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* KREDYTY *

GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
• 15 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy

tel.
731-35-35-35

Najtańsze kredyty
gotówkowe!
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Osobom do lat 18 alkoholu
nie sprzedajemy
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SER MORSKI

BYKOWINA

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE

OFERTA WAŻNA OD ŚRODY 17 LUTEGO DO NIEDZIELI 21 LUTEGO 2016 r.

Foto: RP
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GÓRNICTWO

Dziesięć lat minęło. Sprawa wraca na wokandę
Przypomnijmy – w styczniu 2015 roku w gliscach, jak kopalnie, gdzie warunki są wyjątkowo
wickiej „okręgówce” oskarżeni usłyszeli wyroki.
niebezpieczne. Dlatego też do ponownego rozpaGłówny inżynier wentylacji kopalni, Marek Z. zotrzenia skierowane zostały zarzuty stawiane dystał skazany na trzy lata więzienia (bez zawieszerektorowi kopalni oraz głównemu inżynierowi
nia), choć prokurator zażądał dla niego ośmiu lat
wentylacji. Dodajmy, że zgodnie z decyzją Sądu
pozbawienia wolnoApelacyjnego – ten
21 listopada w pokładzie 506, na
ści bez zawieszenia.
drugi – Marek Z.
głębokości 1030 metrów kopalni
Z kolei były dyrektor
został prawomocnie
kopalni, Kazimierz
skazany
tylko
Halemba doszło do wybuchu metanu,
D., usłyszał wyrok
w
części
dotyczącej
a także eksplozji pyłu węglowego.
dwóch lat (w zawiepoświadczenia nieGórnicy likwidowali w tym rejonie
szeniu na pięć lat,
prawdy w dokuścianę wydobywczą. W wypadku zginęło
prokurator wnioskomentach, za co grow sumie 23 górników KWK Halemba oraz
wał o siedem). Po śrożą mu cztery miepracowników zewnętrznej ﬁrmy Mard.
siące
więzienia.
dowej (10.02) apelaZdaniem
składu
cji w katowickim SąPierwsze wyroki w sprawie „Halemby”
orzekającego
kwedzie
Apelacyjnym,
zapadły w 2008 roku. Ostatecznie wyroki
stia tego, kto zawisprawa wróci na wow zawieszeniu usłyszało 14 oskarżonych
nił w katastroﬁe,
kandę gliwicką.
osób,
a dwie zostały uniewinnione. W tym
nadal
pozostaje
Podczas odczytyroku mija dziesięć lat od tragedii.
otwarta, a w ponowwania decyzji składu
nym procesie głos
orzekającego
Sądu
powinni zabrać m.in. biegli. W apelacji stwierApelacyjnego Mirosław Ziaja, jego przewodnicządzono m.in., że sąd pierwszej instancji niedostacy, podkreślał, że to pracodawca ma obowiązek
tecznie przeanalizował możliwości odnośnie tezapewnienia pracownikom bezpiecznych warungo, jakie mogło być źródło wybuchu metanu oraz
ków w pracy – w szczególności zaś w takich miej-

Foto: arch.

Sąd Apelacyjny w Katowicach zakwestionował częściowo wyrok, który przed rokiem zapadł przed Sądem Okręgowym w Gliwicach. Tak mija dziesiąty rok od jednej z najczarniejszych tragedii w polskim górnictwie i taki jest ﬁnał ośmioletniej sądowej batalii. Chodzi o sprawę ustalenia winnych katastrofy w KWK Halemba, w której zginęło
23 górników. Sąd ma wątpliwości co do wymiaru kary dla ówczesnego dyrektora kopalni oraz głównego inżyniera wentylacji. Proces zostanie przeprowadzony jeszcze raz.
Taka decyzja została ogłoszona tydzień temu (10.02.).

W katastroﬁe zginęli pracownicy w wieku od 21 do 59 lat.
pyłu węglowego. Zapowiedziano także, że zmianie może ulec kwaliﬁkacja zatrzutów stawianych
oskarżanym na łagodniejszą.
Według składu orzekającego sprawozdanie
komisji Wyższego Urzędu Górniczego, która została powołana do przedstawienia informacji w

sprawie tragedii, nie jest wystarczające. Dlatego
też prawdopodobnie zostanie powołana komisja
biegłych, biegły, czy skład specjalistycznego instytutu, którzy będą mieli za zadanie wydanie
miarodajnej opinii, która będzie decydująca w
ustaleniu ostatecznego wyroku.
Joanna Oreł
REKLAMA

Związek Zawodowy Górników w Polsce przy
KWK„Pokój”
Z inicjatywą ustawodawczą projektu ustawy
„Ustawa o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007”
dot. deputatu węglowego dla byłych pracowników
kopalń bądź zakładów górniczych.

UZUPEŁNIJ LISTĘ – ŻĄDAJ NIE PROSZĄC SIĘ !!!
MUSIMY ZEBRAĆ 100 TYS. PODPISÓW. PROJEKT NOWELIZACJI
ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE. GWARANTUJE PRACOWNIKOM, KTÓRZY
PRZEJDĄ NA EMERYTURĘ ORAZ EMERYTOM GÓRNICZYM
I WSZYSTKIM UPRAWNIONYM OTRZYMYWANIE DEPUTATU
WĘGLOWEGO Z BUDŻETU PAŃSTWA. NALEŻY WYPEŁNIĆ NA
PRZYGOTOWANEJ KARCIE IMIĘ I NAZWISKO, PEŁNY ADRES
ZAMIESZKANIA, PESEL I PODPIS.
PODPISY MOGĄ SKŁADAĆ WSZYSTKIE PEŁNOLETNIE
OSOBY!!!!
(nie tylko emeryci czy uprawnieni do deputatu węglowego).
PODPISY MOŻNA SKŁADAĆ - KOPALNIA POKÓJ W BIURZE
ZZG W POLSCE PRZY KWK „POKÓJ” POK. 103.
„Deputat węglowy jako uprawnienie byłych pracowników górnictwa
funkcjonował już w Polsce w okresie przedwojennym
i był traktowany jako jeden z istotnych elementów uposażenia
emeryta lub rencisty górniczego ”.

kredyty
hipoteki
inwestycje

CO WPŁYWA NA KOSZT TWOJEGO KREDYTU?
Banki i firmy pożyczkowe bombardują nas reklamami z oprocentowaniem kredytu wynoszącym nawet 3,99%. Czy jednak tylko oprocentowanie powinno decydować o naszym wyborze?
Warto pamiętać o tym, że na faktyczny koszt pożyczki wpływa więcej czynników. To ile musimy oddać bankowi jest zależne między
innymi od:
–
–
–
–

Marcin Świętoń

533 034 950

prowizji,
ubezpieczenia,
opłaty przygotowawczej,
dodatkowych opłat za usługi pośrednictwa finansowego.

Wszystkie łączne koszty składają się na Rzeczywistą Roczną Stopę
Oprocentowania zwaną w skrócie RRSO. Często więc mimo tego, że
kredyt posiada bardzo niskie oprocentowanie, wskaźnik RRSO sięga Milena Szymczak
nawet 40%.
533 076 950
–
–
–

Masz wrażenie że raty które płacisz są zbyt wysokie?
Chcesz pozbyć się ciążącego na Tobie zobowiązania?
Chcesz uwolnić się od dodatkowych kosztów pożyczki?

Pokażemy Ci jak to zrobić.
Weź sprawy w swoje ręce i skontaktuj się z jednym
z naszych doradców.

cmi-kredyt.pl

Artur Loewe

533 551 950
Służymy darmowym doradztwem finansowym
w każdym zakresie.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Traktem przez dzielnice

Kompleksowa rewitalizacja obszaru pomiędzy
Wirkiem a Nowym Bytomiem to jeden ze strategicznych projektów Rudy Śląskiej, który wpisuje się zarówno w Strategię Rozwoju Miasta jak i w Lokalny
Program Rewitalizacji. – Dzięki realizacji tego zadania będziemy mogli odnowić szereg miejskich terenów
zielonych, wybudować place zabaw oraz nowe miejsca rekreacji i wypoczynku. Całość tego zadania obejmuje obszar ok. 40 hektarów – podkreśla prezydent
miasta Grażyna Dziedzic. – Dlatego gdy tylko pojawiła się szansa na sięgnięcie po środki zewnętrzne, które
umożliwią sfinansowanie tego przedsięwzięcia, zdecydowaliśmy się bez wahania – dodaje.
Przygotowany przez władze miasta projekt przewiduje, że w ciągu trzech lat powstanie w mieście tzw.
Trakt Rudzki, czyli trasa, która połączy istniejące
i planowane obiekty sportowe, parki, skwery oraz
miejsca związane z historią w dwóch centralnych
dzielnicach miasta. Trakt przebiegać ma od ul. Nowary przez podnóże hałdy do ul. Katowickiej, dalej
ul. Tuwima, Kupiecką, Obrońców Westerplatte do
hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie przez tereny hałdy
do ul. Czarnoleśnej. Tam trasa się rozwidli. Jedna z jej
części przebiegać będzie przez park przy ul. Hallera,
dalej pobiegnie tą ulicą w kierunku Parku Dworskie-

go, następnie ul. Pokoju i Ratowników do ul. Chorzowskiej, gdzie połączy się z drugą częścią trasy,
która prowadzić będzie od ul. Czarnoleśnej.
Główne zadanie planowanego Traktu Rudzkiego to
umożliwienie sprawnego poruszania się w centralnej
części miasta z dala od ruchliwych ulic. – Trasa wykonana zostanie w taki sposób, aby można nią było nie
tylko spacerować, ale również przemieszczać się na
rowerze lub biegając, a w części również poruszać się
na rolkach. Co ważne, podczas wyznaczania trasy będziemy opierać się również o już wytyczone i wydeptane przez mieszkańców ścieżki. Natomiast poprzez zastosowanie specjalnych platform chcemy dostosować
ją do osób poruszających się na wózkach – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Oprócz wytyczenia i wykonania trasy niezwykle
ważna z punktu widzenia całego projektu jest rewitalizacja przestrzeni, przez którą przebiegać będzie
Trakt Rudzki. Chodzi tu o odnowienie parków, skwerów oraz zagospodarowanie hałd poprzemysłowych.
I tak zrewitalizowany ma zostać park u zbiegu ul. Katowickiej i Tuwima, gdzie planowany jest plac zabaw
dla dzieci oraz industrialny plac rekreacji dla młodzieży. W kolejnym parku poddanym rewitalizacji – Parku Dworskim w Nowym Bytomiu – powstać ma rosa-

Foto: JO

Ścieżka rowerowo-pieszo-rolkarska łącząca istniejące i planowane obiekty sportowe, parki, skwery oraz
miejsca związane z historią pomiędzy Wirkiem a Nowym Bytomiem – tak w skrócie ma wyglądać Trakt
Rudzki. Na tym odcinku władze Rudy Śląskiej chcą kompleksowo zrewitalizować kilka parków, zagospodarować dużą hałdę w centrum miasta oraz nadać tym miejscom nowe funkcje. W tym celu zamierzają
sięgnąć po środki unijne. Może to być kwota ponad 8 mln zł. Jeszcze w tym miesiącu wniosek w tej
sprawie zostanie złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na trasie Traktu Rudzkiego znajdzie się m.in. hałda przy ul. 1 Maja.
rium, siłownia pod chmurką, polana wypoczynku oraz
punkt ornitologiczny. Z kolei w parku przy ul. Hallera
miałby powstać ogród sensoryczny.
Ważnym elementem przygotowanego projektu ma
być zagospodarowanie dużej hałdy przy ul. 1 Maja.
Miałaby tam powstać strefa rekreacji, punkty widokowe, miejsce piknikowe i grillowe. Ponadto w ramach
projektu zainstalowane zostanie oświetlenie, powstaną
także elementy małej architektury jak kosze, ławki czy
pergole. Dodatkowo projekt, który realizować chcą
władze miasta, obejmuje rewitalizację parku młodzieży w Orzegowie oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ośrodka sportowego Burloch Arena.
Całość inwestycji ma kosztować ok. 10 mln zł.
Większość tej kwoty miałoby stanowić unijne dofi-

nansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Uchwałę intencyjną w sprawie upoważnienia władz miasta do
złożenia odpowiedniego wniosku o dofinansowanie
podjęli podczas czwartkowej sesji (11.02.) rudzcy
radni. – Kolejnym krokiem będzie złożenie do końca
lutego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Później nasz projekt będzie konkurował z innymi, złożonymi przez
samorządy z całego kraju. W pierwszym konkursie,
który rozstrzygnięty zostanie w sierpniu, do rozdysponowania jest 40 mln zł. Później odbędą się jeszcze dwa kolejne, których łączna pula wyniesie 100
mln zł – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. 
TK
REKLAMA
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„Zebra” nie zawsze zwiększa bezpieczeństwo

|NOWY BYTOM

Idąc ulicą Ratowników bez problemu można traﬁć na przejście dla pieszych – znajduje się ono aż w trzech miejscach. Jednak ostatnio po raz
kolejny pojawiły się głosy także o potrzebie stworzenia przejścia dla pieszych na leżącej nieopodal ul. Pokoju, gdzie nie sposób przejść na drugą
stronę przez wspomnianą „zebrę”.

Foto: MS

Nielegalne używki

Brak pasów wymusza na pieszym szczególną ostrożność.
czelniczka Wydziału Dróg i Mostów
UM. – W przypadku ul. Ratowników
mamy do czynienia ze skumulowanymi potokami pieszymi, związanymi

Ważny numer na budynku to obowiązek

bezpośrednio z dojściami do Miejskiego Przedszkola nr 4 oraz do Gimnazjum nr 11 – dodaje.
Magdalena Szewczyk

|R��� Ś�����

Numer domu powinien znajdować się na każdym budynku. To nie tylko duże ułatwienie, ale też obowiązek,
którego niedopełnienie może skutkować karą ﬁnansową.
jest z innej części miasta i policjanci
nie mogą odnaleźć miejsca zdarzenia
– mówi Arkadiusz Ciozak, oﬁcer prasowy Komendy Miejskiej Policji.
Policjanci oczywiście dotrą na
miejsce, jednak czas reakcji może się
wydłużyć, a o to często jest decydujące, zwłaszcza kiedy wzywamy pogotowie. Ratownicy muszą wówczas
krążyć pomiędzy budynkami w poszukiwaniu właściwego domu. Dotyczy to szczególnie miejsc, gdzie powstają nowe budynki. Rudzka Straż
Miejska informuje właścicieli i zarządców nieruchomości o tym, że wywieszenie numeru na budynku jest
obowiązkiem i jego brak może skutkować karą. Reguluje to Kodeks wy-

kroczeń, zgodnie z którym niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą w wysokości 250 zł. Kara
może zostać nałożona nie tylko za
brak numeru, ale także za brak oświetlenia, gdyż numer powinien być widoczny po zmroku. W ostatnim czasie
ani policja, ani straż miejska nie wnioskowały jednak o ukaranie żadnego
z mieszkańców. – W pierwszej kolejności staramy się przypominać o tym
obowiązku i upominać. Do wnioskowania o ukaranie posuwamy się dopiero, kiedy ktoś nagminnie lekceważy
nasze prośby – mówi Marek Partuś,
zastępca komendanta Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej.
Arkadiusz Wieczorek

Funkcjonariusze Straży Granicznej
z Rudy Śląskiej tylko w ostatnim czasie
zatrzymali handlarzy nielegalnymi używkami, których łączna wartość wyniosła
ok. 160 tys. zł. Do pierwszego zatrzymania doszło podczas kontroli na drodze krajowej nr 81 w Orzeszu, gdzie zatrzymano
kierowcę passata, który przewoził worki
z tytoniem. W sumie zatrzymano 119,5 kg
krajanki tytoniowej o wartości 79 300 zł.
Następne zdarzenie miało miejsce w Sosnowcu, gdzie rudzcy funkcjonariusze
wylegitymowali dwóch podejrzanie zachowujących się mężczyzn i przeszukali
ich samochody. Znaleziono tam 20 tys.
sztuk papierosów. Prowadząc sprawę
strażnicy pojechali do Mysłowic, gdzie
w mieszkaniu i garażu jednego z mężczyzn znaleziono 27 kilogramów krajanki
tytoniowej, 47 720 sztuk papierosów oraz
prawie 208 litrów spirytusu. Łączna wartość nielegalnych wyrobów akcyzowych
to 87 300 zł.

Awantura w Urzędzie Miasta

Foto: MS

Brak numeru na budynku może
utrudniać życie. Problem może mieć
kurier, próbujący odnaleźć adresata
paczki, czy taksówkarz, który przyjeżdża po klienta. To jednak mały kłopot
w porównaniu z tym, kiedy naszego
domu nie mogą znaleźć służby ratunkowe. W tym przypadku może to zagrażać naszemu bezpieczeństwu, a nawet życiu. Choć zwykły numer zawieszony na budynku może wydawać się
sprawą drugorzędną to – jak informują
służby mundurowe – jego brak bywa
kłopotliwy. – Reagując na zgłoszenie,
kierujemy się pod wskazany adres. Jeśli na miejsce jedzie patrol z danego
rejonu, traﬁa bez większego kłopotu.
Zdarza się jednak, że patrol kierowany

Groził śmiercią policjantom

Policjanci z Kochłowic zatrzymali 26letniego rudzianina, który podczas interwencji groził im pozbawieniem życia. Do
zdarzenia doszło przy ul. Wschodniej,
gdzie policjanci znaleźli poszukiwanego
26-latka. Mężczyzna od początku zachowywał się agresywnie i groził mundurowym śmiercią. Zatrzymanemu 26-latkowi
grożą dwa lata więzienia.

– Dlaczego na ul. Pokoju nie można
przejść na drugą stronę jezdni przez
przejście dla pieszych? To niebezpieczne – mówi rudzianin, który odwiedził redakcję, by przedstawić problem. – Najgorzej jest, gdy człowiek
wybiera się na przystanek bądź do
przychodni – w tych miejscach pasy
przydałyby się najbardziej – dodaje.
Rzeczywiście, na ulicy Pokoju nie
znajduje się ani jedno przejście dla
pieszych, jednak urzędnicy rudzkiego

magistratu twierdzą, że malowanie
pasów w tym miejscu jest nieuzasadnione. – Propozycja wyznaczenia
przejść dla pieszych przez ul. Pokoju
była wielokrotnie omawiana przez
Komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Jej członkowie stoją na
stanowisku, że wyznaczenie tam przejścia dla pieszych jest bezzasadne, ze
względu na fakt, iż potok pieszy
wzdłuż tej ulicy jest rozproszony, a wyznaczenie przejścia dla pieszych
w konkretnej loNa szczęście w naszym mieście z roku na rok
kalizacji wykluspada liczba wypadków, do których dochodzi także
czałoby
możliw miejscach, gdzie nie ma pasów. W 2014 roku
wość przekroczedoszło do 61 wypadków drogowych z udziałem
nia jezdni na odpieszych, w tym 13 z ich winy. Natomiast w ubiegłym
cinku do 100 m od
roku spadła liczba wypadków z udziałem pieszych
niego – wyjaśnia
w stosunku do 2014 r. Było ich 45, w tym 12
Barbara Mikołaz winy pieszych.
jek-Wałach, na-

KRONIKA

Oznaczenie budynku numerem
to nasz obowiązek.

Strażnicy zatrzymali dwóch 23-latków,
którzy najpierw awanturowali się na ulicy,
a następnie wtargnęli do Urzędu Miasta.
Mężczyźni idąc ul. Damrota utrudniali
przejazd samochodu kładąc się na masce
i głośno krzycząc, czym przestraszyli kierującą kobietę i jadące z nią dziecko. Całą
sprawę zauważył jeden z rudzkich radnych, za którym awanturnicy wbiegli do
budynku Urzędu Miasta. Awantura przeniosła się do Kancelarii Rady Miasta i na
korytarze urzędu. 23-latkowie zostali zatrzymani i traﬁli do izby wytrzeźwień.
Mogą spodziewać się mandatów.
JO
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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NOWY DYREKTOR MUZEUM MIEJSKIEGO

Zakup nowych eksponatów to priorytet

Foto: AW

W rudzkim muzeum pracuje od prawie 20 lat. Jest rudzianinem, ma żonę i dwie córki, a jego pasją jest historia
naszego miasta. 3 lutego historyk Krzysztof Gołąb został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im.
Maksymilina Chroboka.

Krzysztof Gołąb, nowy dyrektor muzeum.
– Zacznijmy od priorytetów i Pana wizji muzeum...
– Przede wszystkim moim priorytetem jest przywrócenie
muzeum jego misji. Głównie chcę się skupić na zakupie i ściągnięciu nowych eksponatów, bo z tym w ostatnich latach było
różnie. Mamy też eksponaty, które wymagają konserwacji. Jeśli chodzi o odbiorców naszych wystaw, będziemy oczywiście
dążyć do ściągnięcia do nas jak największej liczby zwiedzających. Zawsze staraliśmy się to robić, kiedy pracowałem
w dziale, który tym właśnie się zajmował. Teraz chcemy spojrzeć na to szerzej i docierać do nowych grup odbiorców – nie

tylko z terenu Rudy Śląskiej. Chcemy też większy nacisk położyć na pokazywanie eksponatów, które są w posiadaniu
mieszkańców Rudy Śląskiej. To są rzeczy, które za parę lat
mogą być nie do odzyskania, dlatego trzeba to pokazywać
i dbać o to dziedzictwo. Mam nadzieję, że uda nam się znów
dotrzeć do naszych lokalnych artystów i będą oni chcieli razem z nami tworzyć wystawy i prezentować swoją twórczość,
dlatego już dziś serdecznie zapraszam wszystkich do współpracy.
– Przed Panem spore wyzwanie, czyli remont budynku
po byłym komisariacie.
– Remont będzie prowadził Wydział Inwestycji Urzędu
Miasta. To duże wyzwanie, gdyż ten obiekt wymaga wielu
prac, zanim będziemy mogli się tam wprowadzić. Budynek,
który zostanie zaadaptowany na nasze potrzeby, jest lustrzanym odbiciem tego budynku, w którym mamy obecnie swoją
siedzibę. Chciałbym, żeby w jakiejś części znalazło się tam
miejsce na magazyny, które w muzeach są bardzo ważnym
miejscem. Remont ma się rozpocząć w drugiej połowie roku,
więc mamy jeszcze trochę czasu na planowanie i przygotowanie. Bardzo zależy nam na tym, żeby mimo remontu muzeum
mogło normalnie funkcjonować. Remont będzie też podzielony na etapy. Najpierw te najważniejsze prace, które pozwolą
na funkcjonowanie w tym budynku. W kolejnych etapach zadbamy m.in. o to, żeby pojawiła się u nas winda.
– Jest jakieś inne muzeum, które jest dla Pana wzorcem?
– Dobre praktyki wśród placówek miejskich prowadzone są
w Świętochłowicach. To bardzo dobrze przygotowany budynek. Muzeum nie ma eksponatów i skupia się głównie na
eventach. Myślę, że warto jednak przyjrzeć się temu bliżej
i z tego czerpać. Wzorem jest też dla mnie Muzeum Historii
Katowic, z którym mam nadzieję, że będziemy mogli współpracować.

Arkadiusz Wieczorek
OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 1493/25
o powierzchni 332 m2, zapisanej na karcie mapy 1, obręb Stara Kuźnia, KW
GL1S/00021945/7, położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Solidarności, która
zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny (aport) do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
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Pielęgnacja ciała, poprawa kolorytu skóry i cudowny zapach pobudzający zmysły - to wszystko
znajdą Państwo w najnowszej serii od firmy Ziaja. Nowa linia cupuacu (czyt. kupłasu) to produkty
zawierające wyjątkowe substancje aktywne, m.in. masło cupuacu, masło karite, olej z orzechów
brazylijskich i makadamia. Przywracają skórze prawidłowe funkcjonowanie, głęboko odżywiają,
nawilżają i wzmacniają naskórek. Mają bogate konsystencje. Seria obejmuje 7 produktów:

11 i 12 marca 2016 r., godz. 17.00

ODK „Pulsar” Ruda Śląska-Wirek, ul. Różyckiego 30

- krystaliczne mydło pod prysznic i do kąpieli,
- brązujące mleczko do ciała nawilżająco-odżywcze,
- balsam pod prysznic do twarzy, ciała i włosów,
- krystaliczny peeling cukrowy złuszczająco-wygładzający,
- suchy olejek krystaliczny do twarzy, ciała i włosów,
- brązujący krem odżywczy na dzień,
- odżywczy krem regenerująco-wygładzający na dzień i na noc
Dla naszych Czytelników mamy jeden z takich zestawów.
Wyślij SMS-a o treści: wiad.ziaja+ imię i nazwisko na numer 71100 (koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT
tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y czekamy 17.02.2016 od godz. 10.00 do 19.02.2016 do godz. 12.00.

W cenie:

• kawa, herbata, ciasto, zimna płyta
• występ Chippendalesa
• koncert Piotra Herdziny!!!
• świetna zabawa z biesiadowaniem
i konkursami
• prowadzący Andrzej Miś –
prezenter Radia Silesia

TONSMEIER POŁUDNIE Sp. z o.o.
oraz REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o.
na zlecenie Urzędu Miejskiego z dniem 1 stycznia 2016 r. uruchomili

Zapraszamy na wieczór
gorących atrakcji!
Wszelkie informacje pod
numerem 691-349-457 lub
601-923-505

INFOLINIĘ DLA MIESZKAŃCÓW
RUDY ŚLĄSKIEJ
W ramach realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska, z dniem 1 stycznia 2016 r.
uruchomiono infolinię umożliwiającą mieszkańcom kontakt w sprawie
interwencji dotyczących odbioru odpadów, harmonogramu odbioru
odpadów oraz innych spraw dotyczących realizacji umowy.
Zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
w godzinach od 8.00 do 20.00
pod numerem telefonu (32) 248-10-81 do 83.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Bykowinie przy ul. Wojciecha Korfantego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Nowy salon nc+
Ruda Śląska-Halemba
ul.Kłodnicka 56 (w sklepie Intermarche).
Tel. 601 427 311

Zapraszamy!
Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie
Śląskiej, w rejonie ulicy: Do Gródka, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe, Radoszowskiej, która zostanie
oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy,
Józefa Piłsudskiego, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod
istniejąc uprawy ogrodnicze, Poligonowej, która zostanie oddana w dzierżawę,
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy, Wireckiej, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny,
Ks. Ludwika Tunkla, która zostanie oddana w dzierżawę i najem, z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy i garaż, Wyzwolenia, która zostanie
oddana w najem, z przeznaczeniem na działalność usługowo- produkcyjno –
składową, Jana Kochanowskiego, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, Ks. Niedzieli, która zostanie
oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu ustnego 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-Bykowinie przy ul. Wojciecha Korfantego, stanowiąca działkę nr 1731/83 o powierzchni 5231 m2, zapisaną
na k.m.1, obręb Bykowina oraz w księdze wieczystej KW nr GL1S/00042271/4. Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Przetarg przeprowadzony w dniu 8.02.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu
MM2) oraz częściowo jako teren zieleni urządzonej (symbol planu ZP1). Część działki położona jest w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza
– obowiązują zasady zagospodarowania określone w przepisach szczególnych.
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie położona jest pomiędzy nieużytkowanymi nasypami kolejowymi w bezpośrednim sąsiedztwie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami
i krzewami, znajdują się na niej pozostałości po altance.
Dojazd z drogi publicznej do zbywanej nieruchomości winien odbywać się z ul. Wojciecha Korfantego poprzez istniejący zjazd z ulicy.
W związku z tym, że przez działkę nr 1731/83 odbywa się dojazd do działki nr 264/83, nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 264/83 polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr
1731/83.
Na zbywanej działce istnieje przewężenie o szerokości ok. 2,70 m (odległość pomiędzy południowo-zachodnią granicą działki nr 264/83, a
działką nr 807/83), które może utrudniać dojazd do pozostałej części zbywanego terenu. Ewentualne pozyskanie terenu na poszerzenie przejazdu winno nastąpić staraniem i na koszt nabywcy.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 208.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu
mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl i w terminie do dnia 15.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 10.400,00 zł przelewem
na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium
– ul. Wojciecha Korfantego” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00 - 18.00, piątek 8.00 – 14.00 oraz
przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki
związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.
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Samemu można wiele osiągnąć
– Wróćmy do początków Twojego muzykowania. Jak to
się zaczęło?
– Muzyką zajmuję się od najmłodszych lat. Najpierw były to
zespoły, w których graliśmy w 4-, 5-osobowych składach. Była
to wówczas głównie muzyka taneczna. W wieku 22 lat wyjechałem z kraju i zrobiłem sobie przerwę od muzyki. Po jakimś
czasie udało mi się urządzić w Niemczech i wtedy mogłem zacząć ponownie myśleć o muzyce. Początkowo stworzyłem
duet, ale po mojej chorobie w 2005 r. zostałem sam.
– I wtedy tak naprawdę zacząłeś tworzyć sam swój własny
repertuar?
– Wtedy zacząłem komponować muzykę do tekstów mojego
dobrego kolegi, Leona Komora. Z czasem zacząłem współpracować także z Joanną Kiepurą, która jest autorką – chyba jak do
tej pory mojego największego hitu – „Czy anioły mają rogi”.
Piosenka bardzo szybko przypadła do gustu publiczności
i szturmem zaczęła zdobywać listy przebojów. Teraz już nie
mogę nie zaśpiewać jej na koncercie.
– Czyli Twoja popularność pojawiała się powoli i stopniowo, bo najbardziej znana piosenka pojawiła się dopiero na
drugiej płycie…
– Mniej więcej od 2010 roku zaczęło się zainteresowanie moją osobą. Na początku były to głównie internetowe stacje radiowe. Było ich sporo, ale popularność rzeczywiście rosła powoli.
Czym bardziej moja muzyka podobała się słuchaczom, tym

więcej otrzymywałem sygnałów o tym, że obrałem dobry kierunek. Tak wieści o Stachu dotarły do wydawnictwa muzycznego
w Bytomiu. Utwory spodobały się producentowi Bogdanowi
Tycowi i w 2012 roku został wydany mój pierwszy album pt.
„Ślonsku mój kochany”. Potem sprawy potoczyły się już szybko, a ja mogłem pracować nad kolejnymi utworami. Drugi album pt. „Zawsze gdzieś jest lato” był gotowy już w 2014 roku.
– I to nie jest Twoje ostatnie słowo.
– Lubię to co robię i materiału mam jeszcze na kilka albumów. Przychodzi mi to łatwo, więc zawsze mam coś w zanadrzu. W przyszłości mam nadzieję, że wszystko co udało mi się
stworzyć, zostanie zaprezentowane moim słuchaczom.
– Odległość od Twoich słuchaczy nie jest kłopotem?
– W Polsce bywam tak często, jak tylko mogę. Staram się nie
odmawiać, jeśli ktoś zaprosi mnie na koncert lub wywiad. Nagrywałem swoje utwory dla słuchaczy, więc przyjazdy na Śląsk
i występy przed tutejszą publicznością brałem pod uwagę. Jednak muszę też brać pod uwagę fakt, że w Niemczech żyję i pracuję, więc nie zawsze da się to wszystko tak łatwo pogodzić.
Najbliższy koncert, na którym będę miał okazję zaśpiewać
w Polsce to Śląska Gala Biesiadna w Zabrzu. Cieszę się na spotkanie z publicznością, fantastycznymi śląskimi artystami
i wielką gwiazdą polskiej piosenki – Krzysztofem Krawczykiem.

Arkadiusz Wieczorek

Foto: arch.

Kolejnym śląskim artystą, którego chcemy przedstawić w ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po
śląsku” jest Stach, czyli na stałe mieszkający w Niemczech Stanisław Kitel. Jednym z największych hitów
artysty jest piosenka „Czy Anioły mają rogi”, która znalazła się na drugiej płycie wykonawcy.

REKLAMA

WASZE ZDJĘCIA W „WR”
Najpiękniejsze,
karnawałowe
przebranie
Czas na kolejny finał naszej
zdjęciowej zabawy. Tym razem
zaprosiliśmy do przesłania zdjęć
Waszych pociech w przebraniach, w których dzieci uczestniczyły w zabawach karnawałowych. Z nadesłanych zgłoszeń
wybraliśmy najpiękniejszą fotografię. Nagroda-niespodzianka
trafia do Vanessy Stadnickiej.
Gratulujemy
pomysłowości,
a rodziców Vanessy zapraszamy
po odbiór upominku do naszej
Redakcji.

Dla naszych Czytelników
mamy podwójne zaproszenie
na ,,Pasion de Buena Vista”.
Porywające kubańskie show,
które odbędzie się
29.02.2016 r. w Katowickim
Centrum Kultury.
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.pasion + imię i nazwisko
na numer 71100 (koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT
tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y
czekamy 17.02.2016 od godz.
10.00 do 19.02.2016
do godz. 12.00.

Dla naszych Czytelników
mamy podwójne zaproszenie
do Pałacu Młodzieży
w Katowicach na ,,Małżeński
Rajd Dakar”. Spektakl
odbędzie się 20.02.2016 r.
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.MRD7 + imię i nazwisko
na numer 71100 (koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj.
1,23 zł brutto). Na SMS-y
czekamy 17.02.2016 od godz.
10.00 do 18.02.2016 do
godz. 12.00.

Złóż życzenia na Dzień Kobiet
w ,,Wiadomościach Rudzkich”!
2 marca na łamach naszej gazety będzie można złożyć życzenia na
Dzień Kobiet. Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa rodzaje
ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach:

10 zł do 25 słów bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów wielokrotność 10 zł)

oraz 15 zł do 25 słów ze zdjęciem
(za każde kolejne 25 słów wielokrotność 10 zł)

Na życzenia czekamy do piątku 25 lutego do godz. 15.00.
Życzenia można przesyłać mailowo
ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl
lub przynieść osobiście do redakcji – N. Bytom,
ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00–16.00.
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Foto: 365reklamoweksmieci.pl

Przeciętny Europejczyk produkuje ponad 500 kg odpadów rocznie, Polak o około 150 kg mniej. Mimo to
nasz kraj jako jeden z nielicznych znajduje się na niechlubnej liście państw, w których gospodarka odpadami mocno kuleje. Na składowiska odpadów trafia ponad 70% odpadów, a zaledwie 18% jest przetwarzanych...

Nie bądźmy jednorazowi
…tak wynika z danych Eurostatu
z roku 2012. Rozpoczęta w roku
2013 w Polsce rewolucja śmieciowa
ma poprawić te statystyki. Jednak
nie od dziś wiadomo, że sama zmiana prawa niczego nie zdziała. Potrzeba nam kompleksowych rozwiązań oraz systematycznej edukacji
ekologicznej w tym zakresie.
Na tym polu mamy na szczęście
czym się pochwalić. Jako społeczeństwo lubimy kreatywne i niekonwencjonalne działania, które zmuszają nas do myślenia i do działania.
Ważne jest, aby znalazł się ktoś kto
ten system uruchomi. Tym razem
motorem napędowym stał się prezes
Fundacji Ekologicznej ARKA Wojciech Owczarz, który w ciągu roku
postanowił zebrać 365 reklamówek
z odpadami porzuconymi w lasach,
parkach i nad jeziorami. W ten sposób chciał on zachęcić społeczeństwo do zmiany myślenia, zainicjować dyskusję na temat odpadów
opakowaniowych i propagować ideę
recyklingu.
Akcja „365 reklamówek śmieci”
okazała się być pomysłem trafionym. Wojciech Owczarz zebrał osobiście 373 reklamówki odpadów,
w całej akcji zaś zebrano ponad 3500
reklamówek. W edukację ekologiczną towarzyszącą akcji angażowały
się szkoły i organizacje z całej Polski. Całe przedsięwzięcie zostało
również docenione przez czytelników portalu ulicaekologiczna.pl, którzy „365 reklamówek śmieci” wybrali na Kampanię społeczną roku 2015.
Jednorazowa reklamówka jest
jedną z najgorszych plag ekologicznych! Rocznie na świecie produkuje
się i wprowadza w obieg prawie 1
bilion plastikowych reklamówek. Po
wykorzystaniu powstaje z nich ok.
18 milionów ton odpadów. A jak
długo używamy jedną? Średnio tylko 25 minut! Potem wyrzucamy. Akcja „365 reklamówek śmieci” ma

Foto: 365reklamoweksmieci.pl

EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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przynieść konkretny efekt ekologiczny: mniej dzikich wysypisk,
mniej odpadów zanieczyszczających
środowisko, więcej opakowań trafiających do przetworzenia.
Istotna jest również edukacja społeczeństwa w zakresie świadomej
konsumpcji. Cały czas jesteśmy bowiem narażeni na ekobłędy konsumpcyjne. Idąc do sklepu powinniśmy wybierać te produkty, które są
jak najmniej opakowane. Pasta do
zębów w tubce wolna od dodatkowych zbędnych opakowań to wciąż
ta sama pasta, co zapakowana w kartonik i folię. Ważne jest również, to
co stanie się z opakowaniem po jego
zużyciu. Dlatego tak istotna jest
prawidłowa gospodarka odpadami.
Jako konsumenci jesteśmy również
pierwszymi producentami odpadów.
To od nas zależy, czy ze zużytej butelki PET powstanie nowa rzecz,
czy trafi ona na składowisko odpadów. Regularne edukowanie społe-

czeństwa w temacie gospodarki odpadami jest niezwykle istotne.
W Polsce na wysypiska wciąż trafia
aż 70% śmieci, podczas gdy
w Niemczech, Holandii czy Szwecji
jest to tylko 1%. By dane te uległy
zmianie, potrzebna jest zmiana nawyków Polaków poprzez uświadamianie im szkodliwości składowania odpadów.
Sama edukacja jednak nie zawsze
jest skuteczna. Wiele osób pomimo
szczerych chęci nie ma możliwości
segregowania odpadów, ponieważ
brakuje odpowiednich pojemników
lub są one po prostu przepełnione.
Dlatego tak istotne jest uszczelnianie systemu oraz eliminowanie
wszelkich nieprawidłowości w tym
zakresie. Stajemy się społeczeństwem obywatelskim. Zależy nam
na wspólnym dobru, a nasza świadomość ekologiczna z roku na rok jest
coraz wyższa. Świadczą o tym m.in.
statystyki pokazujące, że coraz wię-

cej ludzi chce i uczestniczy w akcjach takich jak np. „365 reklamówek śmieci”.
Do tych pozytywnych działań może przyłączyć się każdy. Na oficjalnej stronie akcji www.365reklamoweksmieci.pl znajduje się specjalny
licznik, do którego można wpisać
imię, nazwisko oraz liczbę zebranych reklamówek.
Ogólnopolska kampania „Nie
bądź jednorazowy” była dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Patronat nad akcją sprawowało Ministerstwo Środowiska, a partnerem
merytorycznym był Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Organizatorzy kampanii poinformowali, że już rozpoczęli drugą
edycję tej inicjatywy. 

Agnieszka Kominek
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HALEMBA

Pozytywny przekaz

Integracyjny savoire-vivre

Wieczór
walentynkowy
w „dziewiątce”

RUDA

Zwiedzanie za
pośrednictwem
zmysłów
Nową wystawę otwarto w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej. Ma ona charakter interaktywny – na podstawie instrukcji zamieszczonej przy każdym stanowisku, zwiedzający mają możliwość samodzielnie wykonać pomiar lub prostą obserwację. W ten sposób poprzez zabawę można poznać wiele ciekawych zjawisk.
Informacje trafiają do zwiedzających za pośrednictwem
zmysłów. Autorzy postawili na przyciąganie wzroku,
atakowanie dźwiękiem, zapachem i pobudzanie wyobraźni dotykiem.
Wystawa to ponad 30 stanowisk, na których przedstawiono szereg zagadek i ciekawostek związanych
z działaniem podstawowych zmysłów człowieka:
wzroku, słuchu, węchu i dotyku. Odkrywanie ich odbywa się w trzech wyspach tematycznych: receptory, mono czy stereo oraz iluzje. – Wystawa jest przeznaczona
do tego, żeby samodzielnie poeksperymentować. Na
tym polega jej wyjątkowość, że większości eksponatów
nie da się zobaczyć bez własnego zaangażowania – wyjaśnia dr Maciej Kluza, autor wystawy, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wystawa przeznaczona jest dla widza w każdym
wieku, a zwiedzać ją można do 3 kwietnia. 
AW

W konkursie udział wzięło sześć drużyn.
– Konkurs odbywa się raz do roku, dlatego dodatkowo postanowiłyśmy wprowadzić cykl lekcji dotyczących
savoire-vivre wobec osób niepełnosprawnych. Poprzez
cykliczność chcemy utrwalać dobre nawyki – dodaje
Magdalena Całka, druga współorganizatorka.
MS

WIREK

Warsztaty naukowe dla gimnazjalistów

Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Doświadczenia, własnoręczne eksperymenty,
praktyczne wskazówki i nowinki techniczne – to tylko niektóre atrakcje, z których skorzystać mogli
gimnazjaliści, odwiedzający w czwartek (11.02.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Uczniowie

technikum pokazali młodszym kolegom, jak pasjonująca może być nauka przedmiotów ścisłych i w ten
sposób zachęcali ich do nauki w swojej szkole. – Pokazywaliśmy jak montować domofony, telewizję czy
monitoring. Chętni mogli też zobaczyć i spróbować
swoich sił w lutowaniu. Zainteresowanie jest spore,
co bardzo nas cieszy – mówiła Aleksandra Tułaj, nauczycielka przedmiotów elektronicznych w ZSP
nr 6.
Zaplanowano warsztaty pod hasłem: „Zaprogramuj się na informatykę”, „Tajniki energetyki odnawialnej”, „Ciekawe budowle świata” oraz „Elektroniką może bawić się każdy”. Spotkania zachęcające
do nauki w tej szkole organizowane są od kilku lat.
– Ta forma promocji sprawdza się. Sporo uczniów,
którzy przychodzą na warsztaty, rozpoczyna później
u nas naukę – podkreślała Anna Jońca, nauczycielka
matematyki w ZSP nr 6.
AW

NOWY BYTOM

Tańczyły dla dobra wszystkich kobiet
Prawie 40 kobiet tańczyło w niedzielę (14.02.)
przed rudzkim magistratem, by zamanifestować
swój sprzeciw dla przemocy wobec kobiet. Po raz
czwarty na świecie, a po raz drugi w Rudzie Śląskiej
odbyła się kampania „One Billion Rising – Nazywam się Miliard”, mająca na celu nagłośnić ten globalny problem. Panie, które wcześniej zadeklarowały udział w akcji, przez kilka tygodni ćwiczyły specjalny układ choreograficzny, który odtańczyły podczas finału w formie flash moba, do którego każdy
mógł się spontanicznie przyłączyć. – W ubiegłym
roku akcja poświęcona była kobietom z niepełnosprawnościami, które doświadczają na co dzień
przemocy. W tym roku natomiast tańczymy, żeby zasygnalizować problem przemocy związanej z molestowaniem seksualnym kobiet i dziewcząt – zapowiadała Ewa Chmielewska, organizatorka rudzkiej
kampanii.
Panie, które przybyły na plac Jana Pawła II nie
kryły emocji, towarzyszących udziałowi w tak waż-

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Foto: MS

Ta impreza umożliwia pokazanie talentów
mieszkańców Rudy Śląskiej i innych miast, którzy
postanowili nie siedzieć w cieniu i podzielić się
swoimi zdolnościami. W siedzibie Stowarzyszenia
św. Filipa Nereusza w Rudzie po raz drugi odbył
się „Pozytywny Rudzki Przekaz… koncert pasji
i talentów”, zorganizowany w czwartek (11.02.)
przez klubowiczów i wychowawców tej organizacji. Impreza miała charakter profilaktyczny.
– Wydarzenie jest drugą edycją „Pozytywnego
Rudzkiego Przekazu”. Nie ma charakteru konkursowego – jest koncertem talentów i zainteresowań
młodych ludzi. Na scenie swoją pasję może zaprezentować każdy – tłumaczyła Patrycja Szczurowska, która w stowarzyszeniu działa już pięć lat.
Podczas czwartkowego wieczoru wystąpiło wielu młodych ludzi, którzy mogli pochwalić się swoimi talentami wokalnymi, muzycznymi, tanecznymi, gimnastycznymi i nie tylko. – „Nereusz” to
miejsce gdzie można się rozwijać, ale przede
wszystkim uczyć się o drugim człowieku oraz poznawać życiowe wartości. Poznałam tu wielu ludzi,
z którymi zawiązałam trwałe przyjaźnie – podkreślała siedemnastoletnia Patrycja.
MS

Foto: AW

Podczas koncertu wystąpiło wiele młodych talentów.

W czwartek (11.02.) już po raz drugi w Szkole Podstawowej nr 21 im. biskupa Wilhelma Pluty odbył się
Międzyszkolny Konkurs savoire-vivre wobec Osób
Niepełnosprawnych. Rudzcy uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat jak postępować i zachowywać
się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.
– Jesteśmy szkołą, w której działają oddziały integracyjne, dlatego ten problem jest szczególnie bliski
naszemu sercu. Chcemy uczulić młodych ludzi na tę
kwestię i wykształcić w nich pewną wrażliwość – tłumaczy Dominika Kandzior, współorganizatorka konkursu.
W konkursie wzięło udział sześć drużyn – ze Szkół
Podstawowych nr 2, 8, 18, 20, 21 i 23. Uczniowie
wzięli udział w trzech konkurencjach. Najpierw musieli wykazać się znajomością zasad dobrych obyczajów
wobec niepełnosprawnych w teorii, a następnie w praktyce. Na koniec każda z ekip wykonała plakat o wspomnianej tematyce.

Foto: MS

KOCHŁOWICE

Foto: MS

RUDA

Akcja odbyła się w Rudzie Śl. po raz drugi.
nej inicjatywie. – Pierwszy raz biorę udział w tej
akcji. Nie zastanawiałam się długo – walka o to, by
kobiety były bezpieczne to nasze wspólne dobro –
mówiła Ewa Krygielewicz z Bykowiny. – Rudzianki, nie bójcie się wziąć udział w tej kampanii w przyszłym roku – zachęcała.

MS

W piątek (12.02.) Gimnazjum nr 9 wypełnił nastrój,
który nie mógł kojarzyć się inaczej, jak tylko z miłością.
Od drzwi witały wszystkich gości słowa patrona gimnazjum Jana Pawła II: „Człowiek szuka miłości, bo w głębi
serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”.
Ręcznie robione walentynkowe kartki, kawiarenka
i specjalny program artystyczny to efekt pracy uczniów
klasy II b realizującej projekt gimnazjalny, którego opiekunką była wychowawczyni tej klasy – Halina Woźniak.
– Młodzi konferansjerzy w wieczorowych strojach zaprosili licznie zgromadzonych gości na wieczór, podczas
którego wszystko dotyczyło miłości – słowa, muzyka, a nawet taniec – wylicza Halina Woźniak.
Zaprezentowano także pokaz tańców latyno-amerykańskich. Później nagrodzeni zostali laureaci konkursu
ogłoszonego w ramach projektu. Drugą część wieczoru
uświetnił swym występem zespół Vox Cordis oraz Luiza
Farouni – wielokrotna laureatka Rudzkiego Konkursu
Poezji i Piosenki Obcojęzycznej organizowanego przez
Gimnazjum nr 9. 
JO

GODULA

Piyknie godajom

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
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Konkurs jest już tradycją w Gimnazjum nr 5.
– Sześć lat temu wspólnie z Kołem Halemba
Związku Górnośląskiego zorganizowaliśmy konkurs recytatorski w gwarze śląskiej i tak ta tradycja przetrwała do dziś. Chcemy kultywować nasze
regionalne tradycje i zwyczaje, do których należy
także śląska gwara – mówił w piątek (12.02.)
Bronisław Wilk, dyrektor Gimnazjum nr 5 im.
Powstańców Śląskich.
12 lutego w ramach Dnia Ślonski Godki w murach tej szkoły po raz kolejny odbył się konkurs,
podczas którego młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych zaprezentowała utwory
poetyckie w gwarze śląskiej przed pięcioosobowym jury. – Dziś zarecytuja „Dzień szkolorza”.
U mie w doma nie mówimy, ino godomy – podkreślała Aleksandra, uczennica SP 18.
Gośćmi specjalnymi konkursu byli między innymi europoseł Marek Plura jako ambasador Śląska i języka śląskiego oraz Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego. – Życza wszystkim,
co by im niy było gańba godać po naszymu
– przekazywał Marek Plura, poseł Parlamentu
Europejskiego.
Udział w konkursie wzięło prawie 30 młodych
mieszkańców Rudy Śląskiej.
MS
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Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą w latach 2014 – 2020 największymi beneﬁcjentami funduszy unijnych. W sumie
w Polsce na rozwój przedsiębiorstw w tych latach zostanie przeznaczonych 20 mld euro. Największy wachlarz wsparcia do
dyspozycji mają mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dotacje
Unijne dotacje przyznawane są na
konkretne cele i obszary wsparcia.
Przedsiębiorcy ubiegać się mogą
o dotacje z różnych programów krajowych oraz programów regionalnych – w przypadku Rudy Śląskiej
– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Największe szanse na dotacje
mają inwestycje realizowane w obszarach:
Badania i Rozwój – Unijne dotacje będą wspierać rozwój infrastruktury B + R w ﬁrmach oraz prowadzenie przez nie prac badawczorozwojowych. Zakres wsparcia dobrze oddaje hasło „Od pomysłu do
rynku”. Oznacza ono wsparcie całego procesu powstawania innowacji:
od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich
wprowadzenie na rynek.
Inteligentne specjalizacje – Największe szanse na doﬁnansowanie
będą mieli przedsiębiorcy realizujący inwestycje w branżach wskazanych jako szczególnie istotne
z punktu widzenia rozwoju regionu
i kraju, tzw. inteligentnych specjalizacjach. W przypadku województwa śląskiego są to:
•
energetyka, będąca ważnym
sektorem gospodarczym regionu,
•
medycyna, stanowiąca jeden
z wyróżników województwa
śląskiego w kraju,
•
technologie informacyjne i komunikacyjne, mające horyzontalne znaczenie dla rozwoju
technologicznego, gospodarczego i społecznego regionu.
Rozwój ﬁrm – O doﬁnansowanie
będą mogły starać się ﬁrmy realizujące inwestycje, w wyniku których
nastąpi:
•
wprowadzenie zasadniczych
zmian procesu produkcyjnego
lub zmiana w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych
lub ulepszonych produktów/
usług przy jednoczesnym
zwiększeniu zatrudnienia,
•
rozbudowa przedsiębiorstwa,
w tym zakup nowoczesnych
maszyn i sprzętu produkcyjnego.

Środki unijne dla przedsiębiorców
2014 – 2020

Technologie informacyjno-komunikacyjne – Dotacje będą
wspierać wprowadzanie w ﬁrmach
rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, których efektem będzie
sprzedaż produktów i usług w Internecie, wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację i zarządzanie
przedsiębiorstwem, portale sprzedażowe czyli automatyzacja procesów biznesowych.
Ochrona Środowiska – Bardzo
istotnym obszarem wspieranym
przez Unię jest ochrona środowiska
– nie mogło więc i tu zabraknąć
możliwości uzyskania doﬁnansowania przez ﬁrmy chcące zawalczyć
o zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza oraz działające w takich
branżach, jak zagospodarowanie
odpadów czy produkcja energii ze
źródeł odnawialnych.
Ekspansja
Zagraniczna
–
Wspierana będzie międzynarodowa
współpraca gospodarcza przedsiębiorstw i promocja ﬁrm za granicą.
Pieniądze będzie można uzyskać
m.in. na udział w targach zagranicznych oraz misjach gospodarczych.

Gdzie szukać
informacji
o konkursach
Najprostszym rozwiązaniem jest
wykorzystanie wyszukiwarki na
stronie http://www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/wyszukiwarka/. Po zaznaczeniu opcji „Mikro-, małe i średnie
przedsiębiorstwa” pojawi się lista
wszystkich możliwych konkursów
z całego kraju. Wynik ten można
zawęzić do województwa śląskiego.
Po kliknięciu w dany konkurs
uzyskamy szczegółowe informacje
na jego temat, takie jak opis konkursu, wraz z nazwą programu krajowego lub regionalnego oraz nazwą działania i poddziałania (1), do
kogo jest on skierowany (2). Ponadto można się dowiedzieć jakie będzie doﬁnansowanie, minimalny
wkład własny, czy poznać wartość
projektu (3).
Pomocny w wyszukiwaniu konkursów i terminów ich ogłoszenia
może być również harmonogram
naboru wniosków o doﬁnansowanie
dla Regionalnego Programu Woje-

wództwa Śląskiego 2014 – 2020 na
2016 r. na stronie https://www.
scp-slask.pl/czytaj/harmonogram_
konkursow.

Pożyczki,
preferencyjne
kredyty
Oprócz pomocy bezzwrotnej, jaką są dotacje unijne, została także
wydzielona pula środków na pomoc
zwrotną w postaci pożyczek, preferencyjnych kredytów oraz gwaran-

cji kredytowych. Środkami tymi
zarządzają m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, PARP oraz regionalne
instytucje
ﬁnansujące.
W przypadku woj. śląskiego jest
nim Fundusz Górnośląski.

Rudzkie
instytucje wspacia
biznesu
W Rudzie Śląskiej funkcjonują
instytucje, które wspierają przedsiębiorców m.in. w pozyskiwaniu

środków unijnych. Mowa tu o Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (www. http://inkubatorsl.pl/)
oraz Rudzkiej Agencji Rozwoju
„Inwestor” (www.rarinwestor.pl).
Dzięki ofercie tych instytucji przedsiębiorcy mają możliwość uzyskać
pomoc przy analizie projektu pod
kątem możliwości pozyskania dotacji, przygotowaniu wniosku aplikacyjnego, nadzoru nad realizacją
projektu, aż po wypłatę doﬁnansowania.
TK

11

www.wiadomoscirudzkie.pl 

17.02.2016

DYŻURY RADNYCH RADY MIASTA RUDA śLĄSKA
Okręg wyborczy
nr I
– Ruda, Godula,
Orzegów, Chebzie
Szkoła Podstawowa Nr 40
im. K. Goduli
ul. Joanny 13
radny Jacek Jarocki
– 24 lutego, 23 marca,
27 kwietnia, 23 maja, 22 czerwca,
24 sierpnia, 28 września, 26 października,
23 listopada, 28 grudnia w godz. 16.00-17.00
radny Marek Kobierski
– 13 kwietnia, 31 sierpnia,
16 listopada w godz. 17.00-18.00
radny Władysław Kucharski
– 16 marca w godz. 17.00-18.00
radny Andrzej Pacławski
– 16 marca w godz. 17.00-18.00
radna Agnieszka Płaszczyk
– 16 marca, 3 sierpnia, 30 listopada
w godz. 17.00-18.00
radna Dorota Tobiszowska
– 9 marca, 9 listopada w godz. 16.00-17.00
radny Marek Wesoły
– 26 października w godz. 17.00-18.00
Szkoła Podstawowa Nr 30
im. K. Miarki
ul. Chryzantem 10
radny Władysław Kucharski
– 20 kwietnia w godz. 17.00-18.00
radny Andrzej Pacławski
– 20 kwietnia w godz. 17.00-18.00
radna Agnieszka Płaszczyk
– 18 maja, 28 września w godz. 17.00-18.00
radna Dorota Tobiszowska
– 11 maja, 26 października
w godz. 16.00-17.00
radny Marek Wesoły
– 3 lutego, 15 czerwca, 7 grudnia
w godz. 17.00-18.00
Szkoła Podstawowa Nr 41
im. J. Wieczorka
ul. Gierałtowskiego 15
radny Władysław Kucharski
– 18 maja w godz. 17.00-18.00
radny Andrzej Pacławski
– 18 maja w godz. 17.00-18.00
radna Agnieszka Płaszczyk
– 6 kwietnia, 24 sierpnia, 14 grudnia
w godz. 17.00-18.00
radna Dorota Tobiszowska
– 14 września w godz. 16.00-17.00
radny Marek Wesoły
– 9 marca, 12 października,
w godz. 17.00-18.00
Szkoła Podstawowa Nr 6
im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Bytomska 8

radny Marek Kobierski
– 9 marca, 25 maja, 5 października,
4 stycznia 2017 r. w godz. 17.00-18.00
radny Władysław Kucharski
– 19 października w godz. 17.00-18.00
radny Andrzej Pacławski
– 19 października w godz. 17.00-18.00
radna Agnieszka Płaszczyk
– 24 lutego, 29 czerwca, 9 listopada
w godz. 17.00-18.00
radna Dorota Tobiszowska
– 8 czerwca w godz. 16.00-17.00
radny Marek Wesoły
– 11 maja w godz. 17.00-18.00
Gimnazjum Nr 2
im. W. Janasa
ul. Sprusa 4
radny Marek Kobierski
– 17 lutego, 4 maja, 21 września,
7 grudnia w godz. 17.00-18.00
radny Władysław Kucharski
– 22 czerwca w godz. 17.00-18.00
radny Andrzej Pacławski
– 22 czerwca w godz. 17.00-18.00
radna Agnieszka Płaszczyk
– 8 czerwca, 19 października
w godz. 17.00-18.00
radna Dorota Tobiszowska
– 6 kwietnia, 28 września
w godz. 16.00-17.00
radny Marek Wesoły
– 30 marca, 14 września, 9 listopada
w godz. 17.00-18.00
Miejskie Przedszkole nr 14
ul. Węglowa 8
radny Marek Kobierski
– 30 marca, 15 czerwca, 26 października,
25 stycznia 2017 r. w godz. 17.00-18.00
radny Andrzej Pacławski
– 9 marca, 14 września w godz. 17.00-18.00
radna Agnieszka Płaszczyk
– 27 kwietnia, 7 września
w godz. 17.00-18.00
radna Dorota Tobiszowska
– 27 kwietnia, 5 października
w godz. 16.00-17.00
radny Marek Wesoły
– 13 kwietnia, 30 listopada
w godz. 17.00-18.00
DYŻUR TELEFONICZNY
radny Norbert Rózga
– dyżuruje pod numerem
telefonu 508-396-415

Okręg wyborczy
nr II
– Wirek, Nowy Bytom,
Czarny Las
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4
im. P. Latoski,
ul. L. Tołstoja 13

Rudzki Informator Samorządowy

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

radna Cecylia Gładysz
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00-17.00
Urząd Miasta Ruda Śląska
– Kancelaria Rady Miasta
– pokój nr 208, II piętro
radna Cecylia Gładysz
– każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godz. 12.00-13.00
radny Andrzej Stania
– każdy drugi i ostatni piątek miesiąca
w godz. 9.30-12.00 oraz pod numerem
telefonu 668-644-074
Biuro Porad Obywatelskich,
ul. Markowej 22, pokój nr 6
radna Stefania Krawczyk
– każdy drugi czwartek miesiąca
w godz. 16.00-18.00
Siedziba Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
ul. 1 Maja 255
radny Henryk Piórkowski
– każdy wtorek miesiąca w godz. 14.00-16.00
oraz w każdy piątek miesiąca
w godz. 10.00-12.00
Huta „Pokój” S.A.
(kadry – I piętro), ul. Niedurnego 79
radny Józef Skudlik
– każda pierwsza i trzecia środa miesiąca
w godz. 14.00-16.00
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej,
ul. E. Kokota 170
radny Grzegorz Handler
– każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 17.00-18.00

Okręg wyborczy
nr III
– Bielszowice,
Halemba
GSM „Nasz Dom”
ul. Kłodnicka 97
radny Witold Hanke
– 2 marca, 18 maja, 7 września, 16 listopada
w godz. 17.00-18.00
radny Kazimierz Myszur
– 4 maja, 17 sierpnia, 2 listopada
w godz. 17.00-18.00
radny Sławomir Ochliński
– 16 marca, 1 czerwca, 21 września, 7
grudnia w godz. 17.00-18.00
radny Dariusz Potyrała
– 6 kwietnia, 15 czerwca,
5 października, 21 grudnia
w godz. 17.00-18.00
radny Michał Wieczorek
– 17 lutego, 20 kwietnia, 3 sierpnia,
19 października w godz. 17.00-18.00

Urząd Miasta Ruda Śląska
– Kancelaria Rady Miasta
– pokój nr 208, II piętro
radny Kazimierz Myszur
– każdy pierwszy czwartek miesiąca od
godz. 14.30 po wcześniejszym umówieniu
pod numerem telefonu 32 342-36-05
Salka katechetyczna Parafii
pw. św. Marii Magdaleny
w Bielszowicach
radna Katarzyna Irena Korek
– każda ostatnia środa miesiąca
w godz. 17.00-18.00

Okręg wyborczy
nr IV
– Bykowina,
Kochłowice
ADM nr 6, ul. Gwarecka 4
radny Władysław Dryja
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00-17.00
Gimnazjum Nr 6
im. W. Korfantego,
ul. Gwarecka 2
radna Joanna Kołada
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00-17.00
radny Krzysztof Rodzoch
– każda druga środa miesiąca
w godz. 17.00-18.00
Szkoła Podstawowa Nr 18
im. Ks. K. Damrota
ul. I. Łukasiewicza 7
radny Mariusz Pakuza
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
od godz. 18.00
radny Krzysztof Rodzoch
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 18.00-19.00
radny Jakub Wyciślik
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
od godz. 18.00
Centrum Inicjatyw Społecznych
„Stara Bykowina”,
ul. 11 Listopada 15A
radny Mariusz Pakuza
– każda pierwsza środa miesiąca
w godz. 17.00-18.00
radny Krzysztof Rodzoch
– każda pierwsza środa miesiąca
w godz. 17.00-18.00
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

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
ul. Podlas 4/59, 2 p + k, IX piętro
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p + k, I piętro
ul. Joanny 7/17, 2 p + k, IV piętro
ul. Podlas 4/61, 2 p + k, X piętro
ul. Podlas 20b/1, 1 p + k, parter
ul. Joanny 28d/5, 2 p + k, I piętro
ul. Antoniego Tiałowskiego 9c/2, 2 p + k, parter
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Antoniego Zielińskiego 6c/2, 1 p + k, parter
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/3, 4 p + k, parter
ul. Bzów 3a/11, 1 p + k, III piętro
ul. Cypriana Norwida 6/83, 2 p + k, VII piętro
ul. Adama Mickiewicza 6/106, 3 p + k, VIII piętro
ul. Adama Mickiewicza 8 m 38, 2 p + k, III piętro
ul. Fiołków 6/5, 2 p + k, I piętro
ul. Adama Mickiewicza 5b/11, 2 p + k, II piętro
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Równoległa 5a/13, 3 p + k, IV piętro
ul. Adolfa Kempnego 2b/14,
ul. Główna 26a/19, 2 p + k, IV piętro
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16, 3 p + k, V piętro
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4 p + k, X piętro
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p + k, IX piętro
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4d/1, 2 p, + k parter
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Ks. Jana Szymały 10b/19, 2 p + k, IV piętro
ul. Spółdzielcza 7a/17, 2 p + k, IV piętro
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Franciszka Wilka 10/15, 4 p + k, V piętro
ul. Szpaków 39/1, 3 p + k, parter
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 13a/23, 3 p + k, IV piętro
ul. Energetyków 7b/17, 2 p + k, II piętro

o pow. 36,80 m2 	
o pow. 37,50 m2 	
o pow. 38,00 m2 	
o pow. 48,80 m2 	
o pow. 37,10 m2 	
o pow. 32,60 m2 	
o pow. 37,00 m2 	
o pow. 38,50 m2 	

86.400,- zł
72.700,- zł
74.836,- zł
99.600,- zł
67.578,- zł
67.120,- zł
80.750,- zł
66.915,- zł

o pow. 35,98 m2 	

63.915,- zł

o pow. 62,00 m2 	
o pow. 36,70 m2 	
o pow. 38,70 m2 	
o pow. 44,20 m2 `
o pow. 39,00 m2 	
o pow. 50,70 m2 	
o pow. 37,90 m2 	

128.200,- zł
93.400,- zł
83.100,- zł
90.336,- zł
82.157,- zł
114.494,- zł
70.516,- zł

o pow. 45,30 m2 	
o pow. 35,00 m2 	
o pow. 35,30 m2 	

104.000,- zł
73.522,- zł
60.808,- zł

o pow. 54,70 m2 	
o pow. 62,20 m2 	
o pow. 34,30 m2 	
o pow. 46,40 m2 	

123.700,- zł
130.000, zł
73.470,- zł
105.861,- zł

o pow. 37,90 m2 	
o pow. 38,80 m2 	

85.031,- zł
71.788,- zł

o pow. 73,00 m2 	
o pow. 76,40 m2 	

135.004,- zł
137.506,- zł

o pow. 47,30 m2 	
o pow. 34,00 m2 	

108.992,- 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 kwoty 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 w godzinach pracy Spółdzielni. 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-ciu lat). Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11
wew. 209.

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na
terenie Miasta Ruda Śląska
Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

1

Ruda Śląska 1 – Ruda
Plac Chopina 3/02
lokal na parterze w
budynku mieszkalnym

115,22

elektryczna,
wod.-kan.

2

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Piastowska 11/03
lokal na parterze w
budynku mieszkalnym

21,90

elektryczna,
wod.-kan.,
odcięta

3

Ruda Śląska 6 –
Halemba
ul. Solidarności 7/5
lokal na piętrze w
budynku handlowo usługowym

243,98

4

Ruda Śląska 6 –
Halemba
ul. Młyńska 1/1
lokal - budynek
wolnostojący +
dzierżawa terenu o
pow. 104,00 m2

Stawka
wyw.
(zł/
m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin
lokalu

1.000,00

29.02.2016 r.
godz. 10.00

5,00

500,00

29.02.2016 r.
godz. 11.00

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

11,00

2.500,00

29.02.2016 r.
godz. 12.30

90,51

elektryczna,
wod.kan,

6,00

1.500,00

29.02.2016 r.
godz. 13.30

5

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. 1 Maja 232/01
lokal na parterze w
budynku mieszkalnym,

30,00

elektryczna,
wod.-kan.

9,00

500,00

29.02.2016 r.
godz. 14.30

6

Ruda Śląska 1 – Ruda,
ul. Piastowska 31 garaż
nr 2

18,30

brak instalacji

3,50

500,00

29.02.2016 r.
godz. 11.00

Wypos. w
instalację

5,00

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 9 marca 2016 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 4 marca 2016 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 9.03.2016 r. poz. nr …. (lp.
lokalu użytkowego / garażu) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 4 marca
2016 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.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218,
pokój nr 23, 24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew. 744,
745.

13

www.wiadomoscirudzkie.pl 

OGŁOSZENIA |17.02.2016

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Artura Grottgera
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą
niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na
okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli w rejonie ulicy
Leszczynowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 14.12.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul.
Artura Grottgera, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1295/1193 o powierzchni 736 m2, użytek
Bz, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość zostanie zbyta wraz ze sprzedażą udziału
wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Działy
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka
nr 1295/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka
1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol
planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 1295/1193 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi:
– 80.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 71.040,00 zł, droga 8.960,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi,
z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku
może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) i w terminie do dnia 10.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł z dopiskiem „wadium – ul.
Grottgera, działka nr 1295/1193” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy
Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli w rejonie ulicy Leszczynowej, stanowiącej
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1441/24 o powierzchni 1422 m2, użytek Bz, obręb Orzegów, karta mapy 2, KW GL1S/00007517/4 – z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
działka nr 1441/24 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1)
oraz częściowo teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m
(symbol planu KDW) i fragmentarycznie teren ulic dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie
o szerokości 10 m (symbol planu KD1/2).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych
symbolami MN1, KDW i KD1/2.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 171.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez
cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach
określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 22.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 8.600,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Leszczynowa, działka nr 1441/24” przelewem
na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu
przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel.
32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 26 i 28 stycznia 2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych
w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi :
– 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, użytek Bz,
– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: Bz, R-IVb,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomości zostaną zbyte wraz ze sprzedażą
udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr
KW GL1S/00047771/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
działki nr 1297/1193 i 1303/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol
planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej
ochrony konserwatorskiej.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych
symbolami MN2, KDW.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem
wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki 1297/1193 – 101.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 92.112,00 zł, droga 8.888,00 zł,
– dla działki 1303/1193 – 98.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 89.092,00 zł, droga 8.908,00 zł.

Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową
i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej
opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 12.04.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 1297/1193 – 5.100,00 zł,
– dla działki 1303/1193 – 4.900,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, działka nr ……” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.0018.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane
dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32
248 -75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
czterech nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
1. 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-Wirku, stanowiąca działkę numer 2590/122 o powierzchni 678 m², obręb Wirek k.m. 1 zapisana w księdze wieczystej nr GL1S/00007268/3 (dział III i IV są wolne od wpisów)
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19.11.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
oraz funkcję usługową (symbol planu MWU2).
Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, posiada kształt prostokąta,
porośnięta jest zielenią nieurządzoną, znajdują się na niej pozostałości po wcześniejszej zabudowie.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 1 Maja; dojazd może odbywać się poprzez istniejący
zjazd z ulicy 1 Maja.
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu wynosi 85.000,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2016 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 11.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.300,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą
Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone
w dniach 18.11.2015 r. oraz 20.01.2016 r. zakończyły się wynikiem
negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska są trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ul. Górnej, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4873/434 o powierzchni 1411 m2, użytki: Bp, Ps-IV,
– 4874/434 o powierzchni 640 m2, użytek RV,
– 4875/434 o powierzchni 881 m2, użytek RV,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00030687/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu
zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3
część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową,
oznaczonej numerem geodezyjnym 4876/434 o powierzchni 602 m2,
użytek RV, obręb Bielszowice, k.m. 3, nr KW GL1S/00030687/6.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 4874/434 i 4875/434 stanowią
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2),
działki nr 4873/434 i 4876/434 oznaczone są symbolem MN2 oraz fragmentarycznie stanowią teren ulicy dojazdowej o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 10 m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2
pasach ruchu o szerokości pasa min. 3 m (symbol planu KD1/2).
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/3 działki nr
4876/434 wynoszą:
– dla działki nr 4873/434 – 124.000,00 zł,
– dla działki nr 4874/434 – 69.000,00 zł,
– dla działki nr 4875/434 – 89.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 16.03.2016 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr: 4873/434 – 6.200,00
zł, 4874/434 – 3.500,00 zł, 4875/434 – 4.500,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Górna, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane
dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań,
itp. Tel. 501-718-240.

Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna,
rynny, VAT. Tel. 512-549-097.

133 m . Ogrzewanie centralne miejskie. Wystawiamy Faktury VAT, tel 601-167-837.

KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIERUCHOMOŚCI. Tel:887-877-189.

Sprzedam kiosk handlowy wraz z wyposażeniem o pow. 45 m2 w Rudzie 1, ul. Szyb
Powietrzny. Tel. 600-029-555.

U����� ����������

KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIERUCHOMOŚCI. Tel. 887-877-189.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

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

Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
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Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.
Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel.
505-180-050.
Łatwa pożyczka dojazd, tel. 780-116-672.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.
Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 24301-77.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
77.

Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 243-01-

Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel.
32 243-01-77.
NOWE POŻYCZKI BEZ BIK, Z ZAJĘCIAMI
KOMORNICZYMI. 516-516-611, 32 260-0033.
Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz gotówki. Tel. 32 243-01-77.
C.o. – montaż, instalacja. Tel. 508-127-072.
Kredyty hipoteczne www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.
Profesjonalne gładzie natryskowo. Tel.
508-099-051.
Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, panele. Tel. 501-815-416.
Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!!
Sprawdź, tel.32 230 39 74.
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KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405 . ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
Bykowina, trzypokojowe, 77 m2, 155 tys.,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
Halemba, dwupokojowe, 41 m2, 110 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda , dwupokojowe, 36,40 m2, 78 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, dwupokojowe, 35 m2, 90 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, trzypokojowe, 56 m , 162 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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Do wynajęcia mieszkanie Nowy Bytom
ul. Niedurnego 45. Tel. 601-959-140.
Do wynajęcia lokal w centrum Nowego
Bytomia. Tel. 603-372-240.
Do wynajęcia kawalerka w Goduli. Tel.
509-147-563.
Kupię kawalerkę w Rudzie Śląskiej, do
remontu, zadłużona, bez pośredników. Tel.
502-752-634.
Górnośląska, trzypokojowe, 61,20 m2,
super wygodne, OKAZJA sprzedam tel.
500-017-218.
Ruda.Sprzedam,dwupokojowe 43,4 m2,
99 tys. Tel. 602-247-972.
KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIERUCHOMOŚCI. Tel. 502-812-504.

M����������
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
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Ruda, trzypokojowe, 59 m2, 155 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
HALEMBA Nowy Świat 108 m2 od 300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 od 330.000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691 523 055, 607 706 692
Wirek – OKAZJA! Osiedle Elsnera, sprzedam 42 m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.
Bykowina – OKAZJA! Sprzedam, 47 m2, 75
tys. w bloku. GABRIEL, tel. 607-706-692.
Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotówka, tel. 531-465-977.
Kawalerki: Czarny Las, 34 m2, 62 tys., Bykowina 37 m2, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323
Dwupokojowe: Energetyków 35 m2, 78
tys., Równoległa 46 m2, 85 tys. LOKATOR, tel.
793-017-323.
Trzypokojowe: Szpaków, 77 m2, 155 tys., Bielszowicka, 60 m2. LOKATOR, tel. 793-017-323.
Czteropokojowe: Paderewskiego, 70 m2,
149 tys. LOKATOR 793-017-323.
Dwupokojowe 42 m2, 75 tys. zł, Ruda, c.o.
miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
Dwupokojowe 49 m2, 95 tys. zł, Godula, c.o.
miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
Trzypokojowe, Bykowina, 54,69 m2, 129
tys. WARTO, tel. 600-090-252.
Wynajmę lokal użytkowy idealny na prowadzenie działalności handlowej, usługowej
w Zabrzu położony w centrum osiedla, przy
ulicy parking. Lokal posiada duże okna, bardzo dużą salę sprzedaży, zaplecze, sanitariat,
pomieszczenia biurowe. Powierzchnia lokalu

Kupię skorodowane auta, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740
Ruda
Śląska

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

Nowy Bytom

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny.
Tel. 507-572-625.

pl. Jana Pawła II 1/3a

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

tel. 32 340 80 30
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Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), elektryków z uprawnieniami. Prawo jazdy mile widziane. Nawiążemy również
współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi.
Kontakt, tel. 32 740-91-63, 696-099-922.
Szukam pracy: magazynier, operator wózków, ochroniarz. Tel. 511-754-594.
Restauracja Vertigo w Paniówkach
przy ul. Gliwickiej 18a zatrudni kucharzy i
kelnerów. Tel. 515-081-174, 515-262173.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.

Szczere wyrazy współczucia
Pani doktor Ricie Lazanowicz-Krzysków i jej
Najbliższym z powodu śmierci

MATKI
składają
Prezesi LUX-MED i Personel przychodni Wireckiej w Rudzie Śląskiej

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania
w obiekcie wielkopowierzchniowym przy
ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej. Tel. 661991- 554.

Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha

798 896 968

Na dowolny cel. Pożyczka za 0%.

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

Aproduction
tel.

CHWILÓWKI

facebook.pl/aproduction.rolnik

Pani Marii Skrobek, Rodzinie i Najbliższym
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

składają
Dyrekcja i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli w rejonie
ulicy Leszczynowej z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie
Śląskiej-Goduli w rejonie ulicy Leszczynowej obejmującej stanowiące całość
gospodarczą działki o łącznej powierzchni 1583 m2, zapisane na karcie mapy 2,
obręb Orzegów, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1440/24 o powierzchni 1280 m2, użytek R-IIIb, KW nr GL1S/00007517/4,
– 1459/24 o powierzchni 303 m2, użytek Lz-III, KW nr GL1S/00007869/6
– z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 1440/24 i 1459/24 stanowią tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MN1.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 182.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości
15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od
towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia
zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą
do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie
o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od
dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić
podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej
obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się
z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 7.04.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 9.100,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Leszczynowa, działki nr 1440/24 i 1459/24” przelewem
na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.0016.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu
przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega
się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli w rejonie
ulicy Leszczynowej z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego
jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie ŚląskiejGoduli w rejonie ulicy Leszczynowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 1443/24 o powierzchni 1364 m2, użytki: B, Bz, RIIIb, obręb Orzegów,
karta mapy 2, KW GL1S/00007517/4 – z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska działka nr 1443/24 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1) oraz częściowo teren ulic wewnętrznych o liniach
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN1 i KDW.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 157.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15%
ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od
towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do
końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość
opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od
dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić
podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej
obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się
z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie
do dnia 15.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 7.900,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Leszczynowa, działka nr 1443/24” przelewem na rachunek
bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu
pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00,
piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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OBWIESZCZENIE

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

o wydaniu decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f
ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,
poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 23), – zawiadamiam, że w dniu 12.02.2016 r. dla
Zarządcy Dróg Publicznych - Miasta Ruda
Śląska, pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Szostak, prowadzącego
działalność gospodarczą pn.: SZOSA-PROJEKT Projektowanie Dróg Michał Szostak,
z siedzibą w Zabrzu przy ul. Adama Kawika
34b/6, wydana została decyzja nr 55-16
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulic Górnośląskiej,
Katowickiej, Szyb Andrzeja i Obrońców
Westerplatte wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Gołębi do ulicy Kupieckiej
i przebudową kolidującej infrastruktury
w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach
o oznacz. geod.
1792; 1790; 1236/204; 1580/178;
1133/125; 1129/116; 1126/116; 662/115;
1632/181; 1488/164; 2499/164; 2608/164;
2108/162; 2267/154; 2235/154; 1535/154;
1533/154; 1531/162; 1528/162; 1140/162;
1525/161; 2233/154; 1494/157; 2231/157;
1522/157; 2229/74; 1518/74; 1504/156;
2258/192; 2103/78; 1607/78; 2236/78;
1854/74; 1857/74; 1516/78; 1530/162.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że
wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji
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 w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się w budynku „A”
pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.
Po tym okresie przysługuje stronom
prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Wybieramy najlepszych sportowców 2015 r.
„Wiadomości Rudzkie” po raz XXIII organizują Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Do redakcji nadesłano 43 zgłoszenia. Kilka kandydatur dodała Komisja Plebiscytowa. Poniżej publikujemy w kolejności alfabetycznej zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że głosować można za pomocą SMS-ów (szczegóły wysyłania
SMS-ów przy kandydatach), a także na portalu społecznościowym www.facebook.com/WR. Wiadomości Rudzkie oraz na stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl (dziś
rozpocznie się tam głosowanie na Sportowca Amatora). Głosowanie potrwa do 26 lutego do godz. 12.00.
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1. Krzysztof Dudek
(TL Pogoń Ruda Śląska)

Młodzieżowy wicemistrz
Polski w skoku w dal
w 2015 roku. Rekord życiowy – 7,40 m. Posiada
I klasę sportową PZLA.
Student AWF Katowice.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.1, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
2. Łukasz Gansiniec
(SPR Grunwald
Ruda Śląska)

5. Dawid Jona

Zdobywca trzeciego miejsca na mistrzostwach Polski juniorów w kolarstwie
przełajowym oraz drugiego miejsca w Pucharze Polski. Reprezentował Polskę
w mistrzostwach świata
juniorów w 2015 r. Członek
kadry narodowej.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.5, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
6. Anna Nocoń
(WOPR Ruda Śląska)

9. Angelika Piekorz
(KS RUGBY
Ruda Śląska)

stylem dowolnym. Podczas
międzywojewódzkich mistrzostw młodzików wywalczyła cztery złote medale.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.12,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

Na swoim koncie ma m.in.
drugie wicemistrzostwo Polski (brązowy medal) rugby
7-osobowego kobiet (wraz
z zespołem) w sezonie
2014/2015 r. Była także
uczestniczką ubiegłorocznych
Mistrzostw Europy Kobiet
Rugby 7 w Kownie (Litwa).
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.9, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

13. Aleksander
Wojtachnio
(KS Pogoń
Ruda Śląska)

10. Sylwia Spoljar
(AZS AWF Katowice)

Jeden z najlepszych prawoskrzydłowych szczypiornistów w II lidze z klubu
SPR Grunwald, który zajmuje pierwsze miejsce
w ligowej tabeli.
Wyślij SMS-a
na nr 71100 o treści
NPS.2, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
3. Adrian Hajduk
(ZKS Slavia Ruda Śląska)

Ma na swoim koncie trzecie miejsce w konkurencji
100 m podczas Orange
Cup – Eindhoven/Holandia. Jest mistrzynią Polski
w ratownictwie wodnym.
W roku 2015 zdobyła łącznie 51 medali.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.6, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
7. Andrzej Ogonowski
(Rudzki Klub Kyokushin
Karate)

W ubiegłym roku po wyleczeniu poważnej kontuzji
wywalczył już po raz siódmy w karierze tytuł mistrza
Polski seniorów w zapasach w stylu wolnym w kategorii wagowej do 57 kg.
W roku 2016 stanie do rywalizacji o kwaliﬁkację
olimpijską na IO w Rio de
Janeiro.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.3, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
4. Jacek Hewlik
(Gwiazda Ruda Śląska)

Ma za sobą ponad 20 lat
startów w zawodach na
wszystkich szczeblach krajowych i międzynarodowych.
W roku 2015 r. zdobył tytuł
mistrza Polski oraz trzecie
miejsce w Pucharze Europy.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.7, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
8. Karolina Pawera
(UKP Ruda Śląska)

Zawodniczka podczas XXI
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży – w pływaniu
zajęła trzecie miejsce
– 50 stylem klasycznym.
Jest także reprezentantką
w kadrze narodowej.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.10, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
11. Rafał Stanisławski
(Grunwald
Ruda Śląska)

W 2015 roku najbardziej
wyróżniający się zawodnik rudzkiej drużyny.
W rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 zaliczył swoisty hat trick – punktował
najlepiej w „Notach Trenera” oraz wygrał plebiscyt
na zawodnika rundy.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.11, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
12. Patrycja Szymczak
(UKS Manta Ruda Śląska)

Lider i zarazem czołowy
strzelec zespołu Gwiazdy.
Od wielu sezonów związany z klubem.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.4, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

Finalistka mistrzostw Polski
juniorów 15-letnich. Zawodniczka osiąga także liczne sukcesy na innych zawodach.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.8, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
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W 2015 roku wywalczyła
osiem medali mistrzostw
Śląska 13-latków, ustanowiła rekord Śląska 13-latków w konkurencji 400 m

Ten utalentowany zawodnik zdobył w 2015 roku
mistrzostwa Polski podczas zawodów w Rzeszowie,
Rudnikach
oraz
w Warszawie. Zapaśnik
reprezentował także nasz
kraj na mistrzostwach Europy w Istambule.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.13, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
14. Łukasz Wojtaszczyk
(KPKS Halemba)

1. Karolina Bartusek
(KS MOSTOSTAL Zabrze)

5. Jakub Kozłowski
(TL Pogoń Ruda Śląska)

9. Barbara Sikora
(,,Iskra” w Zabrzu )

Młoda zawodniczka może się
juz pochwalić drugim miejscem w mistrzostwach Polski
do lat 12 w singlu i deblu. Karolina jest także reprezentantką kadry narodowej w letnich
i zimowych mistrzostwach Europy do lat 12.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.1, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

Mistrz Śląska dzieci w biegu na 300 m. V klasa sportowa PZLA. Uczeń klasy
sportowej
Gimnazjum
nr 9.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.5, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

Multimedalistka mistrzostw
Polski w gimnastyce sportowej
juniorek młodszych klasy II elite, na której zdobyła złote medale w: wieloboju, skoku przez
stół gimnastyczny, w ćwiczeniach na poręczach. Szkoli się
do igrzysk w Tokio 2020 r.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.9, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

2. Zuzanna Czyż
(TKS SLAVIA Ruda Śląska)

Tenisistka zdobyła w ubiegłym
roku brązowy medal w mistrzostwach Śląska do lat 10
oraz trzecie miejsce w turnieju Masters Ziajka Trophy.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.2, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
3. Jan Dyrda
(K S BAJTLE RUGBY
Ruda Śląska)

Zawodnik w tym roku
zdobył ósme miejsce na
mistrzostwach
Europy
oraz pierwsze miejsce na
mistrzostwach Polski juniorów oraz trzecie miejsce na mistrzostwach Polski seniorów.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.14,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.
15. Patryk Żuławnik
(CKS Slavia)

Zawodnik i zarazem kapitan drużyny Mini Żaków KS
BAJTLE RUGBY Ruda Śląska. Wielokrotnie wybierany przez sędziów i obserwatorów najlepszym zawodnikiem turniejów.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.3, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
4. Łukasz Kamiński
(SPR Grunwald
Ruda Śląska)

Patryk jest mistrzem Śląska juniorów do lat 20.
Startuje w kategorii 105
kg. Jego wynik wynosi
260 kg (110 w rwaniu
i 150 w podrzucie). Zajmował pierwsze miejsca
na turniejach i memoriałach na Śląsku.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.15,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

6. Szymon Otto
(Grunwald
Ruda Śląska)

To młody, utalentowany
piłkarz ręczny SPR Grunwald Ruda Śląska. W swojej kategorii wiekowej należy do najbardziej wyróżniających się zawodników
w rozgrywkach ligowych.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.4, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

Szymon to jeden z najbardziej wyróżniających się
zawodników Grunwaldu.
Gra na pozycjach ofensywnych, przez co napędza
atak swojej drużyny.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.6,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.
7. Monika Skorupa
(KPKS Halemba)

8. Denis Sładkowski
(Slavia
Ruda Śląska)

Król Strzelców V Ligi Orlików Starszych 2005 Podokręgu Katowice. Ma na
koncie 36 zdobytych bramek.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.8,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

1. Tomasz Adamski

4.Adam Janus

Zawodnik drużyny Matik,
król strzelców w sezonie
2015, zdobywca 44 bramek w Lidze Rudzkich Orlików.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.1,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

Lider drużyny 10 Kilo
Mniej. Średnio zdobywa
w meczu 17,3 punktów
oraz 12,1 zbiórek na mecz.
Jest na pierwszym miejscu
pod względem efektywności gry.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.4,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT

10. Michał Trzcionka
(UKP Ruda Śląska)

2. Kamil Goraus

Zawodnik zdobył srebrny
medal podczas mistrzostw
Śląska 10-latków na dystansie 50 m stylem motylkowym. Wielokrotnie stawał
na podium podczas zawodów Ligi Klubów Śląskich.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.10, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

Od 15. roku życia gra w koszykówkę. Od dwóch lat
systematycznie trenuje
także amatorsko bieganie.
Za sobą ma już kilka startów w półmaratonach.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.2,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

Najbardziej wyróżniający
się w statystykach gracz
Rudzkiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki. Młody gracz ze
Świętochłowic występuje
w RALS od kilku sezonów.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.5,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

3. Adam Grzymkowski

6. Jerzy Sekura

Zawodnik drużyny Zygzak,
która jest liderem w I lidze
Ligi Old Boys, w dziewięciu meczach tego sezonu
strzelił już 18 bramek.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.3,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

Jerzy kocha sport i rywalizację. Przebiegł maraton Silesia, przy tym dalej aktywnie
działa w zapasach, gdzie
jest
czterokrotnym mistrzem Polski weteranów.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.6,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

11. Alicja Warwas
(Rudzki Klub Kyokushin Karate)

Zajęła m.in. pierwsze miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Halemba w trójkach kobiet, pierwsze
miejsce w Międzynarodowym Turnieju „Winobranie” oraz zdobyła zwycięstwo w Grand Prix Polski.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.7,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.
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W 2015 roku dwukrotnie
zwyciężała w turniejach
dla dzieci i młodzieży.
W październiku 2015 r. zajęła pierwsze miejsce w VI Turnieju Kumite w Jastrzębiu
Zdroju a także w Grand Prix
Beskidów w Bielsku-Białej.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.11, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
12. Igor Wróbel
(UKP Ruda Śląska)

Wicemistrz Śląska na 100 m
stylem klasycznym oraz wicemistrz Śląska na dystansie
200 m stylem klasycznym. Zawodnik osiąga liczne sukcesy
we wszystkich zawodach.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.12, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

5. Mateusz Król
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Mateusz Niegot (WOPR Ruda Śląska),
Bogusław Rybak (KS RUGBY Ruda Śląska),
Jan Walkowiak (KS Pogoń Ruda Śląska),
Krzysztof Kotulski (TL Pogoń Ruda Śląska),
Tomasz Garczyński (ZKS Slavia Ruda Śląska),
Dorota Kies (KPKS Halemba),
Piotr Muc (Rudzki Klub Kyokushin Karate),
Daniel Weselak (UKP Ruda Śląska),
Anna Samol (SPR Grunwald Ruda Śląska),
Adam Kryger (Gwiazda Ruda Śląska).
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Z rudzką wiewiórką w biegu
Pierwsza odsłona cyklu „Biegu Wiewiórki” zakończyła się nieprawdopodobnym sukcesem. – Spodziewaliśmy się, że będzie z nami
mnóstwo zawodników, ale już na piętnaście
minut przed rozpoczęciem liczba uczestników
przerosła liczbę czterystu. To świetny wynik
– mówił przed startem ultramaratończyk August Jakubik.
Mimo iż w sobotę (13.02.) pogoda nie
zachęcała do wyjścia z domu, to lasy halembskie stały się miejscem sportowej zabawy dla ponad pięciuset osób. „Bieg Wiewiórki” składa się z dziewięciu biegów,
które raz w miesiącu odbywają się w halembskich lasach. Bazą dla zawodników
jest infrastruktura Szkoły Podstawowej
nr 15 przy ul. Energetyków.

– Nikomu nie narzucamy dystansu. Każdy
sobie sam – w zależności od poziomu wytrenowania – wybiera dystans. Tak to będzie wyglądało przez dziewięć sobót. Natomiast na
koniec najbardziej aktywne osoby
otrzymają statuetkę wiewiórki –
symbol
naszego
miasta
– tłumaczył August Jakubik,
organizator biegu.
Na różnych dystansach
zmierzyli się mali i duzi amatorzy biegania. Dla początkujących
były przewidziane małe dystanse. Coś
dla siebie znaleźli także miłośnicy nordic
walking. Kolejne zawody z cyklu „Bieg Wiewiórki” zaplanowane zostały na 5 marca (sobota). Rejestracja zawodników od godz. 9.30
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Pamiętają o Tomku Szei
Już po raz trzynasty
rudzcy zawodnicy zagrali w Turnieju Piłki
Nożnej im. Tomka Szei.
W sobotę (13.02.) na halembskiej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zagrały drużyny
GKS „Urania” Ruda Śląska, GKS „Wawel Wirek”, WZZ „Sierpień
80”KWK „Halemba-Wirek”, MKS „Pogoń” RuW turnieju emocji nie brakowało.
da Śląska, Stowarzyszenie „Madness” oraz Reprezentacja Śląskiej Ligii Górniczej. Nie zabrakło także drużyny złożonej
z kolegów Tomka Szei. Pierwsze podanie podczas turnieju wykonał syn
Tomka Szei – Oliwer.
Tomek Szeja urodził się 7 sierpnia 1978 r. w Rudzie Śląskiej. Zadebiutował
w „Uranii” jako senior, a w wieku 21 lat traﬁł do pierwszoligowego wówczas
Ruchu Chorzów. W sierpniu 2000 r. rozpoczął grę w Piaście Gliwice, gdzie
rozegrał 99 spotkań i strzelił 13 goli. Był także zawodnikiem kilku zespołów
środowiskowych w Miejskiej Halowej Lidze Piłki Nożnej w Rudzie Śląskiej
oraz reprezentantem Polski w piłce halowej. Podpisał kontrakt z pierwszoligowym GKS Katowice. Zmarł po ciężkiej chorobie 5 lutego 2004 r. Pierwszy
turniej jego imienia odbył się 29 lutego.
REKLAMA

Lodowe szaleństwo

W biegu wzięło udział ponad 500 osób.
do 10.50. O godz. 11.00 start biegu dla dzieci,
o godz. 11.15 start biegu głównego, trzy minuty później wystartują zawodnicy w kategorii nordic walking. Ciekawostką, która wy-

Rudzianie
w klasyku

różnia ten bieg od innych imprez, to organizowane na zakończenie każdego biegu
wspólne ognisko z udziałem uczestników zawodów.

ZAPASY

Rudzkie kluby na podium.
W niedzielę (14.02.) w Raciborzu odbyły się
mistrzostwa Śląska dzieci i kadetów w zapasach
w stylu klasycznym. Zawodnicy rudzkiej Pogoni wywalczyli pięć złotych medali oraz dwa
brązowe.
W klasyﬁkacji drużynowej zawodnicy KS
Pogoń Ruda Śląska zajęli trzecie miejsce.
Wśród kadetów złoto zdobyli Michał Kareciński (58 kg) i Kamil Zakrzewski (85 kg). W kategorii dzieci na najwyższym stopniu podium
stanęli Wiktor Zimny (29 kg), Dorian Bzdyra
(59 kg) i Karol Wrzos (73 kg). Brązowe medale
zdobyli Franciszek Sikora (35 kg) oraz Piotr Tabaszewski (47 kg).
Pomimo że ZKS Slavia specjalizuje się w stylu wolnym, to ta ekipa też wystartowała w zawodach i powróciła do Rudy Śląskiej z całkiem
niezłym dorobkiem medalowym. W grupie dzieci medale srebrne zdobyli: Michał Kaik (29 kg),
Dawid Fityka (38 kg), Jakub Lekston (42 kg),
Marcin Tomczyk (47 kg) i Wiktor Moskalik
(53 kg). Brązowe krążki wywalczyli: Bartłomiej
Szczepanik (32 kg), Dawid Warcholik (38 kg)
i Aleksander Czarnota (53 kg).
W grupie kadetów pierwsze miejsce zajął
Klaudiusz Wiezner, który nie znalazł przeciwników w kategorii do (46 kg), natomiast srebrem
zadowolili się Maciej Wieczorek (63 kg) i Bartosz Kowalczyk (76 kg).

Slavia z medalami
W dniach 12-14.02. w Białogardzie rozegrany
został VIII Memoriał Marcina Jureckiego, czyli zawody w bardzo silnej obsadzie międzynarodowej,
mające rangę pucharu Polski seniorów w zapasach
w stylu wolnym. W tegorocznej edycji turnieju na
białogardzkich matach zameldowali są reprezentanci dziesięciu krajów – Rosji, Grecji, Izraela, Finlandii, Ukrainy, Niemiec, Litwy, Łotwy, Rumunii,
Słowacji, no i oczywiście czołowi zawodnicy reprezentujący polskie kluby zapaśnicze. Wśród 118
zawodników znalazło się dwóch reprezentantów
rudzkiej Slavii, którzy w memoriałowych zmaganiach zaprezentowali się bardzo dobrze.
Adrian Hajduk i Andrzej Sokalski zmagali się
nie tylko z przeciwnikami, ale również z kontuzjami. Andrzej startował z kontuzją śródstopia, której
doznał dwa tygodnie temu podczas turnieju w Bułgarii, natomiast Adrian na turniej do Białogardu
jechał zdrowy, ale już w pierwszym pojedynku
z reprezentantem Niemiec Svenem Camminem
uległ urazowi również „tego nieszczęsnego śródstopia”. Pomimo przeciwności losu obaj dotarli do
ścisłego ﬁnału swoich kategorii wagowych i obaj
niestety nie sprostali swoim ﬁnałowym przeciwnikom zajmując drugie miejsca – Adrian w 57 kg,
a Andrzej w 74 kg.
Natomiast 14.02. w Arenie RAFAKO w Raciborzu rozegrane zostały zawody o puchar Polski
seniorek w zapasach kobiet. W zawodach tych
wzięły udział najlepsze zawodniczki w naszym kraju, a wśród nich pięcioosobowa ekipa ZKS Slavia.
Wszystkie rudzianki zaprezentowały się bardzo dobrze zdobywając medale w swoich kategoriach wagowych. Złoto zawisło na piersi rywalizującej w kategorii do 69 kg Natalii Strzałki, natomiast pozostałe nasze zawodniczki, czyli Justyna Respondek
(53 kg), Dominika Kulwicka (55 kg), Natalia Kubaty (58 kg) i Alicja Kubaty (69 kg) wywalczyły
brązowe medale. Oprócz złotej medalistki Natalii
Strzałki na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa siedemnastoletniej Dominiki Kulwickiej,
która stoczyła wyrównane pojedynki z dużo bardziej utytułowanymi i przede wszystkim starszymi
od siebie zawodniczkami. Doskonała postawa naszych dziewcząt skutkowała zajęciem przez ZKS
Slavia Ruda Śląska drugiego miejsca w klasyﬁkacji
klubowej.

Na Burloch Arenie rozegrany zostanie pierwszy etap zawodów Freestyle
Ice Skating Days 2016. Zawodnicy będą
rywalizować w konkurencjach „błyskawica” i sztafeta oraz będą pokonywać
specjalny tor przeszkód. Zawody odbędą się 20 lutego w godz. od 17.00 do
19.30 na lodowisku w Orzegowie. Drużyny, które chcą wziąć w nich udział,
mogą jeszcze się zapisywać. Wystarczy
zebrać ekipę i zgłosić ją u organizatorów. Sobotnie zmagania w Orzegowie
(ul. Bytomska 15) będą miały charakter
eliminacji. Wielki ﬁnał imprezy odbędzie się 9 kwietnia na lodowisku „Bombonierka” w Łodzi. – Wcześniejsze dwie
edycje imprezy miały charakter jednodniowy – wspomina Bartosz Graliński,
organizator zawodów. – W tym roku wyścigi na lodowisku podzielone są na dwa
etapy. Postanowiliśmy zrobić eliminacje
w Rudzie Śląskiej z racji tego, że mamy
tu świetny obiekt, jakim jest Burloch
Arena. Niedawno lodowisko zostało zadaszone i rewelacyjnie nadaje się do
przeprowadzania tego typu imprez
– podkreśla organizator. Freestyle na lodzie opiera się na szybkiej, dynamicznej
jeździe. Wiąże się z umiejętnością poruszania się w tłumie oraz wykonywaniem
szybkich zwrotów. Do stylu zalicza się
także jazdę tyłem oraz efektowne hamowania. Całość urozmaica wykonywanie
trudnych technicznie trików jak np. skoki w dal i w górę.

By grało się ciekawiej

W czwartek (11.02.) w hali MOSiR
-u w Halembie odbyło się szkolenie dla
nauczycieli WF z zakresu „Uatrakcyjnienia zajęć piłki siatkowej”. Zajęcia
poprowadził trener Marcin Widera pracujący zarówno w klasach sportowych
w SP nr 24 jak i w KPKS Halemba. Nauczyciele mogli poznać część warsztatu
trenera oraz posłuchać jego przemyśleń
na temat prowadzenia zajęć z siatkówki
w szkole.
– Zwykle w trakcie zajęć metodycznych prowadzona jest pokazowa lekcja.
W tym wypadku, bazując na swoich doświadczeniach, chciałem podzielić się
swoimi spostrzeżeniami i zainspirować
nauczycieli aby lekcje siatkówki były
dla uczniów atrakcyjne i ciekawe – tłumaczył Marcin Widera.
W szkoleniu wzięło udział 30 nauczycieli. Zajęcia miały charakter
warsztatowy, więc chętni mogli na sobie sprawdzić proponowane przez trenera ćwiczenia.
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Futsal
21 lutego, godz 18.00
Gwiazda Ruda Śląska – FC Toruń
Koszykówka
20 lutego, godz.17.00
Pogoń Ruda Śląska – TS Wisła Kraków
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Futsal

Niespodzianka w pucharze
i szczecińska porażka
Pogoń 04 Szczecin 6:3 (3:0) Gwiazda
Z pucharowego nieba po zwycięstwie nad
Rekordem Bielsko-Biała zawodnicy Gwiazdy
znów zostali sprowadzeni na ziemię. W walentynki rudzianie udali się do Szczecina, jednak
zawodnicy Pogoni nie okazali sympatii na parkiecie i pokonali Gwiazdę 6:3.
Cofnijmy się do środowego (10.02.) meczu
pucharowego. Rudzianie bardzo dobrze spisywali się i nie odstawali od faworyzowanego
Rekordu. Do wyłonienia zwycięzcy konieczna
była dogrywka, bowiem w regulaminowym
czasie był remis 1:1. Prowadzenie dla Gwiazdy
zdobył Tkacz, wyrównał Vakhula, kiedy to
w końcówce meczu Rekord grał z lotnym
bramkarzem. W drugiej połowie dogrywki po

akcji Jakuba Haase na listę strzelców wpisał się
Hewlik.
W Szczecinie wynik otworzył były gracz
Gwiazdy, Jonczyk. Chwilę później było już 2:0
po golu Kubika. Dwie minuty później zawodnicy Gwiazdy znów polegli i było 3:0. W drugiej
połowie rudzianie zagrali odważniej. Zaraz po
przerwie gola zdobył Działach. W 25. minucie
drugą bramkę strzelił Jonczyk i sytuacja rudzian stawała sie coraz cięższa. Goście jednak
nie odpuszczali co zaowocowało bramką Kota.
Gospodarze jednak odpowiedzieli i najpierw
pokonał Waszkę Jakubiak, a następnie po trójkowej akcji formalności dopełnił Jurczak.
Ostatnią bramkę dla rudzian zdobył Hewlik.

Lekkoatletyka

Pogoń na mistrzostwach w Spale
W miniony weekend zawodnicy TL Pogoń
dobrze spisywali się w mistrzostwach Polski
juniorów w Spale. Rudzkie występy rozpoczął
Damian Połeć, zawodnik Czesława Jondy, który zajął czwarte miejsce w biegu na 3000 m.
Pobił on swój rekord życiowy – 8:46,19 o ponad 45 sekund. Kolejne dobre wieści napłynęły
o Natalii Zawronek, która z rekordem życiowym i drugim czasem eliminacji 40,17 awansowała do finału biegu na 300 m. W finale zajęła
trzecie miejsce co jest ogromnym sukcesem.
W finałach swoją obecność zaznaczyli również
Przemek Kozłowski i Wiktoria Synowiec. Ten
pierwszy wygrał finał z wynikiem 22,38 i zajął
piąte miejsce halowych mistrzostw Polski juniorów. Start rudzkich zawodników był bardzo
udany. Rekordy życiowe, medal Natalii i wysokie miejsca potwierdziły bardzo dobre przygotowanie do sezonu halowego.

Piłka nożna

W wirze
przygotowań
Rudzkie kluby dalej pełną parą przygotowują się do rozgrywek. Swoje gry
sparingowe rozpoczęła już Slavia, która
w pierwszym meczu zmierzyła się z Pogonią. Ostateczny rezultat był korzystny
dla zawodników z Nowego Bytomia.
Podopieczni trenera Berety wygrali 3:2.
W piątek (12.02.) natomiast przeciwnikiem Slavii był Śląsk Świętochłowice.
Mecz ten zakończył się remisem 2:2.
Z kolei Grunwald zmierzył się
w weekend z rezerwami Górnika Zabrze.
W 5. minucie Grunwald objął prowadzenie. Kamil Fredyk zagrał prostopadłą
piłkę za linię obrony do Mateusza Dreszera, który w sytuacji sam na sam posłał
piłkę między nogami bramkarza. W 58.
minucie po faulu golkipera gości na Mateuszu Kiepurze, Mateusz Dreszer z wolnego trafił w mur, a dobitkę odbił bramkarz. Po chwili kapitan Grunwaldu Łukasz Maciongowski przejął piłkę przed
polem karnym i ładnym strzałem trafił
do siatki. W końcówce Papis zdobył
kontaktowego gola dla Górnika a wynik
na 3:1 ustalił Daniel Kowalski. W innych
meczach KS Wawel Wirek wygrał 4:2 z
Unią Bieruń Stary.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

wykonując zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie
Śląskiej w rejonie: – ulicy Pokoju, która zostanie oddana w najem,
z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie garaży,
– ulicy Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący.

Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Nasz Dom”

w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97

Pogoń uległa w Katowicach.

ogłasza przetarg ograniczony dla osób fizycznych na odrębną własność lokalu mieszkalnego
w drodze ustnej licytacji. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną,
gazową i wodociągowo-kanalizacyjną, położony w bardzo ładnej, spokojnej okolicy w sąsiedztwie
lasu. W pobliżu także autostrada A4, A1, a także drogowa trasa średnicowa:
Wykaz oraz ceny wywoławcze lokali:
Lp.

Adres

1

Ruda Śląska,
41-706,
Grabowa 9/8

Koszykówka

Pogoń na łopatkach
AZS AWF Mickiewicz Romulus II Katowice 92:56 Pogoń Ruda Śląska
Mecz z katowiczanami ułożył się źle dla
Pogoni już od samego początku. W pierwszej połowie meczu gospodarze byli skuteczniejsi od rudzian. I zaznaczyli tę przewagę już po pierwszej kwarcie, wygrywając dwunastoma punktami. W kolejnej
odsłonie meczu nie było lepiej, bo przewaga wciąż rosła. Na przerwę koszykarze
schodzili przy stanie 45:20.
W drugiej połowie zawodnicy z Rudy
Śląskiej nie odstawali już tak od przeciwników, jednak nie udawało im się zniwelować strat. Mimo paru ładnych zagrań
i częstszych wizyt pod koszem gospodarzy
wynik przed ostatnią kwartą wciąż był bardzo niekorzystny (72:43). W czwartej
kwarcie nic się nie zmieniło i spotkanie
zakończyło się miażdżącym wynikiem
92:56.

OGŁOSZENIA

Pogoń uległa w Katowicach.

Pow. Położenie Ilość
Cena
Wadium Termin
zł
przetargu
uż. m2
lokalu
pokoi wywoł. zł

Dodatkowe
informacje

7.03.2016
70 006,00 7 001,00
godz. 9.00

Lokal
w dobrym
stanie,
odświeżony

30,91

II piętro

1

Wadium w ww. wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni- nr konta: 60 8470 0001 2001 0080 8680
0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając : wpłata wadium na przetarg – adres lokalu.
Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Postęp kwoty licytacji
nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej kwoty nabycia nieruchomości, kosztów wyceny mieszkania oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji
wymaganej przez notariusza do 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłat wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy
skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się z zasadami ustanawiania
odrębnej własności lokalu w drodze przetargu, które zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasz Dom” (§ 59-70) i podpisać stosowne oświadczenie. Statut umieszczony jest na stronie internetowej www.
naszdom.info.pl oraz można się z nim zapoznać w siedzibie GSM „Nasz Dom” (pok.105, tel. 32 243-27-47). Na
przetarg należy zgłosić się z dowodem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium. Lokal mieszkalny będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu w dniu 25.02.2016 r. w godzinach od 10 00 do 12 00.
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” informuje także, iż będzie przetwarzać dane osobowe zawarte
w dokumentacji przetargowej jako administrator danych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego,
a także w celach kontaktowych i archiwalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. Przetarg
odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.

Zarząd GSM „Nasz Dom”
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