl. 1 			
tel. (32) 248-44-10
A-4 Ruda Śl.-Halemba 		
tel. (32) 242-65-93
Ruda Śl.-Kochłowice 		
tel. (32) 242-88-97
A-5 Ruda Śl.-Wirek, Bielszowice 	
tel. (32) 242-09-35
A-6 Ruda Śl.-Bykowina 		
tel. (32) 242-70-75
A-7 Ruda Śl.-Orzegów 		
tel. (32) 248-18-11
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca od dnia
wniesienia wylicytowanej kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209,
290. Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

ogłasza o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań,
na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:

w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 2/20, 2 p. + k., III piętro
o pow. 36,80 m2 
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 37,00 m2 
ul. Czereśniowa 9/60, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,00 m2 
ul. Podlas 4/59, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,50 m2 
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 38,00 m2 
ul. Konstantego Latki 6/13, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 50,64 m2 
ul. Joanny 7/17, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 48,80 m2 
ul. Podlas 10c/3, 2 p. + k., I piętro
o pow. 44,70 m2 
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Wojciecha Bogusławskiego 7/12, 2 p. + k., II piętro	 o pow. 48,40 m2 
ul. Walentego Fojkisa 8/21, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 35,98 m2 
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/3, 4 p. + k., parter 	
o pow. 62,00 m2 
ul. Bzów 3a/11, 1 p. + k., III piętro
o pow. 36,70 m2 
ul. Cypriana Norwida 6/83, 2 p. + k., VII piętro
o pow. 38,70 m2 
ul. Wolności 20/89, 2 p. + k., V piętro
o pow. 38,90 m2 
ul. Adama Mickiewicza 6/106, 3 p. + k., VIII piętro
o pow. 44,20 m2 
ul. Adama Mickiewicza 8 m 38, 2 p. + k., III piętro
o pow. 39,00 m2 
ul. Fiołków 6/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 50,70 m2 
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Równoległa 5a/13, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 45,30 m2 
ul. Adolfa Kempnego 2b/14, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 35,00 m2 
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16, 3 p. + k., V piętro 	
o pow. 54,70 m2 
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4 p. + k., X piętro
o pow. 62,20 m2 
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/26, 4 p. + k., I piętro
o pow. 69,60 m2 
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 34,30 m2 
ul. Ignacego Paderewskiego 7a/5, 4 p. + k., II piętro 	
o pow. 71,00 m2 
ul. Obrońców Westerplatte 9a/1, 3 p. + k., parter
o pow. 54,70 m2 
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Jana Stefana Dworaka 9a/18, 2 p. + k., III piętro
o pow. 32,87 m2 
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 16/16, 2 p. + k., VI piętro
o pow. 48,22 m2 
ul. Gwarecka 31/24, 3 p. + k., III i IV piętro
o pow. 61,41 m2 
ul. Kanarków 5/3, 3 p. + k., parter
o pow. 63,50 m2 
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 4/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 48,65 m2 
ul. Brygadzistów 3/28, 1 p. + k., III piętro
o pow. 30,90 m2 
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 13a/23, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 47,30 m2 
ul. Solidarności 4a/14, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 40,90 m2 
ul. Energetyków 7b/17, 2 p. + k., II piętro
o pow. 34,00 m2 

86.400,- zł
85.000,- zł
73.300,- zł
72.700,- zł
74.836,- zł
111.595,- zł
99.600,- zł
93.738,- zł
106.129,- zł
75.600,- zł
128.200,- zł
93.400,- zł
83.100,- zł
80.900,- zł
90.336,- zł
82.157,- zł
114.494,- zł
104.000,- zł
73.522,- zł
123.700,- zł
130.000,- zł
152.300,- zł
73.470,- zł
159.297,- zł
117,685,- zł
69.984,- zł
111.800,- zł
139.930,- zł
132.930,- zł
100.326,- zł
64.400,- zł
108.992,- zł
91.142,- zł
87.377,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wynikającej z niniejszego
ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę
publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa
12 pokój 121 we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma
obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła wniosek,
z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez
Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji pod
rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od
daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są
o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne
informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są
dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada: do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe
+ boks handlowy oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów
Adres lokalu

Stawka
eksploat.
zł/m2netto

Pow.

Usytuowanie i instalacje
w lokalu

Ruda Śl. 5 ul. Sztolniowa 13

17,46

184,90

w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Sztolniowa 13

17,46

39,00

w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 1

12,67

120,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 5a

15,84

29,60

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Józefa Grzegorzka 10b

15,84

14,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Józefa Grzegorzka 10a

15,84

10,50

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Alfonsa Zgrzebnioka 18a

12,67

8,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Franciszka Wilka 6b

17,46

20,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Pawła Poloczka 4a

17,46

11,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Wincentego Pośpicha 2a

15,84

29,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Wojciecha Korfantego 19

15,84

31,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 3 ul. Joanny 14b

19,24

41,64

w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 4 ul. Antoniego Zielińskiego 8

15,84

79,38

w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 4 ul. Ludwika Piechy 6

15,84

34,20

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30

9,46

50,65

I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30

9,46

422,67

I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10 ul. Ignacego Paderewskiego 7

15,05

20,70

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl.10 ul. Ignacego Paderewskiego 5

15,84

120,00

parteru w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl.9 ul. Pokoju 14

6,00

358,00

poniżej parteru w pawilonie. wolnostoj. bez c.o.
(stawka obniżona na 6 m-cy po tym okresie stawka
9,00zł/m2 – zmiana coroczna o % inflacji)

Ruda Śl.9 ul. Objazdowa 13

15,84

96,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 7 ul. Oświęcimska 83

6,48

241,35

I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
(stawka obniżona na 2 lat w związku z przeprowadzeniem remontu, po tym okresie stawka
zg. z obowiązującym cennikiem)

Ruda Śl. ul. Cypriana Norwida 26

11,82

266,50

I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
(możliwość podziału lokalu)

Ruda Śl. ul. Cypriana Norwida 26

11,82

48,80

I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.

A. do wynajęcia od zaraz nw. boks handlowy
przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9 Boks handlowy nr 17 o pow. 12,50m2  Boks handlowy nr 8 o pow. 7,70m2
stawka eksploatacyjna 49,50zł/m2 + VAT i media
przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3
Boks handlowy nr 3 II etap o pow. 7,70m2
Boks handlowy nr 4 II etap o pow. 10,10m2
2
Boks handlowy nr 5 II etap o pow. 7,56m
Boks handlowy nr 6 II etap o pow. 7,60m2
Boks handlowy nr 9 o pow. 15,81m2
Boks handlowy nr 10 II etap o pow. 8,90m2
Boks handlowy nr 17 II etap o pow. 11,40m2
Boks handlowy nr 18 II etap o pow. 3,60m2
Boks handlowy nr 4 I etap o pow. 12,60m2
Stawka eksploatacyjna na okres 6m-cy 28,90zł/m2 + VAT po tym terminie 41,29zł/m2 + VAT i media

B. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów
Adres

Powierzchnia
m2

Cena zbycia zł

Wysokość
wadium zł

Działka nr

KW

Ruda Śl. 5
ul. Górnośląska/ Wincentego
Pośpiecha

8.503,00

154.000,00 + VAT

15.400,00

1877

GL1S/00007495/3

Ruda Śl. 5 ul. Pawła Poloczka

6.830,00

122.600,00 + VAT

12.260,00

Ruda Śl. 5 ul. Szpaków

7.509,00

40.000,00 + VAT

4.000,00

1388/88,
1374/85
623/505

GL1S/00007495/3
GL1S/00005690/6

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 tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267
lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul.Magazynowej 12.

ogłasza

przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa
wieczystego użytkowania gruntu położonego
w Rudzie Śl. przy ul. Cypriana Norwida 19 pow. 4.711,00m2
działka: nr 1991/62,1993/65,2488/59, 1382/1140 , KW GL1S/
00004684/4
I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin
nieruchomości, które wyznacza się na dzień 11.09.2015 r. od godz.
10.00 do 11.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją nr
3 przy ul. Wolności 20 w Rudzie Śl. (tel. 32 248-44-10)
2. Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem ww. nieruchomości zobowiązuje się do zapoznania z dokumentacją prawną posiadaną przez RSM ( w Dziale Technicznym przy ul. Magazynowej 12
pok. 314 (tel. 32 248-24-11 wew. 231) dot: ww. nieruchomości oraz
sprawdzenie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska, w celu wyeliminowania
ryzyka zakazu sposobu przeznaczenia i użytkowania nieruchomości
po jej przejęciu.
3. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12 w Rudzie
Śląskiej pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Cypriana Norwida 19 w terminie do dnia 18.09.2015 r. do godz. 9.00.
4. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 52.349,00 zł na konto PKO
BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.
5. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00 zł
+ obowiązujący VAT i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty oraz
zgłoszenie się z dowodem wpłaty do Działu Księgowości pok. 318
w celu odbioru faktury VAT.
II Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) cenę minimalną za nieruchomość gruntową , która nie może być
równa i niższa od ceny wyjściowej tj. 523.486,00 zł + VAT.
III Informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2015 r. o godz.10.00 w siedzibie
RSM ul. Magazynowa 12, Ruda Śl.1 pok.317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów podlega zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub
jego odwołania bez winy oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie
zwrócone do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez
Zarząd .
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone
na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty
w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do
1 miesiąca od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez
RSM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny pokój 314
tel. 32-248-24-11 wew. 231.

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu części  nieruchomości gruntowej  położonej przy ul. Wolności 23 w Rudzie Śląskiej-Rudzie, stanowiącej własność Miasta
Ruda Śląska, która przydzielona zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska ogłasza 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych
Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu są nw. nieruchomości lokalowe:
a) lokal mieszkalny nr 9 usytuowany na II piętrze budynku nr 16a przy ul. Józefa Pordzika w Rudzie ŚląskiejBykowinie, położonym na działce własności Skarbu Państwa nr 1655/61 o powierzchni 3506 m2, obręb Bykowina, k.m.1, KW nr GL1S/00022761/0, której użytkownikiem wieczystym do dnia 05.12.2089 r. w udziale wynoszącym 77/10000 części jest Gmina Miasto Ruda Śląska. Lokal nr 9 posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr
GL1S/00025167/7 – w dziale II tej księgi jako właściciel figuruje Gmina Miasto Ruda Śląska.
Lokal o powierzchni użytkowej 28,05 m2 składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, wyposażony
jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna – odłączona), gazową (odłączona), centralne
ogrzewanie. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.
Lokal mieszkalny zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 77/10000 części w nieruchomości wspólnej
(części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 5.12.2089 r. na działce własności
Skarbu Państwa nr 1655/61 o powierzchni 3506 m2, obręb Bykowina, k.m.1, KW nr GL1S/00022761/0).
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 40.000,00 zł,
b) lokal mieszkalny nr 17 usytuowany na II piętrze budynku w budynku nr 18 przy ul. Obrońców Westerplatte
w Rudzie Śląskiej – Wirku, położonym na działce własności Skarbu Państwa nr 2361/154 o powierzchni 1848 m2,
obręb Wirek, k.m.1, KW nr GL1S/00022326/9, której użytkownikiem wieczystym do dnia 05.12.2089 r. w udziale
wynoszącym 293/10000 części jest Gmina Miasto Ruda Śląska. Lokal nr 17 posiada urządzoną księgę wieczystą
KW nr GL1S/00039928/1 – w dziale II tej księgi jako właściciel figuruje Gmina Miasto Ruda Śląska.
Lokal o powierzchni użytkowej 23,74 m2 składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, hallu, wyposażony jest
w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna – odłączona), gazową (odłączona), centralne
ogrzewanie. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. Lokal mieszkalny
zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 293/10000 części w nieruchomości wspólnej (części wspólnych
budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego
ustanowionego na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 5.12.2089 r. na działce własności Skarbu Państwa nr
2361/154 o powierzchni 1848 m2, obręb Wirek, k.m.1, KW nr GL1S/00022326/9).
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 38.000,00 zł.
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
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 dla ww. lokali w dniu 4.05.2015 r.
I przetarg przeprowadzony w dniu 29.07.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.10.2015 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła
II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 29.09.2015 r. wadium w wysokości
2.000,00 zł – dla lokalu przy ul. Józefa Pordzika 16a/9,
1.900,00 zł – dla lokalu przy ul. Obrońców Westerplatte 18/17, 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 Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147
(tel.32-242-73-47 – dot. lokalu przy ul. Józefa Pordzika 16a/9) oraz w Rejonie Obsługi Nieruchomości przy ul.
Lecha 14 w Rudzie Śląskiej-Wirku (tel.32-240-84-53 – dot. lokalu przy ul. Obrońców Westerplatte 18/17) – z planowanymi remontami na nieruchomościach jw., w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym
lokalu (podczas 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 lokali można dokonać od godz. 14.00 do 15.00
– w dniu 14.09.2015 r. – lokalu w dzielnicy Bykowina
– w dniu 15.09.2015 r. – lokalu w dzielnicy Wirek
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UWAGA
MIESZKAŃCY KOCHŁOWIC
W związku z Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień
6.09.2015 r. uprzejmie informuję, że z powodu remontu szkoły Obwodowa
Komisja ds. Referendum Nr 60 została przeniesiona ze Szkoły Podstawowej
nr 20 znajdującej się przy ulicy Wyzwolenia 11 w Rudzie Śląskiej, do „MOZZINI – Cafe – F.u.sy” znajdującym się w budynku przy ulicy Wyzwolenia 5
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.
Przypominam, że w Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 60 głos oddają
wyborcy zamieszkali na następujących ulicach: Bolesława Prusa, Borówkowej, Chmielnej, Do Gródka, Handlowej, Huculskiej, Jabłoniowej, Jacka, Jagodowej, Jana Kochanowskiego, Jeżynowej, Kaszubskiej, Kochłowickiej od
nr 91 do końca, Krakowskiej, Krańcowej, Leopolda Staffa, Letniej, Łąkowej,
Malinowej, Mikołaja Reja, Mrówczej, Ondraszka, Opłotki, Oświęcimskiej od
nr 135 do końca (nieparzyste) i od nr 134 do końca (parzyste), Pomorskiej, Poziomkowej, Roberta Żymły, Rybnej, Sadowej, Siewnej, Stefana Rogozińskiego,
Szybu Artura, Średniej, Warmińskiej, Weteranów, Wireckiej, Wrocławskiej,
Wyzwolenia od nr 1 do nr 150.
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Grażyna Dziedzic

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
ogłasza  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Kalinowej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska – jest
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Kalinowej
nr 1148/50 o powierzchni 1224 m2, obręb Kochłowice, k.m. 7, KW nr
GL1S/00020267/3 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy
usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne  (symbol planu UK1).
Nieruchomość posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu, jest
położona w sąsiedztwie terenów przemysłowych oraz terenów zielonych, porośnięta drzewami, krzewami i częściowo ogrodzona. Dojazd do
zbywanego terenu z drogi publicznej ulicy Oświęcimskiej  powinien się
odbywać poprzez drogę wewnętrzną ulicę Kalinową poprzez drogę zlokalizowaną na działkach nr 1147/50 i 954/50.
Działka nr 1148/50 jest objęta umową dzierżawy obowiązującą do dnia
29.02.2016 r.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi 80.000,00 zł.
Cena ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 2.10.2015 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 w
budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 25.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł, przelewem na konto lub w kasie
Urzędu 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.
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ANKIETA
Szanowny Mieszkańcu, jeśli posiadasz indywidualne źródło ciepła (np. kocioł, piec) lub jesteś zainteresowany wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii (montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła), prosimy o wypełnienie ankiety!
Wypełnienie ankiety pomoże w uzyskaniu potrzebnego wsparcia finansowego dla realizacji zadań inwestycyjnych związanych np. z wymianą kotłów;
montażem: kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła.
Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby uzyskania wsparcia finansowego i nie będą wykorzystywane
w żadnych innych celach, czy też przekazywane podmiotom trzecim.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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ANKIETA

Ankietę proszę złożyć w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Mieszkańców lub przesłać elektronicznie
na adres um_agg@ruda-sl.pl do dnia 30 września 2015 r.
Wszelkich informacji dotyczących ankiety można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska w pokojach nr 311, 313 oraz pod numerem telefonu 32 244-90-00 wew. 3111 lub wew. 3130

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy
Wireckiej z przeznaczeniem pod
budowę budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.
Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę
budynków mieszkalnych jednorodzinnych są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 2214/30 o powierzchni 1314 m2, użytek RIVa,
– 2221/30 o powierzchni 925 m2, użytek RIVa,
obręb Kochłowice, karta mapy 3, zapisane w KW
nr GL1S/00011357/5.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 2214/30 i 2221/30 stanowią teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu
MN2).
Zbywane nieruchomości posiadają regularne
kształty zbliżone do prostokątów, są nieogrodzone,
niezabudowane, zatrawione, porośnięte krzewami, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przez obie nieruchomości
przebiega rów terenowy (wzdłuż zachodniej granicy).
Dojazd do przedmiotowych nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Wireckiej
poprzez gminną działkę nr 2347/30.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 2214/30 - 161.000,00 zł,
– dla działki nr 2221/30 - 117.000,00 zł.
Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić
podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które
płatne będą do końca marca każdego roku przez
cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa
się wybudowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 8.10.2015 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 w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie
do dnia 2.10.2015 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości: dla działki nr 2214/30 – 8.050,00 zł,
dla działki nr 2221/30 – 5.850,00 zł, przelewem na
konto lub w kasie Urzędu 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.
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KREDYTY
ODDŁUŻENIA
NOWOŚĆ NA RYNKU
Bez Bik-u
Bez wpłaty własnej
Bez Ograniczeń wiekowych
Także z Komornikiem
Akceptujemy opóźnienia
Ruda Śl., tel 690 878 872 oraz 690 878 876

CHWILÓWKI

Na dowolny cel. W zależności od Twoich
aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740
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ZAPROSZENIE
W dniu 6 września 2015 r. w odnowionym parku im. Augustyna
Kozioła odbędzie się XV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
im. Augustyna Kozioła.
Impreza ta od piętnastu lat jest wpisana w kalendarz kulturalny
regionu. Inicjatorem przedsięwzięcia był ś.p. radny Jan Konieczny. Każdego roku w tym wydarzeniu kulturalnym biorą udział rudzkie orkiestry
dęte oraz zaproszeni goście. W tegorocznej imprezie gościnnie wystąpią: Zespół „Swinging Schnitthappys” z Niemiec, Orkiestra Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz gwiazda polskiej estrady Alicja
Majewska z akompaniamentem Włodzimierza Korcza i orkiestry dętej
KWK „Pokój” pod dyr. Pana Jacka Kampy.
Zapraszam na XV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
im. A. Kozioła – wydarzenie, które pozwala czerpać mieszkańcom Rudy
Śląskiej to, co najlepsze z historii i tradycji regionu.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

OGŁOSZENIE
Informuję o utrudnieniach w ruchu drogowym, spowodowanych
organizacją w dniu 6 września 2015 roku przemarszu uczestników
XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych im. A. Kozioła. Na odcinku od Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka do zejścia przy restauracji Adria, ulica Wolności w godzinach 13.45-14.30 będzie zamknięta.
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. A. Kozioła jest imprezą
cykliczną o zasięgu regionalnym, cieszącą się dużą popularnością wśród
miłośników tego rodzaju spektakli muzycznych.
Nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu będzie czuwać Policja i Straż Miejska.
Przepraszam za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.
Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta na XV Międzynarodowy
Festiwal Orkiestr Dętych im. A. Kozioła w Rudzie Śląskiej – dzielnica
Ruda.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Aproduction
Agnieszka Rolnik

pierwsza sesja
Twojego malucha
tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.pl

INFORMACJA
O DYŻURACH RADNYCH RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OKRĘGU IV
(BYKOWINA, KOCHŁOWICE)
Kancelaria Rady Miasta uprzejmie informuje o zmianie miejsca pełnienia dyżurów przez radnego Mariusza Pakuzę, radnego
Krzysztofa Rodzocha oraz radnego Jakuba Wyciślika.
Z powodu remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 20 im.
Marii Konopnickiej przy ul. Wyzwolenia 11 w Rudzie Śląskiej,
począwszy od miesiąca września 2015 r. ww. radni będą pełnić
dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00
w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota przy ul. I. Łukasiewicza 7 w Rudzie Śląskiej.
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Usługi
R Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań,
itp. Tel. 501-718-240.
R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
R REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
R Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań,
domów. Tel. 512-121-532.
R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

R KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 888484-868.

R Dwupokojowe: Lecha 38 m2, 95 tys., Lexa
34 m2, 1 piętro, Kanarków 50 m2, 1 piętro. LOKATOR, tel. 793-017-323.

R Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.

R Trzypokojowe: Sztygarska 59 m2, 143 tys.,
Gilów 61 m2, 139 tys., Czarnoleśna 54 m2, 119
tys., Robotnicza 60 m2, 139 tys. LOKATOR, tel.
793-017-323.

Usługi pogrzebowe
R DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 24226-27.

Nieruchomości

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

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

 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508127-072.

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

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

R Halemba, jednopokojowe, 30 m2, 79 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

R
Godula, dwupokojowe, 45 m2, 88 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

R
Bykowina, jednopokojowe, 32 m2, 59
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko (utylizacja, sprzątanie). Tel. 601-292-699.

R Bielszowice, trzypokojowe, 55 m2, 139 tys.,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

R
Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.

R Ruda Śląska i okolice – poszukujemy mieszkań, domów, działek www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

R Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
R VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
R Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
R PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel.
505-180-050.

R Elastyczna pożyczka, dojazd. Tel. 780-116672.
R Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin – solidnie. Tel. 606-274-056.
R
Usługi: gładzie, kafelki, malowanie.Tel.
696-045-930.

 M-4, 60 m2, 125 tys., Podlas c.o. miejskie
CONTRACTUM, tel.  793-396-040.
 M-4 50 m2, 98 tys. zł c.o. miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
 Kupię mieszkanie za gotówkę, Ruda Śląska, tel. 731-765-095.
 Wynajmę lub sprzedam ładną kawalerkę
36 m2 – Godula. Tel. 509-147-563.

Sprzedam mieszkanie 88 m2, w domu
dwurodzinnym z suteryną i działką, po remoncie – Wirek. Tel. 601-426-929.
 Sprzedam blaszany garaż, łatwy do rozbiórki Halemba. Tel. 32 243-49-16.
R Sprzedam 51 m do odświeżenia – Fojkisa.
Tel. 506-066-860.
2

R Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
KŁODNICA ul. Kaczmarka od 105 m2
od 300.000 zł.
HALEMBA, ul. Chłopska 108 m2
300.000 zł.
GODULA, os. Paryż od 125 m2
od 330.000 zł,
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055, 607-706-692.
R Godula – sprzedam 40 m2, 99.000 zł. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Do wynajęcia kawalerka, Niedurnego 43.
Tel. 601-959-140.
R Do wynajęcia pokój, Bielszowice, Rycerska.
Tel. 32 242-06-28.
R Zamienię mieszkanie (48 m2) 2 pokoje/4
p.,   Halemba II na 3- lub 2-pokojowe w Rudzie. tel 668-039-440, 790-766-298.
R Sprzedam M-2, 34 m2, Wirek, 55 tys. Tel.
609-814-723.
R Do wynajęcia zakład fryzjerski. Tel. 509737-782.

Motoryzacja

R Kochłowice – sprzedam 42 m , 100 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

R
Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

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

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

R Kawalerki: Wirek 29 m2, 53 tys., Solidarności, 30 m2, komfort, 79 tys, Brygadzistów 31
m2, 60 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

2

R PAJĄCZEK. Usługi transportowe, przeprowadzki, przewóz osób. Tel. 505-180-050.

R Czteropokojowe: Paderewskiego 70 m2,
133 tys., Wilka 73 m2, 1 piętro. LOKATOR 793017-323.
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 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny.
Tel. 507-572-625.


Auto-Skup. Tel. 507-829-288.

Praca
R Poszukujemy do pracy malarzy, gipsiarzy,
monterów płyt K-G. Praca od zaraz! Tel. 602461-615.

| Polecamy
Robert James Waller

Co się wydarzyło
w Madison County

R Zatrudnię wulkanizatora i mechanika samochodowego z doświadczeniem. Tel. 501423-269.
R Zatrudnię technika dentystycznego
w akrylu, Halemba. Tel. 601-888-820.
R Zatrudnię na stanowiska:
pracownik biurowy,
grafik komputerowy,
introligator.
CV na adres: biuro@mewadruk.pl.
R Firma Admar zatrudni Panie na produkcji
– Ruda Śląska. Wymagana książeczka sanitarna. Proponujemy umowę o pracę. CV wysyłać na admarpraca@onet.pl, tel. 794-517918 w godz. 9.00-12.00.
R Praca dla opiekunek w Niemczech.
Tel. 32 271-09-66, 781-98-98-73.
R Przyjmę na stanowisko Doradca Klienta.
Praca Ruda Śląska – Pożyczki. Tel. 666-103781.
R ABUD zatrudni operatora ładowarki kl. II,
operatora spycharki kl. II. Praca okolice Rudy
Śląskiej. Tel. kont. 730-905-595.
R PRACA BANKOWOŚĆ I FINANSE. Dobra atmosfera, rozwój, szkolenia. Tel. 506-406192.
R Firma zatrudni murarzy, tynkarzy,dekarzy
z doświadczeniem,oraz kierowców z kat. C,D
z uprawnieniami. tel. (32) 273-63-69, 605734-060, 393-399-001.
R Niemiecka firma zatrudni na stałe pracowników do montażu puszek, peszli i przewodów na budowach. Tel. 506-066-860.
R Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.

Różne
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.

R
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823457.

R
Znicze dystrybucja hurtowa KEMI,
zamówienia tel lub SMS 509-788-601,
fb.com/kemiznicze

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.7

R
Odstąpię czynny bar w Rudzie 1. Tel.
660-491-019.

Druga po „Czułych słówkach” powieść wydana w ramach serii filmowej.
Robert Kincaid, fotograf pracujący dla „National Geographic”, przyjeżdża do hrabstwa Madison, by zrobić
zdjęcia krytych mostów. Przez przypadek poznaje Francescę Johnson, gospodynię domową.
Francesca wraz z mężem i dwójką dzieci prowadzą
spokojne farmerskie życie. Między Robertem a Franceską zaczyna nawiązywać się uczucie, coraz bardziej
zbliżają się do siebie. Ich romans trwa tylko 4 dni, ale te
4 dni dla obojga staną się jednymi z najważniejszych w
życiu. Do końca życia oboje trzymają w tajemnicy to, co
się między nimi wydarzyło. Dopiero po śmierci Franceski
dzieci dowiadują się o romansie ich matki.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynkach mieszkalnych na
terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. ks. Józefa Czempiela 15/2.
ul. Stefana Żeromskiego 8a/3
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, a
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

KĄCIK ADOPCYJNY

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek
(prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor
naczelna). Dziennikarze: Magdalena Szewczyk,
tel. 608-166-016, Joanna Oreł (sekretarz redakcji),
tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel.
512-799-211. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul.
Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy:
Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela
Nowrotek, tel. 512-295-227. Dział ogłoszeń
drobnych: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97,
czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.0016.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@
wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp.
z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl |e-mail:
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie
publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

Pegi to mała roczna czarnulka, do schroniska
trafiła po wypadku komunikacyjnym. Efekt: złamana łapka i miednica dziś malutka jest zdrowa,
choć na łapkę jeszcze utyka. Pegi to żywiołowa
suczka, której wszędzie pełno, swą miłością zaraża każdego. Kocha psy, dzieci i każdego kogo
spotka. Superpsiak do adopcji. Kontakt w sprawie adopcji, tel. 509-471-357.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu
lokali użytkowych na terenie Miasta Ruda Śląska
Stawka
wywoławcza
(zł/m2)

Wadium (zł)

Termin oględzin
lokalu

Lp.

Adres lokalu

Pow. lokalu (m )

Wyposażenie
w instalację

1

Ruda Śląska 1 – Ruda ul. Gierałtowskiego 20/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN

40,00
+ piwnica 5,60

elektryczna,
wod.-kan.

9,00

500,00

10.09.2015 r.
godz. 10.00

2

Ruda Śląska 1 – Ruda ul. Matejki 7/11
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

44,40
+ piwnica 9,20

elektryczna,
wod.-kan.

9,00

500,00

10.09.2015 r.
godz. 10.45

3

Ruda Śląska 6 – Halemba ul. Solidarności 7/4
lokal na piętrze w pawilonie handlowym

80,91

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

10,00

1.000,00

10.09.2015 r.
godz. 11.00

4

Ruda Śląska 10 – Wirek ul. Sienkiewicza 1/02 lokal na parterze
w budynku mieszkalnym, wejście przez klatkę schodową

32,56

elektryczna,
wod.-kan.

4,00

500,00

10.09.2015 r.
godz. 11.45

5

Ruda Śląska 10 – Wirek ul. Sienkiewicza 1a/5
lokal na piętrze w budynku użytkowym

78,05 + pow.przyn.
wspólna 10,60

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

9,00

1.000,00

10.09.2015 r.
godz. 12.00

6

Ruda Śląska 10 – Wirek ul. Sienkiewicza 10a/1
lokal w podwórzu, na parterze w budynku mieszkalnym

37,08

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

500,00

10.09.2015 r.
godz. 12.30

7

Ruda Śląska 10 – Wirek ul. Tuwima 8/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

13,41 + pow.przyn.
wspólna 4,25

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

9,00

500,00

10.09.2015 r.
godz. 13.00

8

Ruda Śląska 10 – Wirek ul. Tuwima 8/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

42,84 + pow.przyn.
wspólna 13,56

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

9,00

500,00

10.09.2015 r.
godz. 13.15

9

Ruda Śląska 10 – Wirek ul. Tuwima 8/07
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

10,22 + pow. przyn.
wspólna 3,23

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

9,00

500,00

10.09.2015 r.
godz. 13.30

10

Ruda Śląska 10 – Wirek ul. 1 Maja 232/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

20,70

elektryczna,
wod.-kan.

9,00

500,00

10.09.2015 r.
godz. 14.30

2

UWAGA!
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe przelewem na konto
bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 17 września 2015 r. (data wpływu na
konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30,
czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium
na przetarg w dniu 23.09.2015 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 17 września 2015 r. do siedziby MPGM Spółka z o.o.
przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt.
Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów
znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są
na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 23, 24 lub pod numerem telefonu
32 / 242-01-33; 242-01-75; 242-00-82, wew. 744, 745.

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

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ul. Stefana
Żeromskiego, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże, Bankowej – Stanisława,
które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne, Powstańców, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy, Magazynowej, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż,
Feliksa Wyleżoła, która zostanie oddana w najem z przeznaczenie pod istniejący garaż, Gustawa Morcinka, która
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod działalność usługową – grunt pod warsztatem samochodowym,
Witolda Maliszewskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, Witolda Doroszewskiego, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

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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SIATKÓWKA

Wędkarskie
Marcin Widera na stażu
zawody
w Stanach Zjednoczonych
na „Hutniku” Młody trener KPKS-u Halemba Marcin Widera poświęcił część swoich wakacji,
aby szlifować swój fach za oceanem, a konkretnie w Waszyngtonie. Po powrocie
opowiedział czytelnikom „WR” o swoich wrażeniach z pobytu w USA.

Józef Gałecka ze swoją zdobyczą.
29 sierpnia w ośrodku wędkarskim „Hutnik” odbyły się drużynowe zawody wędkarskie pomiędzy Stowarzyszeniem Wędkarskim „Hutnik” a Kołem Halemba.
Pierwsze zawody pomiędzy tymi drużynami odbyły się na zbiorniku „Kiszka” w Halembie, a drugie na zbiorniku „Pioskowe”
przy ul. Hallera. W zmaganiach wędkarzy
wystartowały cztery pięcioosobowe drużyny. Ryba „brała” najlepiej wędkarzom drużyny Halemba 1, natomiast na kolejnych
miejscach uplasowały się ekipy Halemba 2,
Hutnik 1 i Hutnik 2. Po zakończeniu współzawodnictwa odbyło się wręczenie pucharów i biesiada przy zimnym piwie i kiełbasce z grilla. Organizatorem zawodów był
prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego
„Hutnik” Józef Gałecka, który złowił największego lina. – Wędkarstwo to piękny
sport, który można uprawiać wokół
otaczającej przyrody. Dzięki uprzejmości
dyrekcji Huty „Pokój” możemy uprawiać
swoje hobby u nas w Nowym Bytomiu – dodał organizator.

WĘDKARSTWO

Sukcesy rudzian
w wędkarstwie
rzutowym
W dniach 13-16 sierpnia na lotnisku
w Radawcu, Okręg PZW w Lublinie zorganizował 63. Indywidualne Mistrzostwa
Polski w Wędkarstwie Rzutowym. Z bardzo dobrej strony pokazali się w tych zawodach młodzi wędkarze z Rudy Śląskiej. W kategorii kadetów Wojciech
Tkaczenko zajął 7. miejsce, natomiast
wśród juniorów Robert Mirek został wicemistrzem Polski. Warto nadmienić, iż
jest to jego kolejny sukces, gdyż w 2013
roku w kategorii kadetów został on mistrzem Polski. Młodym wędkarzom życzymy kolejnych sukcesów w kraju i za
granicą.

„Wiadomości Rudzkie”: – Skąd
w ogóle wziął się pomysł wyjazdu do Stanów Zjednoczonych na staż trenerski?
Marcin Widera: – Chęć rozwoju prowadzi w różnych kierunkach. W lutym miałem
okazję być na stażu u mistrza Polski – Chemika Police. Staram się wyszukiwać trenerów, którzy w zawodzie pracują z sukcesami. Takim człowiekiem jest właśnie Barry
Goldberg, u którego miałem przyjemność
odbywać staż. Dodatkowym impulsem do
wyjazdu była chęć poznania nieco odmiennego stylu pracy u trenera zza oceanu.
Warto dodać, iż wyjazd za granicę nie byłby
możliwy, gdyby nie pomoc z miasta, za co
bardzo serdecznie dziękuję.
„WR”: – Z jaką drużyną miałeś okazję współpracować?
MW: – Miałem przyjemność uczestniczyć w treningach zespołu American University z Waszyngtonu.
„WR”: – Czym różni się amerykańska
myśl szkoleniowa od europejskiej?
MW: – Hm... dobre pytanie. Ćwiczenia
w większości nie były dla mnie nowością.
Trener maksymalnie przyspieszał grę, ale

to też nie jest obecnie coś nowego. Czasem
myśl szkoleniową i taktyczną narzuca rodzaj rozgrywek, w których bierzesz udział.
W rozgrywkach bierze udział ponad 300
zespołów podzielonych na dywizje. Do najlepszej 64 dostajesz się tylko, jeśli wygrasz
swoją dywizję, więc tu nie ma miejsca na
bycie drugim. Podobnie jest w kolejnych
etapach tzn. grasz tylko jeden mecz i albo
awansujesz dalej albo odpadasz... To narzuca kształtowanie mentalności zwycięzcy
oraz chęci walki o każdą piłkę i wypełniania celów treningowych do maksa np. widziałem ćwiczenie, które powinno trwać
maksymalnie 5-8 minut, a trwało godzinę i
14 minut, bo zespół nie potrafił osiągnąć
wyznaczonego celu. Stąd wiele rozmów trenera z zespołem i zawodnikami indywidualnie. Ciekawostką również jest to, że libero
może zagrywać – czego nie ma w oficjalnych przepisach FIVB.
„WR”: – W jaki sposób zamierzasz
wykorzystać zdobytą wiedzę w treningu
z polskimi siatkarkami?
MW: – Mam tutaj sporo materiału do
przemyśleń. Niewątpliwie zdobytą wiedzę

RUGBY

Smoki wypunktowały Gryfy
Od porażki z Juvenią Kraków 8:47 zaczęły swoją rugbową przygodę w I lidze
rudzkie Gryfy. Przypomnijmy, że KS RUGBY Ruda Śląska zajął w ubiegłym sezonie
drugie, niepremiowane awansem miejsce
w II lidze rugby. Jednak w czasie przerwy w
rozgrywkach z gry w I lidze rugby z przyczyn organizacyjno-finansowych zrezygnowała Alfa Bydgoszcz. Polski Związek Rugby zaproponował rudzianom zastąpienie
bydgoszczan, z czego Gryfy skorzystały.
Debiut w wyższej klasie rozgrywek Gryfy rozpoczęły od wyjazdowego spotkania
z drużyną z najwyższej półki, czyli z Juvenią Kraków, która w ubiegłym sezonie grała w Ekstralidze rugby. Tak więc zupełny
beniaminek I ligi od razu musiał zmierzyć
się z faworytem rozgrywek.
Jak było do przewidzenia w starciu Dawida z Goliatem, tym razem zwycięsko
wyszedł ten większy. Krakowskie Smoki
od początku meczu dominowały nad Gryfami doświadczeniem, lepszą organizacją
gry oraz przewagą fizyczną w formacji
młyna. To właśnie dzięki grze młynem, po
stałych fragmentach gry (aut, młyn dyktowany) Smoki zdobyły wszystkie cztery
przyłożenia w pierwszej połowie. Czy to
wygrywając formację autową i formując
skutecznego maula, czy też wygrywając
młyny dyktowane ze swoim wrzutem na

polu 22 metrów gości. Nie oznacza to wcale, że Gryfy nie były w stanie przeciwstawić się gospodarzom. Wielokrotnie dzięki
skutecznej obronie ataki krakowian były
powstrzymywane i zmuszani byli oni do
błędów, po których piłkę odzyskiwali rudzianie. Dzięki temu udanie kontratakowali, dochodząc do pola punktowego Smoków,
ale poskutkowało to jedynie 3 pkt po rzucie
karnym skutecznie wykonanym przez
Krzysztofa Płusę. Jednak przewaga gospodarzy pozwoliła im częściej przełamywać
linię obrony Gryfów, dzięki czemu już po
pierwszej połowie zapewnili sobie bezpieczne prowadzenie 26:3.
W drugiej części gry obraz gry zmienił
się niewiele. Juvenia przeważała, ponownie
czterokrotnie meldując się na polu punktowym rudzian. Jednak Gryfy próbowały prowadzić bardziej otwartą grę, nie tylko skupiając się na obronie co zostało im wynagrodzone efektownym przyłożeniem po
akcji formacji młyna, w której konsekwencji w przegrupowaniach i udane kontynuacje zakończyły się przyłożeniem kapitana
drużyny Dawida Mańkowskiego. Niestety
podwyższenie nie wyszło K. Płusie i rudzianie ostali się tylko z 8 pkt zamiast
z dwucyfrową zdobyczą punktową.
Oceniając debiut Gryfów w starciu z
silniejszym rywalem należy ich pochwalić

Marcin Widera szlifował fach w USA.
postaram się wcielić do swojego warsztatu.
Warto zauważyć, że pracowałem z zespołem studentek, czyli nie wszystko można
wykorzystać w pracy chociażby z dziewczynami trenującymi minisiatkówkę, ale sporą
część można przełożyć również na zajęcia
z młodszymi grupami. Ważne jest również
to, że wracając ze stażu nie da się wcielić
w życie jeden do jednego tego, czego się
człowiek nauczył, ale zdecydowanie powiększa się warsztat i powiększa doświadczenie.
„WR”: – Jak spędzałeś wolny czas od
treningów?
MW: – Miałem przyjemność być z zespołem na obozie w Lewes, DE nad oceanem.
Wbrew pozorom wolnego nie było zbyt du-

żo, bo nie mieszkałem z zespołem, więc na
treningi dojeżdżałem. Dodatkowo uczestniczyłem w planowaniu jednostek treningowych, co zabierało zwykle około godziny.
A w czasie gdy przebywałem z zespołem
starałem się maksymalnie dużo rozmawiać
z trenerem, sztabem i zawodniczkami. Mimo tak napiętego grafiku udało się pojawić
na plaży nad oceanem, a gdy wróciliśmy do
Waszyngtonu, zwiedzić stolicę USA.
„WR”: – Życzę więc powodzenia
w pracy trenera i aby Ruda Śląska mogła
się doczekać kolejnych siatkarskich perełek na miarę Kornelii Moskwy.
MW: – Dziękuję bardzo i zapraszam do
Akademii Siatkówki, która działa w klubie
KPKS Halemba.

za ambicje i solidną obronę. Widać jednak
było różnicę na niekorzyść rudzian
w przygotowaniu fizycznym. Tej różnicy
nie da się szybko zniwelować i w rywalizacji z najsilniejszymi zespołami I ligi:
Juvenią czy Czarnymi Pruszcz Gdański
będzie trudno samą ambicją zasypać tę
dziurę. Swoich szans Gryfy muszą szukać
z drużynami takimi jak Budowlani Łódź,
Budowlani Lublin czy może Legia Warszawa. Muszą jednak wznieść się na wyżyny swoich umiejętności taktycznych i
solidnie się do tych spotkań przygotować.
Musi zagrać najbardziej optymalny skład,
co jednak w rugby zawsze stoi pod znakiem zapytania.
Weryfikacja wartości prezentowanej
przez rudzki zespół nastąpi już bardzo szybko, bo w najbliższą niedzielę 6 września br.
o godz. 16.00. na Burloch Arenie K.S.
IGLOO RUGBY Ruda Śląska podejmie
Budowlanych Łódź, czyli drużynę, która
teoretycznie znajduje się w zasięgu optymalnych możliwości Gryfów.
I kolejka I ligi rugby

Sportowy
rozkład jazdy

Juvenia Kraków – K.S. IGLOO
RUGBY Ruda Śląska 47:8 (26:3)

Gryfy zagrały w składzie: K. Pepliński, Ł. Fura (od 41 min M. Nowak), K.
Jopert, A. Stankiewicz (od 66 min Ł. Ruda), D. Mańkowski 5 pkt. (1 przyłożenie),
P. Pepliński, R. Szaciłowski, J. Mańkowski (od 49 min J. Krupiński), K. Płusa 3
pkt. (karny), M. Mucha, J. Skoczylas, W.
Midor, M. Jurczyński (od 42 min M. Michalak), D. Bryński, P. Mol.

Piłka nożna
Piast II Gliwice – Grunwald Ruda Śląska
(5.09., godz. 16.00)
Slavia Ruda Śląska – Górnik Piaski
(5.09., godz. 11.00)
Jastrząb Bielszowice – Górnik Pszów
(5.09., godz. 16.00)
Urania Ruda Śląska – Polonia Łaziska
Rybnickie (5.09., godz. 11.00)
Polonia Marklowice – Wawel Wirek
(5.09., godz. 16.00)
Urania II Ruda Śląska
– Pogoń Nowy Bytom (5.09., godz. 17.00)
Piłka ręczna
Grunwald Ruda Śląska
– Olimpia Piekary Śląskie
(3.09.,godz. 18.00)
Rugby
Rugby Ruda Śląska – KS Budowlani Łódź
(6.09., godz. 16.00)
Koszykówka
AZS AWF „Mickiewicz – Romus” Katowice II – Pogoń Ruda Śląska
(4.09., godz. 18.00 Rybnik – Boguszowice)
Pogoń Ruda Śląska – MKKS Rybnik
(5.09. 18.00 Rybnik – Boguszowice)

Kolumny sportowe
zredagował
Łukasz Wodarski
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PIŁKA NOŻNA – III LIGA

PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

Kolekcjonerzy remisów
Raków II Częstochowa – Slavia Ruda Śląska 1:1 (1:0)
Bramki: Kowal – T. Rejmanowski
SLAVIA: Kucharski – Maciejewski,
Met, Korban, Wujec, Zalewski, Puschhaus, Moritz, Strzalla (T. Rejmanowski),
Filipiak (Babczyński), Lach. Trener Marek Piotrowicz.
Slavia Ruda Śląska po raz kolejny nie
potrafiła odnieść zwycięstwa w sezonie i tylko zremisowała z rezerwami Rakowa Częstochowa 1:1. Chociaż piłkarze spod Jasnej
Góry nie zdobyli w obecnych rozgrywkach
chociażby punktu, to remis Slavii można w
tym przypadku uznać za sukces, gdyż wyrównanie padło już w doliczonym czasie
gry. Punkt dla podopiecznych trenera Piotrowicza uratował Rejmanowski.

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

Górnik Wesoła
4 12
Gwarek Tarnowskie Góry 4 10
MKS Myszków
4 10
Ruch Radzionków
4
9
Polonia Poraj
4
9
Przemsza Siewierz
4
9
RKS Grodziec
4
7
Concordia Knurów
4
7
Unia Ząbkowice
4
4
Zieloni Żarki
4
4
GKS II Katowice
4
3
Slavia Ruda Śląska
4
3
Sarmacja Będzin
4
2
Raków II Częstochowa 4
1
Górnik Piaski
4
0
Przyszłość Ciochowice 4
0

PIŁKA NOŻNA – LIGA OKRĘGOWA

Skromne zwycięstwo
i dwie identyczne porażki
Jańczak, R. Grzesik
(D.Wypiór), Henisz
(Zawisza), Musiał,
Wojcik (Magiera),
Kornas,
Zalewski
(Spiolek), Krzywda.
Wawel Wirek –
Przyszłość Rogów
1:0
Bramki: Buchcik
Wawel: Palka – K.
Kałużny, Pyc, Buchcik, Maciejok (Sławik) – Foryś, Łęcki,
G. Kałużny, Wawrzyczek (Aleksa) – Piętoń – Lux (Leszków).

Urania pechowo przegrywa z młodzieżą z Czyżowic.

Ze zmiennym szczęściem rozgrywały
swoje mecze rudzkie drużyny w lidze
okręgowej. Bardzo cenne zwycięstwo odniósł Wawel Wirek, który po bramce Buchcika pokonał faworyzowany zespół z Rogowa. Pozostałe rudzkie drużyny odniosły
porażki wyjazdowe w takich samych rozmiarach – wynikiem 2:3. Jastrząb przegrywał już trzema trafieniami, ale dwie bramki
Bartosza Talagi doprowadziły do nerwowej końcówki. Bramki strzelone przez Jastrząb to pierwsze trafienia tego zespołu w
obecnych rozgrywkach. O wiele bardziej
zacięte spotkanie rozegrali podopieczni
trenera Malujdy. Miejmy nadzieję, iż w
nadchodzącej kolejce zdobycz punktowa
rudzian będzie bardziej okazała.

Naprzód Czyżowice – Urania
Ruda Śląska 3:2

Bramki: Zawisza (2)
Urania: Pardela, Hejdysz, Gabryś,
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Upragnione zwycięstwo „zielonych”
Grunwald Ruda Śląska – LZS Piotrówka 2:1 (2:1)
Bramki: Stanisławski, Chwastek
– Tala
Grunwald: Soldak (Lamlih) – Kiepura, Wolek, Sikora, Szczypior (Kowalski),
Fredyk, Maciongowski, Brzozowski,
Chwastek, Dreszer (Kot), Stanisławski.
Czwarta kolejka rozgrywek trzecioligowych okazała się szczęśliwa dla podopiecznych trenera Wawocznego, gdyż
w meczu z przedostatnią LZS Piotrówką
zgarnęli upragnione trzy punkty. Wygrana
nie przyszła rudzianom jednak łatwo, ponieważ goście wcale nie zamierzali położyć się na boisku. Przyjezdni przyjechali
do Rudy Śląskiej po punkty i swoje zapędy
udokumentowali bramką w 22. minucie
autorstwa Tali. Na szczęście halembianie
szybko otrząsnęli się z zimnego prysznicu.
W 25. minucie Stanisławski doprowadził
do remisu wykorzystując nieporozumienie
defensywy gości, a tuż przed przerwą nowy nabytek Chwastek wyprowadził swój
zespół na prowadzenie. W drugiej połowie
wynik nie uległ zmianie mimo licznych sytuacji do zdobycia bramki. Szczególną nieskutecznością raził Dariusz Kot, który ewidentnie nie miał swojego dnia. Najważniejsze, że Grunwald utrzymał prowadzenie do

Zawodnik Piotrówki tylko raz wpisał się na listę strzelców.
ostatniego gwizdka i opuścił ostatnie miejsce w tabeli.
1. BKS Stal Bielsko Biała
4 10
2. Pniówek Pawłowice Śl.
4
8
3. Rekord Bielsko Biała
4
7
4. Odra Opole
4
7
5. LKS Bełk
4
7
6. GKS 1962 Jastrzębie
4
7
7. Piast II Gliwice
4
6

Ruch II Chorzów
Górnik II Zabrze
Skra Częstochowa
Podbeskidzie II BB
Szombierki Bytom
Grunwald Ruda Śląska
LKS Czaniec
Ruch Zdzieszowice
LZS Piotrówka

4
4
4
4
4
4
4
4
4

6
5
5
4
4
3
2
2
0

PIŁKA RĘCZNA

Dwie porażki Grunwaldu
w okresie przygotowawczym
granego spotkania. Wiemy w jakim miejscu się obecnie znajdujemy i przed nami
jeszcze sporo pracy, ale za miesiąc będziemy prezentować się zupełnie inaczej –
stwierdził po meczu szkoleniowiec Grunwaldu Marek Kąpa.

Górnik Zabrze – SPR Grunwald
Ruda Śląska 34:20

KS 27
Gołkowice
– TP Jastrząb
Bielszowice
3:2

Bramki: B. Talaga (2)
Jastrząb: Szuraj – Morawiec, Piszczatowski, Kohut, Anioł, Michalski, J. Łukasik, T. Łukasik, Wiertelorz, Latoska, Koniorczyk
1. Naprzód Czyżowice
4 10
2. Orzeł Mokre
4 10
3. Rymer Rybnik
4 9
4. Polonia Łaziska Rybnickie
4 9
5. KS 27 Gołkowice
4 9
6. Tempo Paniówki
4 8
7. Polonia Marklowice
4 7
8. Gwiazda Skrzyszów
4 7
9. Przyszłość Rogów
4 6
10. Urania Ruda Śląska
4 4
11. Wawel Wirek
4 4
12. Naprzód 46 Zawada
4 3
13. Naprzód 32 Syrynia
4 1
14. Jastrząb Bielszowice
4 1
15. Górnik Pszów
4 1
16. Gwarek Zabrze
4 0

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Grunwald pokazał się z dobrej strony mimo wysokiej porażki.
Piłkarze ręczni Grunwaldu Ruda Śląska
dostąpili zaszczytu sparowania z czołową
ekipą szczypiorniaka w naszym kraju,
a mianowicie z Górnikiem Zabrze. Fanom
piłki ręcznej nie trzeba chyba przedstawiać sylwetek Mariusza Jurasika, Bartłomieja Tomczaka czy Rafała Glińskiego.
Zawodnicy tego kalibru szlifowali formę
przed zbliżającymi się rozgrywkami. Dla
Grunwaldu prowadzonego przez nowego
szkoleniowca Marka Kąpę było to pierwsze przetarcie przed nadchodzącym sezonem w drugiej lidze. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem zabrzan 34:20, ale ta

porażka wstydu szczypiornistom z Rudy
Śląskiej nie przynosi. Na wysoką porażkę
rudzian miało wpływ kilka czynników.
Etap przygotowań do sezonu obydwu drużyn jest zupełnie inny, a i częstotliwość
treningów w drużynie z ekstraligi jest
trzykrotnie większa. Warto wspomnieć
również o absencji kilku graczy, którzy
wracają po urlopach i kontuzjach do treningu. Szansę do pokazania się dostali za
to młodzi zawodnicy oraz zawodnicy
przymierzani do gry w Grunwaldzie, którzy bez strachu podeszli do klasowego
przeciwnika. – Jestem zadowolony z roze-

Grunwald: Wilk, Reichel – Płonka 4,
Stogowski 3, Wodarski 2, Kurzawa 2,
Milewski 2, Nowak 2, Kożuch 2, Piekarczyk 1, Majchrzak 1, Mięsopust 1, Giebel, Ciepliński, Konert.
Drugim sparingpartnerem Grunwaldu
była czołowa ekipa zaplecza ekstraklasy –
Olimpia Piekary. Także to spotkanie zakończyło się porażką rudzian 33:24. Podobnie jak w meczu z Górnikiem Zabrze
dał się odczuć brak rozgrywających, którzy z różnych przyczyn nie dołączyli jeszcze do zespołu. Szansę na grę wykorzystują więc młodzi zawodnicy. Do bramki po
dłuższej nieobecności wrócił Łukasz Borecki, który swoimi interwencjami udowodnił, że będzie silnym punktem drużyny. W tym tygodniu do drużyny Marka
Kąpy powinni dołączyć wszyscy zawodnicy i trener będzie miał na boisku większe
pole manewru. Okazję do rewanżu halembianie będą mieli w czwartek, ponieważ na
ten dzień zaplanowano sparing z Olimpią.
Mecz rozpocznie się o godz. 18.00 w halembskiej hali sportowej.
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Cztery kółka, tysiące kilometrów
i sto procent bezpieczeństwa
Coraz więcej osób, zwłaszcza jeżeli chodzi o dalsze podróże i wycieczki organizowane na własną rękę, decyduje się na wynajem samochodu. Trudno jednak podjąć niejako „na
odległość” taką decyzję. Bowiem na miejscu mogą nas spotkać przykre niespodzianki – brak płynów eksploatacyjnych, zniszczone ogumienie, czy niesprawny układ hamulcowy – to
niektóre z nich. Pytamy specjalistów z grupy AUTO-BUD o to, co zrobić i na co uważać, by podjąć rozsądną decyzję, której nie będziemy żałowali.
Podróżowanie samochodem podczas wakacyjnych wypraw to niewątpliwie najwygodniejsza
i najszybsza forma przemieszczania się z miejsca
na miejsce. Dlatego też rośnie liczba osób, które
do docelowego kraju wybierają się samolotem
lub pociągiem, zaś na miejscu – już na lotnisku,
czy w umówionym miejscu, dalszą podróż kontynuują wypożyczonym autem. O tym, jakiego
rodzaju samochodu potrzebujemy oraz z jakim
wyposażeniem, warto jednak pomyśleć na kilka
tygodni, a nawet kilka miesięcy przed wyjazdem.
W tym aspekcie warto zapoznać się z opiniami
innych użytkowników, a także dokładnie przeanalizować i porównać oferty wypożyczalni oraz
pośredników.
Rozsądne ceny wynajmu samochodu za granicą to ok. 100-200 zł na dobę. Warto więc przekalkulować, do jakich miejsc planujemy dojechać
oraz zapoznać się ze stanem dróg i na tej podsta-

wie przeliczyć, czy gra jest warta świeczki. Kolejna kwestia to ustalenie, czy auto ma nielimitowaną liczbę kilometrów oraz jaki jest charakter
kraju, do jakiego wybieramy się. Na przykład
w rejonach górzystych niezbędny będzie samochód terenowy z napędem na cztery koła. Analizując koszty, trzeba także wziąć pod uwagę kaucję (kwoty sięgają nawet tysięcy złotych i są
blokowane na czas wypożyczenia), której wymagają wypożyczalnie, a która zwracana jest, jeżeli
oddamy samochód w takim samym stanie. Warto
także zorientować się, czy cena wypożyczenia
podczas wcześniejszej rezerwacji jest taka sama
jak przy wynajęciu na miejscu. Okazuje się bowiem, że czasem ta druga opcja może być tańsza.
– Kolejna sprawa to ubezpieczenie autocasco,
które jest gwarancją spokojnej podróży. Trzeba
jednak dowiedzieć się, jak wygląda kwestia zwro-

tu kosztów naprawienia szkody, bo często obowiązuje zasada, że to użytkownik musi naprawić
samochód z własnej kieszeni, a zwrot pieniędzy
następuje dopiero po czasie – przypomina Michał Kozłowski diagnosta i kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA, która
należy do grupy AUTO-BUD.
Również jeszcze przed odebraniem auta zorientujmy się, czy na miejscu możemy wypożyczyć fotelik (jeżeli podróżujemy z małym dzieckiem) oraz czy można wypożyczyć GPS. Resztę
kwestii należy ustalić już przy odbiorze pojazdu.
– Poświęćmy chwilę, aby później nie rozczarować się. Zapytajmy, jaki rodzaj benzyny należy
wlać do baku. Kolejna sprawa to stan techniczny
auta. Poprośmy o jazdę próbną, by zobaczyć, czy
samochód działa sprawnie – radzi Michał Kozłowski. – Istotny jest również stan ogumienia.
Sprawdźmy, czy opony nie są łyse lub zniszczone.

Zapytajmy także, czy samochód jest wyposażony
w koło zapasowe. Wszystko zależy od kultury jazdy i podejścia do kwestii bezpieczeństwa w zależności od kraju.
Pięć minut dłużej przy odbiorze auta może
nas również uratować od ewentualnych nieprzyjemności przy jego zwrocie. – Warto zrobić
zdjęcie samochodu i pooglądać stan lakieru czy
oświetlenia, aby później nikt niesłusznie nie
mógł nam zarzucić uszkodzeń – mówi Kozłowski.
Aby nie dać się zaskoczyć na drodze, należy
także sprawdzić stan płynów eksploatacyjnych,
czyli płynu chłodniczego, hamulcowego i do
spryskiwacza, a także oleju silnikowego. Jeżeli
zaś wybieramy się w wyjątkowo długie trasy,
warto zabrać ze sobą zapas płynów, a także paliwa, bo zwłaszcza w egzotycznych krajach, rodzaj
oraz ich dostępność mogą być różne.

OMEGA Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Godula
GAMMA Stacja Kontroli Pojazdów – Świętochłowice
ul. Katowicka 73 (naprzeciw Gazowni),
czynne pn.-pt. 7-19, sob. 7-14, tel. 32 245-28-91

Ruda Śląska, ul. Stara 1 (róg ulicy Joanny i Starej),
czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 725-58-88

ALFA Stacja Kontroli Pojazdów – Bykowina
Ruda Śląska, ul. Szpaków 51,
czynne pn.-pt. 7-19, sob. 8-14, tel. 32 740-92-21
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