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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!

ZMIANY W POLICJI

Z Zabrza 
do Rudy

Po 30 latach służby w policji na 
emeryturę przeszedł insp. Leszek 
Surniak. Funkcję komendanta miej-
skiego policji objął teraz mł. insp. 
Grzegorz Strzęciwilk. Nowy komen-
dant rudzkiej policji jest na służbie 
od 1991 roku. Przeszedł przez wszyst-
kie szczeble policyjnej hierarchii, 
a większość służby spędził w Zabrzu, 
gdzie pracował ostatnio na stanowi-
sku pierwszego zastępcy komendanta 
miejskiego.  

Czytaj więcej na str. 5

KREDYT 
na każdą kieszeń

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

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK
Doradztwo 
fi nansowe 

668-447-277
ODDZWONIMY

,,Wiadomości Rudzkie” grają po śląsku! 

KUP PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI!
www.wiadomoscirudzkie.pl

DYŻUR REDAKTORA

tel. 512-295-228
joanna.orel@wiadomoscirudzkie.pl

299
szt.

Joanna 
Oreł

Kiedy pojedziemy
bezpłatną komunikacją?

Więcej str. 3

BYKOWINAPĄCZEK
Z MARMOLADĄ• 
Z RÓŻĄ• 
Z POMARAŃCZĄ• 045

szt.
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TYLKO
W CZWARTEK 4 LUTEGO W SUPERCENIE

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

KAWA ROZPUSZCZALNA
NESCAFE, 200 g
CLASSIC, SENSAZIONE CREME

1299
szt. 1699

szt.

KIEŁBASA
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169
kg

JABŁKA LUZ

KIEŁBASA 1299
KG

MARGARYNA 500 G
,,SMAŻ JAK SZEF KUCHNI” 

Z OLIWĄ• 
MAŚLANY SMAK• 
KLASYCZNA• 499

szt.

opak.

Już za tydzień 
w „Wiadomościach 

Rudzkich” 
informator dla 

rodziców – dlaczego 
warto posłać 
sześciolatki 
do szkoły.do szkoły.
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InwESTycjE

Gdzie powstanie boisko?
Wciąż nie wiadomo gdzie powstanie nowy stadion lekkoatletyczny w Rudzie Śląskiej. Plany wybudowania obiektu dyskutowane były 

podczas połączonych Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości, Infrastruktury i Rozwoju oraz Sportu. Część radnych ma bowiem wątpliwości 
odnośnie powstania boiska dla lekkoatletów w miejscu dotychczasowego z lat 60. ubiegłego wieku  przy ul. Czarnoleśnej. 

Sprawa rozbija się o szkody górnicze 
i o to, czy wybudowany stadion nie będzie 
zagrożony ich wpływami. Obecny na ob-
radach komisji wiceprezydent Krzysztof 
Mejer tłumaczył, że z ekspertyz, które 
przygotowała kopalnia Pokój wynika, iż 
teren przy ul. Czarnoleśnej jest uspokojo-
ny górniczo. – Projektanci obiektu wystą-
pili do Kompanii Węglowej z wnioskiem 
o określenie warunków realizacji tej inwe-
stycji. Odpowiedź jest bardzo pozytywna. 
Nie ma żadnych przeciwskazań, nie musi-
my nawet spełniać żadnych wymogów do-
datkowych – na przykład w formie zabez-
pieczeń trybun. Teren jest uspokojony gór-
niczo – mówił Mejer. – W styczniu popro-
siliśmy o uzupełnienie ekspertyzy i dopre-
cyzowanie opinii. Na jej podstawie zrezy-
gnowaliśmy z budowy hali sportowej, bo 
odpowiedzialnie podchodzimy do tej inwe-
stycji i chcemy skupić się na stadionie. 
Zrezygnowaliśmy z hali, bo jest to obiekt 
większy i bardziej podatny na szkody – do-
dał.

Według władz miasta najlepszą lokalizacją dla stadionu jest ul. Czarnoleśna.
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Przypomnijmy, że w sprawie hali – zamiast 
powstania nowej – prawdopodobnie 

władze miasta zdecydują się na remont hali 
MOSiR-u w Halembie. To jednak na razie 

propozycja. – Na chwilę obecną jeszcze za 
wcześnie by mówić o tym, jakie prace są 
konieczne, by hala w Halembie spełniała 

oczekiwania naszych sportowców. Chcemy 
w tym zakresie poprosić o ekspertyzy, które 
wskażą najlepszy i najbardziej ekonomiczny 
sposób postępowania – zapowiada Adam 
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Część radnych sugerowała jednak, by 
pomyśleć nad innymi lokalizacjami. 
Wśród radnych padały propozycje m.in. 
terenu przy Szkole Podstawowej Sporto-
wej nr 15 w Halembie lub boiska klubu 
Slavii. Powrócono nawet do pomysłu 
utworzenia kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego przy Aquadromie. Problem jed-
nak polega na tym, że albo część tych tere-
nów nie należy do miasta, albo potrzebne 
byłyby zmiany w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego. Tymczasem liczy się 
czas, bo do końca kwietnia można składać 

wnioski do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki na dofinansowanie te-
go typu inwestycji (miasto może 
otrzymać nawet  1 mln 300 tys. zł 
dofinansowania). W temacie wy-
powiedzieli się także przedstawi-
ciele środowiska sportowego.  
– Lekkoatletyką zajmuję się już 36 
lat i moim zdaniem sport ten za-
wsze był związany z Nowym Byto-
miem oraz stadionem przy  

ul. Czarnoleśnej. Musieliśmy się prze-
nieść z jego uprawianiem do SPS nr 15, 
bo przy ul. Czarnoleśnej lekkoatleci nie 
mieli już po prostu warunków sanitarnych 
– zwłaszcza w szatniach. Poza tym jest to 
najlepsza lokalizacja, bo dojazd dzieci 
z północy na południe to godzina w jedną 
stronę – podkreślał Piotr Prencel, dyrek-
tor SPS nr 15. 

Ostatecznie ustalono, że radni w spe-
cjalnym głosowaniu na sesji zadecydują 
o lokalizacji stadionu lekkoatletycznego.

  Joanna Oreł

4 LUTEGO 2016
W TŁUSTY CZWARTEK

CUKIERNIA PEREŁKA 
serdecznie zaprasza do nowej cukierni  

w Rudzie Śląskiej (Godula) ul. Karola Goduli 32/01

NA PĄCZKI
z marmoladą, różą, śmietaną, makiem, adwokatem, 

budyniem, kokosem, czekoladą, 
toffi, małe pączusie serowe i faworki

W REWELACYJNYCH CENACH!!!
PROMOCJA

* PRZY ZAKUPIE 10 PĄCZKÓW – PĄCZEK GRATIS
* DO KAŻDEJ KAWY I HERBATY PĄCZEK GRATIS

SPRAWDŹ CO JESZCZE PRZYGOTOWALIŚMY!

W sprzedaży również 
pieczywo na naturalnym zakwasie,  

torty dla najmłodszych, weselne 
i okolicznościowe, tradycyjne lody,  

desery, gorąca czekolada i aromatyczna  
włoska kawa – najlepsza w okolicy!
(dostępna na miejscu lub na wynos)

WYRÓB WŁASNY
www.cukiernia-perelka.pl 

tel. 535-945-819, 32 388-80-85

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. Pożyczka za 0%.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

Nowy salon nc+
Ruda Śląska-Halemba

ul.Kłodnicka 56 (w sklepie Intermarche).
Tel. 601 427 311

Zapraszamy!
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BEZPŁATNA KOMUNIKACJA

Coraz bliżej bezpłatnych przejazdów
Bezpłatna komunikacja miejska w naszym mieście i to jeszcze w tym roku? Teraz czekamy na decyzję KZK GOP-u. Miasto wystąpiło do Związku 
z wnioskiem o wprowadzenie bezpłatnej komunikacji, ale wszystko wskazuje na to, że nie wyrazi on na to zgody. Władze Rudy Śląskiej mimo to 
nie poddają się, już pracują nad innymi rozwiązaniami, które pozwolą wprowadzić bezpłatną komunikację. 

Bezpłatna komunikacja autobusowa 
w Rudzie Śląskiej to jeden z kluczo-
wych pomysłów władz miasta. Jednak 
od pomysłu do jego realizacji czekała 
nas długa droga i szereg rozmów z KZK 
GOP-em. – To jest program pilotażowy, 
bo jesteśmy pierwszym miastem w ra-
mach KZK GOP-u, które wyszło z taką 
inicjatywą – podkreśla Andrzej Nowak, 
pełnomocnik prezydent miasta ds. 
transportu zbiorowego.

Przypomnijmy – polega ona na 
wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów 
na wewnątrzmiejskich liniach: 147, 
230, 155 i 255, przy równoczesnym 
pozostaniu w Związku, bo przez nasze 
miasto przejeżdżają także autobusy da-
lekobieżne – kursujące po całej aglo-
meracji. – Kiedy przygotowywaliśmy 
się do wprowadzenia bezpłatnej komu-
nikacji, co nadal jest naszą intencją, 
uzyskaliśmy opinie od prawników, że 
taka możliwość istnieje, choć oczywi-
ście wiąże się to z określonymi koszta-
mi. Problem polega jednak na tym, że 
jesteśmy członkami KZK GOP-u, które-
mu swego czasu Rada Miasta w całości 
przekazała zadanie organizacji komu-

Bezpłatna komunikacja ma objąć linie wewnątrzmiejskie.
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Przyjdź i przekonaj się, 
że Twoje dziecko może 

rozpocząć naukę w naszej 
wyremontowanej szkole!

Zapraszamy do SP 20
8 lutego o godz. 17.00 

w placówce zastępczej dla 
Szkoły Podstawowej nr 20 

im. Marii Konopnickiej 
w Rudzie Śląskiej 
(ul. Tunkla 147 a)

odbędą się ZAJĘCIA OTWARTE 
dla rodziców kandydatów 
do naszej szkoły, którzy od 
września mogą rozpocząć 
naukę w klasie pierwszej. 

Przyjdź i przekonaj się, 

nikacji publicznej. Dlatego, choć pro-
wadzimy intensywne prace nad tym 
projektem, nie chcielibyśmy równocze-
śnie występować z KZK GOP-u, bo to 
niesamowicie skomplikowałoby sytu-
ację – podkreśla wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

Anna Koteras, rzeczniczka prasowa 
KZK GOP-u jest podobnego zdania, 
ale podkreśla, że przedstawiciele 
Związku są otwarci na dyskusje. 
– Aglomeracja i KZK GOP są jak naczy-

nia połączone, a Ruda Śląska jest w ser-
cu organizacji. W tej chwili na roboczo 
rozmawiamy o bezpłatnej komunikacji 
i rozważamy różne wersje tego typu roz-
wiązań – podkreśla Anna Koteras. 

Problemem z punktu widzenia KZK 
GOP-u jest także to, że łącznie Ruda 
Śląska tylko w tym roku zapłaci ok. 18 
mln zł za utrzymanie komunikacji 
w mieście – z ogólnej kwoty 390 mln 
520 tys. zł, która spływa do kasy związ-
ku z całego regionu. Podczas ostatniej 

sesji Rady Miasta wiceprezydent Me-
jer poinformował jednak, że miastu 
udało się poczynić kolejne kroki do 
wprowadzenia bezpłatnej komunika-
cji. – W grudniu ubiegłego roku wystą-
piliśmy z wnioskiem do KZK GOP-u
o wprowadzenie bezpłatnej komunika-
cji na wewnątrzmiejskich liniach. Jed-
nak znając jego opinię musimy pomy-
śleć nad rozwiązaniami alternatywny-
mi. Prosimy o cierpliwość w tym 
względzie, ale mogę złożyć deklarację 
– bezpłatna komunikacja miejska 
w Rudzie Śląskiej na pewno będzie 
– obiecał Krzysztof Mejer. 

Jednym z rozważanych rozwiązań 
jest wprowadzenie początkowo bez-
płatnej komunikacji dla uczniów rudz-
kich szkół. – Szukamy optymalnych 
rozwiązań i od tego chcielibyśmy za-
cząć. Obecnie czekamy na ofi cjalną 
odpowiedź KZK GOP w sprawie na-
szego pierwotnego projektu i dopiero 
potem przystąpimy do omówienia in-
nych form wprowadzenia bezpłatnej 
komunikacji – zapowiada Andrzej No-
wak.

 Joanna Oreł
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Niebezpiecznie przed MCK |N��� B����

Plac przed MCK na razie czeka na zmiany w dokumentach.

Parking przed Miejskim Centrum 
Kultury ma wielu zagorzałych prze-
ciwników. Jednym z nich jest udziela-
jący się na swoim blogu rudzianin Jan 
Pawul. – Siedem czy osiem lat temu 
jako pierwszy w tym mieście zauważy-
łem i zwróciłem władzom miasta uwa-
gę na ten problem i namawiam ich do 
skutecznego działania – pisze miesz-
kaniec Rudy, dodając, że ponad rok 
temu obiecano likwidację parkingu.

Problem leży przede wszystkim 
w tym, że miejsce to ma zbyt wiele 

funkcji. Jest nie tylko obszarem do 
parkowania, ale także fragmentem 
jezdni, a nawet przedłużeniem chod-
nika. Co ważne, w dużym niebezpie-
czeństwie znajdują się m.in. ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 1, którzy 
są zmuszeni tamtędy przechodzić. 
Czy jest możliwe stworzenie ładne-
go placyku z ławeczkami oraz za-
mknięcie parkingu? Pierwsze kroki 
w tej sprawie trzeba zacząć od doku-
mentów. – Uporządkowanie terenu 
przed Miejskim Centrum Kultury bę-

dzie możliwe do-
piero po opraco-
waniu komplek-
sowej dokumen-
tacji obejmującej 
obszar od ulicy 
Hallera do ulicy 
Markowej – tłu-

Trochę parking, trochę chodnik, trochę jezdnia – miejsce to już od dłuż-
szego czasu wzbudza kontrowersje. Gdy jego temat zaczęto poruszać na 
forum, miasto postanowiło zainteresować się problemem. Zmian jednak 
do tej pory nie widać. Czy sytuacja przed Miejskim Centrum Kultury zo-
stanie uregulowana?

Ulica Wyzwolenia łączy Kochłowi-
ce z Wirkiem. Największe szkody wy-
stępują na odcinku od granicy dzielnic 
do skrzyżowania z ulicą 1 Maja (w re-
jonie przejazdu kolejowego), szkody 
widoczne są na chodnikach, co utrud-
nia drogę także pieszym. Urząd Miasta 
na te uwagi odpowiada, że ulica Wy-
zwolenia znajduje się obecnie w zasię-
gu wpływów eksploatacji górniczej 
i stąd takie problemy. – Pojawiające 
się uszkodzenia pasa drogowego ulicy 
Wyzwolenia będące wynikiem działal-
ności górniczej usuwane są na zlecenie 
KWK Halemba-Wirek na mocy ugody 
zawartej pomiędzy miastem a przedsię-
biorcą górniczym – tłumaczy Barbara 

Mikołajek-Wałach, naczelniczka Wy-
działu Dróg i Mostów. 

Z uwagi na bardzo rozległe uszko-
dzenia niemożliwe jest jednak przy-
wrócenie drogi do pierwotnego stanu 
za pomocą bieżących remontów. – Ten 
teren kwalifi kuje się do remontu kapi-
talnego obejmującego konstrukcję 
jezdni i chodników tj. nawierzchnię 
i podbudowę, a także przywrócenie ich 
prawidłowych spadków – mówi Barba-
ra Mikołajek-Wałach. – Zgodnie z in-
formacją otrzymaną od przedsiębiorcy 
górniczego, wykonanie kapitalnego re-
montu planowane jest w drugiej poło-
wie 2016 r. – dodaje. 

Arkadiusz Wieczorek Dziury na ul. Wyzwolenia dają się kierowcom we znaki.

Budynek przy ul. Niedurnego 73 to willa 
„Florianka” nabyta przez miasto w listopadzie 

ubiegłego roku, która znajduje się w sąsiedztwie 
MCK-u. Wykonanie w pierwszej kolejności 

wspomnianych przyłączy oznacza, że na 
zamknięcie parkingu będzie trzeba jeszcze 

trochę poczekać.

Są dziury, będzie i remont |K���������

Fo
to

: A
W

Fo
to

: M
S

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

maczy Piotr Janik, naczelnik Wy-
działu Inwestycji Urzędu Miasta. – 
W pierwszej kolejności natomiast je-
steśmy zmuszeni wykonać nowe 

przyłącza do nabytego w ostatnim 
czasie budynku przy ul. Niedurnego 
73 – dodaje.

 Magdalena Szewczyk

Na zniszczoną nawierzchnię jezdni ulicy Wyzwolenia zwrócił uwagę nasz Czytelnik, który codziennie jeździ tą drogą do pracy. – Stan tej ulicy jest tra-
giczny, z dnia na dzień jest coraz gorzej, a poruszanie się tą trasą przypomina jazdę po torze przeszkód – denerwuje się pan Krzysztof. – Czy naprawdę 
nie da się z tym nic zrobić? – pyta nasz Czytelnik.

KRONIKA

REKLAMA

Wyrok w zawieszeniu
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej wy-

dał wyrok w sprawie lekarki oskarżonej 
o doprowadzenie do śmierci dwóch pa-
cjentek. Proces dotyczył dwóch spraw 
powiązanych w jednym postępowaniu. 
Krystyna H. została skazana na pięć 
miesięcy pozbawienia wolności w za-
wieszeniu na rok oraz pozbawienie pra-
wa wykonywania zawodu. Sąd zdecydo-
wał, że była ordynator Szpitala Miej-
skiego w Rudzie Śląskiej i lekarka z wie-
loletnim stażem nieumyślnie nie udzieli-
ła pomocy dwóm pacjentkom i dopro-
wadziła w ten sposób do ich śmierci. 
U pierwszej z pacjentek podczas zabie-
gu endoskopii doszło do rozerwania 
przełyku. U pacjentki wdała się sepsa, 
po czym kobieta zmarła. U drugiej pa-
cjentki źle zdiagnozowano nowotwór. 
Lekarz rodzinny podejrzewał raka i ode-
słał kobietę do szpitala, gdzie badania 
nic nie wykazały. Kiedy nowotwór zdia-
gnozowano, było już za późno na wyle-
czenie. Wyrok jest nieprawomocny, ro-
dzina jednej z pacjentek zapowiedziała 
apelację. 

Kradli wózki i rowery
Śledczy z V komisariatu w Rudzie 

Śląskiej zakończyli właśnie sprawę kra-
dzieży rowerów i markowych wózków 
dziecięcych, które znikały z klatek scho-
dowych w różnych częściach Halemby. 
Mężczyźni w wieku 53 i 38 lat ukradli 
w sumie siedem rowerów i cztery wózki, 
które po kradzieży sprzedawali przypad-
kowym osobom. Śledczy przedstawili 
im jedenaście zarzutów kradzieży, do 
których podejrzani przyznali się. Teraz 
o ich dalszym losie zadecyduje prokura-
tor i sąd. Zatrzymanym grozi do pięciu 
lat więzienia.

Pożar w kopalni
26 górników trzeba było wycofać z ko-

palni „Bielszowice” po tym, jak na 840 
metrze wykryto w niej pożar endoge-
niczny w sobotni wieczór. Wszyscy zo-
stali wycofani. Według dyspozytora 
Wyższego Urzędu Górniczego przyczy-
ną pożaru było samozapalenie się węgla.
 AW
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– Na spotkaniach będą zatwierdzane spra-
wozdania finansowe za rok 2015 oraz plany na 
bieżący rok – wyjaśnia Henryk Knapik, prezes 
MPGM. – Omawiane będą też rozliczenia środ-
ków, jakie przysługują wspólnotom ze sprzedaży 
białych certyfikatów. W zeszłym roku po raz 
pierwszy wystawiliśmy je do przetargu ogłoszo-
nego przez Urząd Regulacji Energetyki w War-
szawie. MPGM reprezentował  wspólnoty na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego w for-
mie uchwały podjętej przez współwłaścicieli, 
w tym Miasto Ruda Śląska. Środki uzyskane ze 
sprzedaży białych certyfikatów wrócą do wspól-
not mieszkaniowych z Rudy Śląskiej, dzięki cze-
mu pieniądze już wydane na termomodernizacje 
i wymianę oświetlenia zostaną częściowo zre-
kompensowane. Na kolejny przetarg, którego 
termin zgłaszania ofert wyznaczony był na 28 
stycznia br ponownie zgłosiliśmy kolejne budyn-
ki wspólnot, na których zrealizowano podobne 
inwestycje – informuje Henryk Knapik. 

Przypomnijmy, że świadectwa efektywności 
energetycznej, zwane popularnie białymi certy-
fikatami, przyznawane są przez Urząd Regulacji 
Energetyki na podstawie ustawy o efektywności 
energetycznej. Ich przyznawanie związane jest 
z realizacją przez Polskę obowiązku zmniejsza-
nia zużycia energii. O przyznanie świadectw 
można ubiegać się m.in. za termomodernizację 
budynków, modernizację źródeł ciepła czy 
oświetlenia i dźwigów wind. Wartość przyzna-
nych świadectw zależy od poziomu oszczędno-
ści energii. Jest on określany w umownych jed-
nostkach, tzw. tonach oleju ekwiwalentnego, 
czyli TOE i zależy od parametrów budynku, za-
kresu wykonanych robót, a także zastosowa-
nych materiałów czy zamontowanych urządzeń. 
Im większe oszczędności, tym wyższa wartość 
świadectwa w jednostkach TOE.

Na lutowych zebraniach nie zabraknie też te-
matu premii termomodernizacyjnych, które 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Miesz-
kaniowej pozyskuje dla rudzkich wspólnot. 

Dzięki tym działaniom Bank Gospodarstwa 
Krajowego dopłacił im aż milion złotych do 
ocieplenia budynków. – W celu otrzymania 
wsparcia finansowego MPGM występuje w imie-
niu wspólnot mieszkaniowych z wnioskami 
o przyznanie kredytu z tzw. premią termomoder-
nizacyjną i remontową – wyjaśnia Tomasz Rze-
żucha, wiceprezes MPGM. – Do wniosku dołą-
czany jest audyt energetyczny, określający po-
ziom oszczędności kosztów ciepła w wyniku re-
alizacji inwestycji. Kredyt udzielany jest na wa-
runkach rynkowych, z możliwością negocjacji 
warunków spłaty. Warto podkreślić, że nasze 
przedsiębiorstwo posiada silną pozycję nego-
cjacyjną, która przekłada się na uzyskanie lep-
szych warunków kredytu – dodaje wiceprezes 
zarządu ds. pozyskiwania funduszy. Dzięki 
przyznanej premii właściciele mieszkań we 
wspólnotach, które zdecydowały się na docie-
plenie budynku, ponoszą mniejsze koszty reali-
zacji inwestycji. Natomiast środki zaoszczędzo-
ne na kosztach ciepła pozwalają na swobodną 
spłatę zaciągniętego kredytu.

Poprzedni rok był dla rudzkich wspólnot dobry 
nie tylko pod względem finansowym. Od zeszłego 
roku ich członkowie mogą brać w głosowaniu nad 
uchwałami przez Internet. – Ta forma jest skiero-
wana do osób, które z różnych powodów nie mogą 
uczestniczyć w zebraniu, czy też nie mogą złożyć 
osobiście swojego podpisu podczas indywidualne-
go zbierania głosów – tłumaczy Bogusław Wać-
ko, wiceprezes MPGM. – Głosowanie interneto-
we uruchamiane jest też w przypadkach, kiedy nie 
zostanie zebrana liczba głosów wystarczająca dla 
prawomocności uchwały – dodaje.

Głosować przez Internet może każdy, kto po-
siada dostęp do internetowej obsługi klienta, 
w okresie 7 dni od publikacji uchwały. Miesz-
kańcy zainteresowani głosowaniem interneto-
wym mogą złożyć wniosek o rejestrację elektro-
nicznie przez stronę www.mpgm.com.pl lub 
tradycyjnie w dyrekcji MPGM lub administra-
cji. Wystarczy wypełnić odpowiedni druk. 

Rudzkie wspólnoty 
zamykają rok  

z dobrym wynikiem

Miniony rok był bardzo korzystny dla wspólnot mieszkaniowych zarządza-
nych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, a rozpo-
czynające się zebrania sprawozdawcze są okazją do jego podsumowania. 21 
budynków wspólnot zostało poddanych termomodernizacji, a  wartość tych 
przedsięwzięć to prawie 6,7 mln zł. Inwestycje te dofinansował Bank Gospo-
darstwa Krajowego. BGK udzielił specjalnej premii, która wyniosła aż milion 
złotych. Kolejne pieniądze trafią do rudzkich wspólnot mieszkaniowych ze 
sprzedaży tzw. białych certyfikatów. Są to świadectwa, które otrzymuje się 
między innymi za docieplenie budynków, wymianę wind i oświetlenia, słu-
żących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. Ponadto wprowadzona 
została i z powodzeniem zastosowana procedura głosowania uchwał wspól-
not przez Internet.

ZMIANY KADROWE

Mamy nowego 
komendanta policji

Mł. insp. Grzegorz Strzęciwilk objął funkcję komendanta miejskiego policji 
w Rudzie Śląskiej. Na tym stanowisku zastąpił insp. Leszka Surniaka, który 
przeszedł na emeryturę. – Nie musiałem się długo zastanawiać, kogo po-
wołać na to stanowisko – podkreślił komendant wojewódzki policji w Kato-
wicach nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. – To człowiek z naprawdę bogatym 
policyjnym doświadczeniem, wspartym doskonałym wykształceniem i wy-
jątkowymi umiejętnościami – dodał.

Grzegorz Strzęciwilk rozpoczął pracę w policji 
w 1991 roku. Przeszedł przez wszystkie szczeble 
policyjnej hierarchii. Przez lata był związany  
z pionem kryminalnym, był także wykładowcą  
w Szkole Policji w Katowicach. Większą część 
służby pełnił w Komendzie Miejskiej Policji 
w Zabrzu, od 2012 roku jako pierwszy zastępca 
komendanta.

 Nowy komendant rudzkiego garnizonu 
ukończył Wyższą Szkolę Policji w Szczytnie, stu-
dia na wydziale prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego, a także studia z zakresu 
zarządzania i umiejętności menadżerskich na  
Uniwersytecie Śląskim. – Pan komendant ma 
opinię wyśmienitego fachowca, ale także 
niekwestionowaną umiejętność budowania dobrze 
zorganizowanych zespołów, które osiągają  
wymierne efekty pracy – podkreślał nadinsp. 
Jarosław Szymczyk.

– Niezmiernie się cieszę, że mogę objąć 
obowiązki komendanta miejskiego policji w Rudzie 

Nowy komendant (po lewej) obowiązki rozpoczął w piątek.
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Śląskiej, choć zdaję sobie także sprawę z tego, że 
to wielka odpowiedzialność – mówił mł. insp. 
Grzegorz Strzęciwilk. – Mam nadzieję, że lata 
mojego doświadczenia, ale także państwa pomoc 
i zaangażowanie, pozwolą nam osiągać bardzo 
dobre wyniki w zakresie bezpieczeństwa, jak 
i postrzeganiu nas przez społeczeństwo  
– powiedział. – Wierzę, że będzie pan dobrze 
zarządzał rudzkim garnizonem – mówił Krzysztof 
Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Współpraca 
Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej 
z władzami samorządowymi jest bardzo dobra 
i jesteśmy zadowoleni z wyników pracy naszych 
policjantów. Szczycimy się tym, że w Rudzie 
Śląskiej służby mundurowe ściśle ze sobą 
współpracują. Oczywiście zawsze może być lepiej, 
więc mam nadzieję, że tak właśnie będzie – dodał. 

Poprzednim komendantem miejskim policji 
w Rudzie Śląskiej był insp. Leszek Surniak, który 
przeszedł na emeryturę po ponad 30-letniej służbie. 
 AS
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PRezyDeNT MIaSTa 
RuDa ŚLąSKa 

informuje

 o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu 

nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej 
w rejonie ulicy Krzywej przeznaczonej do 
zbycia poprzez zamianę nieruchomości 

pomiędzy Gminą Ruda Śląska, a Kompanią 
Węglową S.a. z siedzibą w Katowicach.

OGŁOSzeNIe
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WALENTYNKI 
Z „WIADOMOŚCIAMI RUDZKIMI”

Jeżeli chcesz głosować na 
Agnieszkę i Dawida Małkowskich, 

wyślij SMS-a o treści wiad. 1 
na numer 71100

Jeżeli chcesz głosować 
na Elżbietę i Dawida Szołtysków, 

wyślij SMS-a o treści wiad. 2 
na numer 71100

Jeżeli chcesz głosować 
na Justynę Malechę i Mateusza 
Nowaka wyślij SMS-a o treści 

wiad. 3 na numer 71100

Jeżeli chcesz głosować 
na Natalię i Krzysztofa Czorników, 

wyślij SMS-a o treści wiad. 4 
na numer 71100

Jeżeli chcesz głosować 
na Monikę i Marka Zalewskich, 

wyślij SMS-a o treści wiad. 5 
na numer 71100

10 lutego, na łamach naszej gazety będzie można zło-
żyć życzenia walentynkowe ukochanej osobie. Dla na-
szych Czytelników przygotowaliśmy dwa rodzaje ogłoszeń 
w rewelacyjnie niskich cenach: 10 zł do 26 słów bez zdję-
cia (za każde kolejne 26 słów wielokrotność 10 zł) oraz 
15 zł do 26 słów ze zdjęciem (za każde kolejne 26 słów wie-
lokrotność 10 zł). Życzenia przyjmujemy do 5 lutego 2016 r. 
w redakcji przy ul. Niedurnego 36. Szczegóły pod numerem te-
lefonu 32 248-60-97. 

Z��� �������� ������������ ��������� 
������ �� ������ ,,W��������� R�������”! 

Czas na ostateczne rozwiązanie naszej walentynkowej zabawy! 
Świetnym pomysłem na prezent dla drugiej połówki może być wspól-
ny wyjazd. I właśnie u nas macie szansę na jego „zdobycie”. Czeka 
fantastyczny weekend w Hotelu Alpin w Szczyrku, a w ramach nie-
go – kolacja szefa kuchni, nocleg oraz relaks w saunie i jacuzzi. Oto 
zdjęcia, które wybraliśmy spośród nadesłanych do redakcji z okazji 
zbliżającego się święta zakochanych (zabawę ogłosiliśmy na profi lu 
„Wiadomości Rudzkich” na Facebooku). Teraz wszystko w Waszych 
rękach! Jak można głosować? Wyślij SMS-a z numerem swoich fawo-
rytów (np. wiad. 11 – numery przypisane do danej pary znajdziecie 
przy zdjęciach) na numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 
1, 23 zł brutt o). Na SMS-y czekamy do 7 lutego 2016 r. do godziny 12. 

Jeżeli chcesz głosować na 
Oliwię Żwirowicz i Mateusza Bisa, 

wyślij SMS-a o treści wiad. 6 
na numer 71100

Jeżeli chcesz głosować na Patrycję 
i Marcina Maturów, wyślij 

SMS-a o treści wiad. 7 
na numer 71100

Jeżeli chcesz głosować na Sandrę 
Watołę i Dawida Grzejszczaka, 

wyślij SMS-a o treści wiad. 8 na 
numer 71100

Jeżeli chcesz głosować na 
Krzysztofa Wawrzynka i Claudię 
Chwołkę, wyślij SMS-a o treści 

wiad. 9 na numer 71100

Jeżeli chcesz głosować na 
Wojciech Duraka i Patrycję 

Szromek, wyślij SMS-a o treści 
wiad. 10 na numer 71100

1

1

2 3 4 5 6 7

8

2

9

3

10 11

5

12 13 14

15 16

6 4

17 18 19

20

19

21 22 23 24

8 9

25 26 27

28 29 30

11 12

31

7

32

33 34 35

10

36 37

13

38

39

17

40 41

15

42 43

14

44

16

45

46

18

47

Poziomo: 1 – włoski kasztan jadalny, 5 – znawca piękna, 8 – tka-
nina na wsypy, 9 – niejedna w klasie, 11 – liczba egzemplarzy jed-
nego składu druku, 12 – świta, poczet, 15 – gagatek, 17 – państwo 
w Himalajach, 20 – kalebasa, 21 – ryba z rodz. karpiowatych, 24 
– barwa, 25 – głupiec, matoł, 28 – organiczny związek stosowany 
w przemyśle spoż. i perfumeryjnym, 29 – trzeszczka, 32 – brama, 33 
– kwitnie tylko raz, 36 – gronorost, 39 – w staroż. Rzymie gladiator 
walczący z zakrytymi oczami, 42 – mit. gr. piekło, 43 – lewatywa, 
45 – symbol władzy faraona, 46 – bukiet zasuszonych kwiatów, 47 
– mit. gr. muza, opiekunka komedii. 

Pionowo: 1 – gat. kawy arabskiej, 2 – zool. nandu, 3 – jez. w Afry-
ce, 4 – znak dodawania, 5 – wulkan na Sycylii, 6 – zakon derwiszów, 
7 – weksel ciągniony, 10 – kulig, 13 – port w Szwecji, 14 – stolica 
Japonii, 16 – ptak wodny, 17 – dyktat, 18 – jamochłon, 19 – skowro-
nek borowy, 21 – maź, 22 – liwijski bóg burzy, 23 – w religii bud-
dyjskiej nieśmiertelność, 26 – imię żeńskie, 27 – szlak, 30 – biały 
w kinie, 31 – odłamana tafl a lodu, 34 – żargon, slang, 35 – ognisko 
góralskie, 37 – świadectwo kontroli jakości, 38 – odzienie, 40 
– cieńki pręt metalowy, 41 – kaduk, 44 – mit. gr. bóg wiatrów.

Hasło krzyżówki nr 49 brzmiało: „Hokej na lodzie”. Nagrodę 
otrzymuje Franciszek Szary. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Na-
grodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w fi r-
mie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl. , ul. Hlonda 38 – 40) z tej krzy-
żówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres re-
dakcji (41 – 709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od 
daty zamieszczenia konkursu. 

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE
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RYNEK PRACY

Szansa dla pracowników i pracodawców
Kolejny rok, kolejne wyzwania, kolejne możliwości wsparcia rudzkich przedsiębiorców. 8 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ru-

dzie Śląskiej będzie można składać wnioski na sfi nansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. O szansach 
jakie on daje, rozmawiamy z dyrektorką Powiatowego Urzędu Pracy, Iwoną Woźniak-Bagińską.

– Czym właściwie jest Krajowy 
Fundusz Szkoleniowy?

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest 
wydzieloną częścią Funduszu Pracy, 
przeznaczoną na dofi nansowanie kształ-
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cenia ustawicznego pracowników i pra-
codawców. Ma zapobiegać utracie za-
trudnienia przez osoby pracujące z po-
wodu kompetencji nieadekwatnych do 

wymagań dynamicznie zmienia-
jącej się gospodarki, przyno-
sząc korzyści w postaci popra-
wy zarówno pozycji fi rm jak 
i samych pracowników na 
konkurencyjnym rynku pra-
cy. Warto podkreślić, że 
w ubiegłym roku aż 47 
rudzkich fi rm skorzystało 
z środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowe-
go, dzięki którym aż 296 
osób podniosło swoje 

kwalifi kacje, na co przeznaczone zosta-
ło 451 441,50 zł. Wszystkie fi rmy, które 
złożyły poprawnie wypełniony wniosek 
spełniający wymogi formalne, otrzy-
mały środki na szkolenia. Nie odmówi-

liśmy żadnej fi rmie, co w sposób jasny 
ukazuje, że kładziemy szczególny na-
cisk na pomoc naszym rudzkim przed-
siębiorcom.

– Kto w tym roku może ubiegać się 
o fi nansowanie szkoleń w ramach 
KFS-u? W latach poprzednich na 
uprzywilejowanej stały osoby powy-
żej 45. roku życia. Czy w tym roku 
wygląda to podobnie?

– W tym roku Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej określiło 
nowe priorytety, którymi muszą kiero-
wać się urzędy pracy. Dlatego też 
w 2016 roku środki Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego przeznaczone zo-
staną na wsparcie zawodowego kształ-
cenia ustawicznego, tj. pozostającego 
w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, mającego na celu uzyskanie 
lub uaktualnienie kompetencji do celów 
zawodowych, wsparcie kształcenia za-

wodowego pracowników, którzy mogą 
udokumentować wykonywanie przez 
co najmniej 15 lat prac w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charak-
terze, a którym nie przysługuje prawo 
do emerytury pomostowej oraz wspar-
cie młodych, nowozatrudnionych pra-
cowników za sprawą skorzystania z no-
wej formy pomocy oferowanej przez 
urząd w postaci refundacji części kosz-
tów zatrudnienia bezrobotnego do 30. 
roku życia.

– Jakie warunki muszą spełniać 
pracodawcy chcący skorzystać z dofi -
nansowania?

– By ubiegać się o dofi nansowanie na-
leży spełniać przede wszystkim dwa klu-
czowe warunki. Pracodawca musi za-
trudniać co najmniej jednego pracowni-
ka, a siedziba prowadzenia działalności 
bądź też miejsce jej wykonywania znaj-
dować się musi na terenie Rudy Śląskiej.

– A jak wygląda sprawa procedur 
formalnych dostarczenia dokumen-
tów do urzędu pracy?

– 25 stycznia ogłosiliśmy informację 
o warunkach ubiegania się o środki 
KFS-u. Na naszej stronie internetowej 
www.puprudaslaska.pl w zakładce dla 
pracodawców i przedsiębiorców, znaj-
duje się do pobrania odpowiedni wnio-
sek, wraz z załącznikami, który 8 lutego 
należy osobiście złożyć w urzędzie.  
Naszym celowym zamiarem było pozo-
stawienie odpowiedniego czasu pomię-
dzy ogłoszeniem naboru a przyjmowa-
niem wniosków, aby każdy pracodawca 
zainteresowany pozyskaniem środków, 
mógł bez zbędnego pośpiechu, właści-
wie wypełnić wymagane dokumenty. 
Warto podkreślić, że o rozpatrzeniu 
wniosków decyduje ich kolejność wpły-
wu do urzędu.

Joanna Oreł

REKLAMA

Życzenie umierającego ojca.
Szokujące samobójstwo męża.
Niewytłumaczalne milczenie córki.

Obietnica złożona przez Laurę Brandon umie-
rającemu ojcu była prosta: odwiedziny u starszej 
kobiety, o której wcześniej nie słyszała, a która 
nie pamięta nic poza odległą przeszłością. Wizyta 
u Sarah Tolley wydawała się niewielkim poświę-
ceniem. Rzecz jednak w tym, że obietnica Laury 
skutkuje kolejną śmiercią. Jej męża. Świadkiem 
samobójstwa była ich pięcioletnia córka Emma, 
która nie chce o tym mówić... nie chce wcale 
mówić. Zdruzgotana, gnębiona poczuciem winy 
Laura kontaktuje się z jedyną osobą, która może 
być w stanie jej pomóc. Mężczyzną, którego spo-
tkała tylko raz przed sześciu laty. Który nie wie, że 
jest prawdziwym ojcem Emmy. Próbując spełnić 
obietnicę daną ojcu i pomóc własnej córce Laura 
odkrywa opowieść o miłości i rozpaczy, o odwa-
dze i niewypowiedzianym złu, opowieść okrytą 
całunem milczenia... 

Czy prawda nas wyzwoli?
Czy zawsze dotrzymujesz obietnic?
A ty co być zrobiła aby pomóc swojemu dziecku?

„One Billion Rising” czy w polskiej wer-
sji – „Nazywam się Miliard” – to kampania 
ogólnoświatowa, mająca na celu walkę 
z przemocą wobec kobiet. Rozpoczęła się 
w 2013 roku, a już w ubiegłym zawitała do 
Polski. Ruda Śląska była jednym z pierw-
szych miast, które wzięły w niej udział. To 
wszystko z inicjatywy jednej rudzianki. 
– W ubiegłym roku akcja poświęcona była 
kobietom z niepełnosprawnościami, które 

ONE BILLION RISING 2016

Flash mob dopingiem do walki z przemocą
„Wyjdę na zewnątrz, wyjdę, zatańczę, powstanę” – to tekst piosenki, której postawiono ważny cel. Panie na 
całym świecie już niedługo wyjdą z domów, by zatańczyć i nagłośnić problem przemocy wobec kobiet. Swoim 
udziałem w akcji „One Billion Rising” Ruda Śląska już po raz drugi pokaże, że potrafi  zmobilizować sporą grupę 
osób dla dobra wyższego.

Panie ćwiczą już układ taneczny.
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Obecnie trwają próby układu tanecznego, które 
odbywają się w ODK „Country” w każdy poniedziałek 

i środę od 16.30 do 17.30. Można jednak także 
spontanicznie pojawić się pod Urzędem Miasta już 

14 lutego o godzinie 16 i przyłączyć się do akcji. 
Organizatorzy zapraszają również na funpage 

„Nazywam się Miliard – One Billion Rising 
– Ruda Śląska”.

doświadczają na co dzień przemocy. W tym 
roku natomiast tańczymy, żeby zasygnalizo-
wać problem przemocy związanej z mole-
stowaniem seksualnym kobiet i dziewcząt – 
tłumaczy Ewa Chmielewska, organizatorka 
rudzkiej kampanii.

Finałem akcji jest fl ash mob, który ma 
być spontanicznym zgromadzeniem i od-
tańczeniem specjalnego układu oraz zazna-
czeniem ważnego tematu, jakim jest walka 
z przemocą wobec kobiet. – Gdy pierwszy 
raz usłyszałam o tej akcji, pomyślałam, że 
to świetna inicjatywa! Po przejrzeniu fi l-

mów pokazujących jak 
wygląda to na świecie, 

stwierdziłam, że fajnie byłoby zorganizo-
wać ją w Rudzie. Przede wszystkim cieszy 
mnie to, że w trakcie akcji ludzie nie wy-
chodzą na ulice z petardami, ale z tańcem 
– opowiada pani Ewa. – Uważam, że muzy-
ka i taniec wyzwalają dobrą energię, 
a przemoc – złą. Ma to stanowić przeciw-
wagę – dodaje.

Panie nie próżnują i już przygotowują 
się do fi nału, który odbędzie się na rudzkim 
rynku 14 lutego o godzinie 16. – Teraz od-
bywają się próby układu tanecznego, na 
które zapraszamy do ODK RSM „Country” 

w każdy poniedziałek i środę od godz. 16.30 
do 17.30. Nie jest to jednak konieczne 
i można spontanicznie przybyć pod Urząd 
Miasta 14 lutego i przyłączyć się do akcji 
– podkreśla Ewa Chmielewska, wyrażając na-
dzieję, że i w tym roku frekwencja dopisze. 

W Rudzie Śląskiej na fl ash mobie się jed-
nak nie skończy. Już 15 lutego w Urzędzie 
Miasta planowana jest debata, podczas któ-
rej zostanie przedstawiony raport badań 
programów antyprzemocowych prowadzo-
nych na terenie Śląska przez Antyprzemo-
cową Sieć Kobiet, stworzoną przez organi-
zatorki „One Billion Rising” które działają 
w kraju.  Magdalena Szewczyk
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Poruszający portret rodziny.
Lydia nie żyje. Jeszcze tego jednak nie wiedzą… 

Tak zaczyna się ta znakomita debiutancka powieść 
opowiadająca o rodzinie Amerykanów chińskiego po-
chodzenia mieszkającej na prowincji w  Ohio w latach 
siedemdziesiątych. Lydia jest oczkiem w głowie Ma-
rilyn i Jamesa Lee; odziedziczyła jasnoniebieskie oczy 
matki i kruczoczarne włosy ojca. Rodzice pragną, by 
Lydia spełniła marzenia, które sami musieli porzucić – 
Marilyn chce, żeby została lekarzem, a nie gospodynią 
domową, James, żeby miała powodzenie wśród rówie-
śników i prowadziła bogate życie towarzyskie. Kiedy 
policja odnajduje ciało Lydii w pobliskim jeziorze, rów-
nowaga panująca w rodzinie Lee ulega gwałtownemu 
zaburzeniu i zmusza domowników do stawienia czoła 
długo skrywanym tajemnicom, które powoli oddalają 
ich od siebie. James, nękany poczuciem winy, decydu-
je się na nierozważny krok, który może doprowadzić 
do rozpadu jego małżeństwa. Marilyn, zdruzgotana 

i żądna zemsty, postanawia za wszelką cenę odnaleźć winnego śmierci jej córki. Starszy brat Lydii, 
Nathan, jest pewien, że osiedlowy łobuziak, Jack, maczał palce w tym, co spotkało jego siostrę. 
Jednak to najmłodsze dziecko w rodzinie – Hannah – dostrzega znacznie więcej niż, wszyscy przy-
puszczają, i być może tylko ona zna całą prawdę. 

Celeste Ng – Wszystko, czego 
wam nie powiedziałam

Diane Chamberlain – Chcę Cię usłyszeć
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Tradycja wspólnego świętowania Bożego Narodze-
nia jest w tej szkole bardzo piękna i sięga wielu lat 
wstecz. W środę, 27 stycznia, w Zespole Szkół nr 4 
Specjalnych po raz kolejny odbyło się kolędowanie, 
które miało być uroczystym podsumowaniem okresu 
świątecznego, a także okazją, by uczniowie szkoły zło-
żyli życzenia swoim babciom i dziadkom.

– Święta Bożego Narodzenia są dla nas czasem 
szczególnym, począwszy od wspólnej, niezwykle klima-
tycznej i urokliwej wigilii, która odbywa się u nas na 
sali gimnastycznej, a skończywszy na takim właśnie ko-
lędowaniu, które ma zakończyć i podsumować ten pięk-
ny czas – podkreśla Justyna Drozd, nauczycielka biel-
szowickiej szkoły.

Koncert, w tym wypadku noworoczny, który rów-
nież dedykowany był babciom i dziadkom, odbył się 
także w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy 
(1.02.). Podczas imprezy m.in. wystąpił zwycięski ze-

spół jasełkowy, wystawiono przedstawienie „Zdrowym 
być to zdrowo żyć” oraz zapewniono wiele pokazów 
muzyczno-tanecznych. – Oglądać swoją wnuczkę na 
scenie to dla nas najlepszy prezent – mówiła jedna 
z babć. MS

Na zdjęciu uczniowie ZS nr 4 Specjalnych.

KOCHŁOWICE,�BIELSZOWICE

Kolędy w polskim kościele katolickim śpiewa się do 
2 lutego, czyli do Święta Matki Bożej Gromniczej. 
Ostatnie dni stycznia na kolędowanie wykorzystali 
uczniowie rudzkich szkół podstawowych. W kochło-

wickiej SP 20 (25.01.) ostatni raz wystawiono jasełka 
przygotowane przez uczniów klas trzecich. Na widow-
ni zasiedli najważniejsi goście, czyli babcie i dziadko-
wie. – To dla nas duże przeżycie. Na występy naszego 
wnuka zawsze chętnie się wybieramy i oczywiście 
wszystkie sceniczne popisy nagrywamy i oglądamy je 
potem w domu przy każdej okazji – mówi pani Barbara, 
jedna z zaproszonych babć.

Poza występem artystycznym przygotowano też po-
częstunek i drobne upominki. Kolędowano również 
w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielszowicach (26.01.), 
gdzie na popisy uczniów wszystkich klas zaproszono 
najbliższych. – Przygotowaliśmy piękny wieczór kolę-
dowy, podczas którego nasi uczniowie mogli pośpiewać 
razem ze swoimi rodzinami. Mamy w szkole zespół ko-
lędowy, który przygotował zarówno te znane wszystkim 
kolędy jak i te dziś już zapomniane – tłumaczyła Moni-
ka Kot, nauczycielka SP 13.  AW

Występ przed rodzinami to ważna chwila.

RUDA

„Kryształowy Sopelek” to zimowy festiwal, który 
na stałe wpisał się w kulturalne życie miasta. Inicja-
tywa jest efektem długoletniej pracy oraz zaangażo-
wania Alicji Mróz, dyrektorki Miejskiego Przed-
szkola nr 40, Herminy Ogiermann, specjalisty oligo-
frenopedagoga oraz wielu nauczycieli, którzy swoją 
codzienną pracą dążą do tego, by dzieci niepełno-
sprawne wychowywały się wśród dzieci zdrowych. 
Podczas festiwalu w zimowych kreacjach na scenie 
Młodzieżowego Domu Kultury  zaprezentowały się 
dzieciaki rudzkich szkół i przedszkoli, a także sąsia-
dujących miast.

– Spotykamy się tutaj już po raz czwarty. Z każdym 
rokiem impreza cieszy się coraz większą popularnością 
i włącza się do niego coraz więcej dzieci – zaznaczyła 
Alicja Mróz, dyrektor MP nr 40. – Przez to wydarzenie 
promujemy integrację dzieci niepełnosprawnych z peł-
nosprawnymi. Dzieci wzajemnie sobie pomagają i do-
gadują się ze sobą bez problemu – dodała.

Mottem tegorocznego festiwalu było zdanie amery-
kańskiego neuropsychologa: „Każde dziecko jest zdol-

NOWY�BYTOM

Ostatni taniec 
przed maturą

Poloneza z maturzystami zatańczył  
m.in. wiceprezydent Michał Pierończyk.

Ten dzień zarezerwowali sobie dla odmiany nie na 
naukę, ale na wspólną zabawę. I to właśnie ona po la-
tach przypominać im będzie o beztroskich, szkolnych 
czasach. Rudzcy maturzyści w czwartek (28.01.) 
wspólnie zatańczyli tradycyjnego poloneza na rynku. 

W sumie w południe na placu Jana Pawła II pojawiło 
się ok. 260 osób. I choć uczniowie rudzkich szkół ani 
razu nie spotkali się na wspólnej próbie, to podczas 
wspólnego debiutu wypadli wspaniale. – W ubiegłym 
roku doszłam do wniosku, że w sąsiednich miastach 
maturzyści tańczą wspólnie poloneza i u nas także 
przydałaby się taka inicjatywa – podkreśla Mariola 
Mańka-Sgodzaj, inicjatorka wydarzenia oraz nauczy-
cielka wychowania fizycznego w ZSO nr 2. – Dla mnie 
to okazja do przypomnienia sobie, jak to było 20 lat 
temu, kiedy byłem na Waszym miejscu – dodał wicepre-
zydent Michał Pierończyk, który współtowarzyszył 
uczniom w tańcu. 

Nie dosyć jednak, że choreografia, którą zaprezento-
wali maturzyści, była na wysokim poziomie, to oprócz 
poloneza część uczniów zaprezentowała układ walca 
wiedeńskiego. – Uczniowie bardzo chętnie przystali na 
ten pomysł, bo przy tego typu inicjatywach wszystko 
zależy od podejścia nauczycieli i przekonania uczniów, 
że warto zrobić coś razem, bo dzięki temu będziemy 
mieli wspólne wspomnienia na wiele lat – podsumowu-
je Mariola Mańka-Sgodzaj. JO

WIREK

Rudzkie pierniki
W piątek (29.01.) rudzcy seniorzy mogli wspólnie 

powspominać stare czasy i życiowe doświadczenia, na-
tomiast przybyli do salek parafialnych kościoła ewan-
gelickiego z zaciekawieniem wysłuchali tych opowie-
ści. Do prawdziwego wehikułu czasu można było 
wsiąść podczas kolejnego spotkania z cyklu „Twórczy 
piątek na Ficinusie”, które było zarazem pierwszym 
w tym roku.

Cały pomysł na tematykę piątkowego spotkania zro-
dził się na kanwie wydanej w ubiegłym roku płyty 
„Rudzkie pierniki. Historii kilka przez Seniorów opo-
wiedzianych”, która jest zbiorem wspomnień członków 
klubów seniora prowadzonych przez Stowarzyszenie 
św. Filipa Nereusza. – To historie zarówno dla młod-
szych pokoleń, które mogą dowiedzieć się jak to daw-
niej bywało, jak i dla innych seniorów, którzy na pewno 
odnajdą w tych historiach kawałek własnego życia  
– podkreśla Wiesława Różańska ze Stowarzyszenia św. 
Filipa Nereusza.

Płyta zawiera jedenaście krótkich, pełnych refleksji 
opowiadań o wydarzeniach z życia bohaterów projek-
tu. Wspólnym mianownikiem wszystkich opowieści 
jest miłość do śląskich tradycji i śląskiej ziemi. MS

RUDA

Eksperci dla 
przedsiębiorców

Na jakich zasadach zatrudnia się cudzoziemców, ja-
kie są obowiązki pracodawców wobec ZUS, jak otrzy-
mać zwrot kosztów zatrudnienia pracowników – to 
tylko niektóre zagadnienia, które zostały poruszone 
podczas Dialogu Eksperckiego w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy. To właśnie tam w środę (27.01.) pojawili się 
fachowcy z różnych środowisk, którzy mieli okazję po-
dzielić się specjalistyczną wiedzą w sferze zatrudnie-
nia. – Wydarzenie było okazją do tego, by w jednym 
miejscu i w jednym czasie skupić instytucje, z którymi 
stale współpracują przedsiębiorcy – tłumaczy Iwona 
Woźniak-Bagińska, dyrektorka PUP-u w Rudzie Ślą-
skiej. – Dzięki temu pracodawcy oraz osoby, które do-
piero planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
mogli porozmawiać z ekspertami i uzyskać potrzebne 
informacje – dodaje.

Porad udzielali przede wszystkim przedstawiciele 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzę-
du Skarbowego, Straży Granicznej, Śląskiego Inkuba-
tora Przedsiębiorczości, Rudzkiej Agencji Rozwoju 
Inwestor, Śląskiego Parku Przemysłowo-Technolo-
gicznego oraz rudzkiego Urzędu Miasta i PUP-u.

 MS

BIELSZOWICE

Gotowanie łączy

Dzieciaki poznały tajniki kuchni. 

Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej nr 13 im. 
Alfreda Szklarskiego odbyła się „Noc w Bibliotece”  
–  tym razem pod hasłem „Noc z gotowaniem”. W pią-
tek (29.01.) od godziny 20 dzieciaki z klasy trzeciej 
i czwartej mogły poznać tajniki kuchni. Gotowanie 
trwało całą noc. 

– W ubiegłym roku mieliśmy „Noc z Andersenem”. 
W dzisiejszych czasach mówi się, że gotowanie jest bar-
dzo rodzinne i łączy ludzi, dlatego w tę noc postanowi-
liśmy skupić się na kulinariach – mówiła Irena Kściuk, 
bibliotekarka SP 13 i organizatorka „Nocy w Bibliote-
ce”.

By dobrze się przygotować do tematyki, dzieci 
wcześniej nakręciły filmiki kulinarne i stworzyły ksią-
żeczki z domowymi przepisami. Jak natomiast wyglą-
dał sam wieczór? – Zaczęliśmy od kolacji, następnie 
dzieci tradycyjnie złożyły przysięgę, że będą się odpo-
wiednio zachowywać i dobrze bawić. Uczniowie wzięli 
udział w wielu kuchennych zmaganiach, zabawach 
oraz wykładach dotyczących gotowania i nie tylko  
– mówiła Irena Kściuk.

Szkołę odwiedził także kucharz Łukasz Zakrzewski, 
zastępca szefa kuchni jednej z rudzkich restauracji, 
który pokazał kulinarne cuda oraz odpowiedział na py-
tania uczniów.  MS

BIELSZOWICE,�CZARNY�LAS
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Udział w festiwalu wzięło ok. 120 dzieciaków.
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ne, każde dziecko jest wyjątkowe i jedyne w swoim 
rodzaju”. W festiwalu, który odbył się pod patronatem 
prezydent miasta, swoje talenty zaprezentowało prawie 
120 dzieci. MS

Kryształowa integracja

Kolędowali dla najbliższych

Muzycznie dla babć i dziadków
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POMOC

Spraw, by Patrycja częściej się uśmiechała
Patrycja�Foerster�od�urodzenia�choruje�na�czterokończynowe�porażenie�mózgowe,�padaczkę�
oraz�uszkodzenie�nerwu�wzrokowego.�Rodzice�dziewczynki�starają�się�ułatwić�życie�swojej�
najmłodszej�córce,�jednak�bardzo�często�są�zdani�tylko�na�siebie.�Chwile,�gdy�piętnastolatka�
może�posłuchać�muzyki�lub�wyjść�na�świeże�powietrze,�są�dla�niej�najpiękniejsze.

– Patrycja jest naszym trzecim dziec-
kiem. Gdy w szpitalu, po przyznaniu có-
reczce 9/10 punktów w skali Apgara, do-
wiedzieliśmy się, że jednak coś jest nie 
tak, byliśmy w szoku. Od razu postanowi-
liśmy działać, bo chcieliśmy dla naszej 
córki jak najlepiej – opowiada Beata Fo-
erster, mama Patrycji.

Rodzice dziewczynki, na co dzień 
uczennicy Zespołu Szkół Specjalnych  
nr 3 na Wirku, rozpoczęli żmudne poszu-
kiwania sponsorów i fundacji, jednak 
często spotykali się z zamkniętymi 
drzwiami. Gdy dziewczynka była jeszcze 
mała, wysłali ponad 300 listów, na które 
uzyskali tylko trzy odpowiedzi, które 
w dużej mierze były negatywne. Dwa lata 
temu rodzina zdecydowała się przepro-
wadzić z Chorzowa do Rudy Śląskiej, bo 
poprzednie warunki mieszkaniowe utrud-
niały zajmowanie się córką. W mieście 
nie mają wielu znajomych, nie orientują 

Patrycja podczas zajęć z rehabilitantem. 
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się dobrze, gdzie mogą szukać pomocy, 
a o tę trudno. – Przez 15 lat człowiek sta-
ra się pomóc swojemu dziecku i jedno-
cześnie nie narzucać, a wszędzie spotyka 
się z odmową. To przygnębiające i podci-
na skrzydła – mówi mama dziewczynki.  
– Od jakiegoś czasu próbujemy dać sobie 
radę dzięki środkom uzyskanym z jednego 
procenta, jednak z roku na rok jest ich co-
raz mniej, a potrzeby są większe. Patry-
cja rośnie i pojawiają się potrzeby zmia-
ny sprzętów. Ostatnio musieliśmy zmienić 
wózek, którego koszt jest ogromny, zrobić 
dodatkowe specjalistyczne badania oraz 
potrzebne są także specjalistyczne buty  
– wymienia pan Wojtek, tata piętnastolat-
ki. – Patrycja na ogół jest wesołym dziec-
kiem, jednak zdarzają się dni, kiedy jest 
niespokojna i wtedy trzeba ją jakoś uspo-
kajać. Najgorszy jest dla nas fakt, że nie 
jest w stanie powiedzieć, co jej wtedy do-
skwiera. Najlepiej działa na nią muzyka 

i to ją uspokaja. Lubi też poleżeć, przeby-
wać na świeżym powietrzu, a przede 
wszystkim uwielbia być w centrum uwagi 
– uśmiecha się pani Beata, patrząc z czu-
łością na córkę.

Dużą pomocą dla dziewczynki jest re-
habilitacja. Jak tłumaczą rodzice, gdyby 
nie ona, mieliby problemy już przy pro-
stych czynnościach, np. przy ubieraniu 
Patrycji. Jednak dzięki zabiegom mięśnie 
dziewczynki się rozluźniają. Idealnym 
stanem byłaby codzienna rehabilitacja, ale 
rodzice nie byliby w stanie pokryć jej 
kosztów. Dodatkowo pojawiła się szansa 
wykonania zabiegu metodą Ulzibata, do 
którego Patrycja została zakwalifikowana. 
Polega on na usunięciu lokalnych przy-
kurczy mięśni i zespołu bólowego. 
Wszystko wykonywane jest metodą lase-
rową, bez użycia skalpela, a jego koszt 
opiewa na kwotę 11 tys. zł. – Nie wiado-
mo, czy jeden zabieg wystarczy – być może 

będzie trzeba go powtórzyć. My zrobimy 
wszystko, by Patrycji było lepiej. Najpięk-
niejszy jest dla nas jej uśmiech, który do-
daje nam sił – podkreśla mama Patrycji.

Każdy kto chciałby pomóc rodzinie 
w uzbieraniu kwoty potrzebnej na zabieg, 

może to zrobić przelewając dowolną da-
rowiznę na subkonto Fundacji „Słonecz-
ko” o numerze: 89 8944 0003 0000 2088 
2000 0010 z dopiskiem: Na leczenie i re-
habilitację Patrycji Foerster 2/F.

 Magdalena Szewczyk

WYWIAD

Weronika�Kołodziejczyk�wzrok� straciła�w�wieku�osiemnastu� lat,� kiedy�była�uczennicą� szkoły� zawodowej�dla�niewidzących� i� słabowidzących.� Po�utracie�
wzroku�pierwsze�pytania,�jakie�ją�nurtowały,�dotyczyły�tego,�czy�będzie�umiała�nadal�grać�na�akordeonie.�Dziś�pani�Weronika�jest�znana�w�wielu�parafiach�
w�Rudzie�Śląskiej,�gdzie�swoją�grą�na�organach�uświetnia�kościelne�uroczystości.

Każdy dzień to nowe wyzwania

– Rozumiem, że muzyka to Pani drugie życie  
i dlatego właśnie pytanie o możliwość dalszego 
grania było jednym z najważniejszych?

– To rzeczywiście był dla mnie największy pro-
blem w tamtym czasie. To, że udało mi się zagrać, 
bardzo podtrzymało mnie na duchu. Wtedy okaza-
ło się, że dobrze się stało, że nie zawsze słuchałam 
mojego nauczyciela gry na akordeonie, który kazał 
mi patrzeć w nuty, a nie na klawisze. Ja robiłam 
odwrotnie i dzięki temu dziś mogę nadal grać. Nie-
mniej jednak, kiedy straciłam wzrok, musiałam 
trochę przystopować. Musiałam się nauczyć cier-
pliwości, bo ja należę do ludzi, którzy wszystko 
muszą zrobić sami i szybko. Teraz już wiem, że na 
różne rzeczy potrzebuję więcej czasu, co nie zna-
czy, że są rzeczy, z których rezygnuję. W domu 
radzę sobie sama ze wszystkim – gotuję, sprzątam, 
prasuję, a nawet robię na drutach. Od roku to moja 
nowa pasja i bardzo to lubię. „Patrzę” też na filmy. 
Słucham i wyobrażam sobie wszystkie sceny. 

– Ale to muzyka jest najważniejsza, prawda? 
Wiele razy można było spotkać Panią w kościo-
łach, gdzie grywa Pani na organach. 

– Grałam w kościele na Bykowinie przez całe 
lata, wcześniej związana byłam z parafią w Wirku. 
Teraz grywam okazjonalnie np. w kościele w No-
wym Bytomiu. Chętnie zastępuję organistów na 
urlopach, ale raczej w miejscach, które są mi zna-
ne. 

– No właśnie. Jak wygląda kwestia porusza-
nia się po mieście?

– Jest sporo miejsc, które znam i daję sobie ra-
dę. Czasem wystarczy jednak zmiana pogody, tro-
chę śniegu, czy powstanie czegoś nowego na 
chodniku i człowiek się gubi. Pytam wtedy kogoś, 
jak dojść. Czasem zapytam, czy ktoś idzie w moją 
stronę. Wystarczy mi, że złapię się wtedy tej oso-
by i nic więcej mi nie potrzeba. Dam sobie pomóc, 
ale jeśli ktoś chce to zrobić, to najprościej zapytać 
się, w jaki sposób.  Zawsze chętnie powiem  
i z takiej pomocy skorzystam. Muszę też powie-
dzieć, że generalnie ludzie chętnie pomagają. Po-
za tym mam porównanie, bo wiele rzeczy pamię-
tam, choć moim zdaniem ci, którzy nigdy nie wi-
dzieli, mają więcej odwagi oraz lepiej słyszą i 
czują. Choć to dziwnie zabrzmi, potrafię „usły-
szeć” stojące drzewo czy mur. Mój znajomy, który 
nigdy nie widział, potrafi „usłyszeć” barierki usta-
wione wzdłuż chodnika. Ja jeszcze nie posiadam 
tej umiejętności. W Rudzie Śląskiej generalnie 
stosunkowo łatwo mogę się poruszać. Ułatwie-
niem są np. dźwiękowe sygnalizacje świetlne w 
Nowym Bytomiu. Dla mnie sporym ułatwieniem 
są też obniżenia chodnika przy przejściach drogo-
wych, które są tworzone z myślą o wózkach dla 
dzieci. Dzięki temu wiem, że już dotarłam do 
przejścia. Każdy dzień traktuję jak przygodę. Każ-
de wyjście z domu w nowe miejsce to dla mnie 
nowe wyzwanie. Dzięki temu każdego dnia mam 
okazję przeżywać coś nowego i się z tego cieszyć, 
bo przecież każde dotarcie do celu mogę trakto-
wać jak mój mały, osobisty sukces. 

– W radzeniu sobie z codziennymi obowiąz-
kami pomagają chyba także spotkania Pol-
skiego Związku Niewidomych?

– Myślę, że Polski Związek Niewidomych  
w Nowym Bytomiu to idealne miejsce dla osób 
takich jak ja. Możemy się spotkać, porozmawiać  
o naszych sprawach, o tym gdzie iść do lekarza itd. 
Ci, którzy widzą, mogą nam przeczytać różne do-
kumenty. Przede wszystkim jednak można spędzić 
czas z innymi i nie siedzieć samemu w domu. 

 Arkadiusz Wieczorek 
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Grę pani Weroniki można 
usłyszeć w kościołach.
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Tempo zachodzących zmian, a także dostęp do wiedzy oraz najnowszych technologii sprawia, że stajemy 
się coraz bardziej świadomi naszego wpływu na otaczający nas świat. Segregujemy odpady, zdrowo się 
odżywiamy, myślimy o oszczędzaniu energii lub zastąpieniu jej alternatywnymi źródłami. Budując chcemy 
być również „eko” – od około dwóch lat na naszym rynku rośnie zainteresowanie budynkami pasywnymi 
lub energooszczędnymi. 

Ekodom  
– moda, czy konieczność?

Podejmując decyzję o budowie do-
mu chcemy, aby był on wygodny, do-
pasowany do naszych potrzeb, ale 
przede wszystkim tani w utrzymaniu. 
Domy pasywne oraz energooszczędne 
charakteryzują się tym, że koszty bu-
dowy są znacznie wyższe niż przy bu-
dowie domu tradycyjnego. Odpowied-
nio dopasowane materiały budowlane, 
nowoczesne zastosowania w instala-
cjach sprawiają, że wydatki poniesio-
ne w ramach ekobudownictwa już 
w fazie projektowej mogą nas przera-
żać. Nie oznacza to jednak, że przed 
podjęciem decyzji nie powinniśmy 
rozważyć wszystkich za i przeciw.

Inwestycje tego typu charakteryzu-
ją się przede wszystkim wysoką stopą 
zwrotu. Zgodnie z wyliczeniami eks-
pertów wynika, że jeżeli zdecyduje-
my się na wybudowanie domu ener-
gooszczędnego, zastosujemy nowo-
czesne rozwiązania w instalacjach, 
wykończeniu i wyposażeniu, a także 
wykształcimy odpowiednie nawyki – 
koszt jego utrzymania możemy 
zmniejszyć nawet o 1000 zł.

Raczkujący rynek budownictwa 
energooszczędnego po roku 2021 sta-
nie się tak naprawdę standardem. Wy-
musza to na nas Dyrektywa Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2010/31/UE 
z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie cha-
rakterystyki energetycznej budynków 
i zobowiązuje państwa członkowskie 
do doprowadzenia do tego, aby od po-
czątku 2021 r. wszystkie nowo po-
wstające budynki były obiektami 
„o niemal zerowym zużyciu energii”.

Ekodomy to również odpowiedź na 
walkę z niską emisją. Tym bardziej 
uzasadniony wydaje się być fakt, że 
instytucje wspierające ochronę przy-
rody wspierają tego typu rozwiązania. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej od kilku 
lat wdraża program finansowania bu-

dowy domów energooszczędnych. 
Nowy program priorytetowy ma na 
celu przygotowanie inwestorów, pro-
jektantów, producentów materiałów 
budowlanych, wykonawców do wy-
magań Dyrektywy. Będzie on stano-
wił impuls dla rynku do zmiany spo-
sobu wznoszenia budynków w Polsce 
i poza korzyściami finansowymi dla 
beneficjentów przyniesie znaczący 
efekt edukacyjny dla społeczeństwa. 
Jest to pierwszy ogólnopolski instru-
ment wsparcia dla budujących budyn-
ki mieszkalne o niskim zużyciu ener-
gii.

Program skierowany jest do osób 
fizycznych budujących dom jednoro-
dzinny lub kupujących dom/mieszka-
nie od dewelopera. Dofinansowanie 
ma formę częściowej spłaty kapitału 
kredytu bankowego zaciągniętego na 
budowę lub zakup domu lub zakup 
mieszkania. Dotacja jest wypłacana 
na konto kredytowe beneficjenta po 
zakończeniu realizacji przedsięwzię-
cia i potwierdzeniu uzyskania wyma-
ganego standardu energetycznego 
przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uza-
leżniona od uzyskanego wskaźnika 
rocznego jednostkowego zapotrzebo-
wania na energię użytkową do celów 
ogrzewania i wentylacji (EUco), obli-
czanego zgodnie z wytycznymi Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, oraz od 
spełnienia innych warunków, w tym 
dotyczących sprawności instalacji 
grzewczej i przygotowania wody 
użytkowej. 

Wysokość dofinansowania w przy-
padku domów jednorodzinnych waha 
się od 30 tys. zł do 50 tys. zł. W przy-
padku lokali mieszkalnych w budyn-
kach wielorodzinnych od 11 tys. zł do 
16 tys. zł. 

Dofinansowanie może być prze-
znaczone na pokrycie kosztów bu-
dowy lub na zakup nowego lokalu, 
a także na pokrycie kosztów pro-
jektu budowlanego, wykonania 
weryfikacji projektu budowlanego, 
kosztem wykonania testu szczel-
ności budynku i potwierdzenia 
osiągnięcia standardu energetycz�ągnięcia standardu energetycz�gnięcia standardu energetycz�ęcia standardu energetycz�cia standardu energetycz-
nego.

Koszty kwalifikowane obejmują te 
elementy budynku, które prowadzą 
do spełnienia kryteriów Programu 
Priorytetowego, w szczególności:

1) zakup i montaż elementów kon�ż elementów kon� elementów kon-
strukcyjnych bryły budynku, w tym 
materiałów izolacyjnych ścian, stro�ścian, stro�cian, stro-
pów, dachów, posadzek, stolarki 
okiennej i drzwiowej, 

2) zakup i montaż układów wenty�ż układów wenty� układów wenty-
lacji mechanicznej z odzyskiem cie-
pła,

3) zakup i montaż instalacji ogrze�ż instalacji ogrze� instalacji ogrze-
wania, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, wodno�kanalizacyjnej  
i elektrycznej.

Nie zalicza się do nich kosztów 
związanych z wykończeniem miesz�ązanych z wykończeniem miesz�zanych z wykończeniem miesz�ńczeniem miesz�czeniem miesz-
kania/budynku umożliwiających za�żliwiających za�liwiających za�ących za�cych za-
mieszkanie. 

Program dotyczący dofinansowa-
nia budownictwa energooszczędnego 
prowadzony przez NFOŚiGW ma na 
celu niesienie korzyści przede wszyst-
kim dla gospodarstw domowych. Je-
go głównymi założeniami są: rozwój 
oraz promocja ekobudownictwa po-
przez dopłaty do kredytów, pokrywa-
jące część wyższych kosztów inwe-
stycyjnych oraz koszty weryfikacji 
projektu budowlanego i potwierdze-
nia osiągniętego standardu energe-
tycznego, zmniejszenie kosztów eks-
ploatacji budynków oraz podniesienia 
wartości budynków.

Na cały program Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej przeznaczył budżet w wy-
sokości 300 mln zł. Środki pozwolą na 
realizację ok. 12 tysięcy domów jed-
norodzinnych i mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych. Realizację programu 
rozpoczęto w roku 2013. Do roku 2015 
alokacja środków wyniosła 100 mln 
zł. W latach 2016 – 2018 kwota aloka-
cji wyniesie 200 mln zł.

 Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Rodzinne muzykowanie

– Zacznijmy od początku, czyli od 
momentu jak śpiewałeś jeszcze bez cór-
ki…

– Rzeczywiście, śpiewać zacząłem sam 
i były to wówczas głównie imprezy oko-
licznościowe. Kiedy Karolina podrosła, 
zaczęła występować razem ze mną. Miała 
wtedy siedem lat i od tego czasu na scenie 
pojawiamy się w duecie. 

– Od tego czasu upłynęło już wiele 
lat. Co przez ten czas udało Wam się 
osiągnąć? 

– Nagraliśmy dwie autorskie płyty, 
udało nam się zrealizować parę teledy-
sków i zaistnieć w wielu stacjach radio-
wych i telewizyjnych. Najważniejsze jed-
nak jest to, że udało nam się przekonać do 
naszej twórczości sporą grupę osób, któ-
rych teraz śmiało możemy nazwać naszy-
mi fanami. 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Karolina i Adam Krawczyk to ojciec z córką, a zarazem muzycy, którzy na stałe mieszkają 
w Orzegowie. Na scenie występują razem od wielu lat, a śpiewanie to dla nich przede wszyst-
kim hobby. Mają na swoim koncie wiele utworów, a obecnie pracują nad trzecią już płytą, 
która ma ukazać się wiosną. 
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–  Obecnie pracujecie nad kolejną 
płytą. Kto i za co będzie odpowiedzial-
ny?

– Planujemy płytę i mamy nadzieję, że 
ukaże się ona na przełomie kwietnia i ma-
ja. Nie chcemy się jednak spieszyć, dlate-
go – jeśli będzie taka potrzeba – wolimy 
opóźnić wydanie płyty, a mieć pewność, 
że wszystko będzie brzmiało tak, jak so-
bie założyliśmy. Cieszymy się też z no-
wego kontraktu, gdyż akurat zmieniliśmy 
firmę fonograficzną, z którą będziemy 
współpracować. Jeśli chodzi o muzykę 
i teksty to tworzymy je sami i jesteśmy 
z tego bardzo dumni. 

– Koncerty to chyba najmilsza część 
pracy artysty. Co jest dla Was najważniej-
sze podczas spotkania ze słuchaczami?

– Oboje z Karoliną kochamy to co ro-
bimy i z każdą piosenką, płytą i wystę-

pem mam wrażenie, że coraz bardziej to 
lubimy. Ja pracuję także zawodowo, Ka-
rolina uczy się w szkole, więc można 
śmiało powiedzieć, że muzyka i koncer-
towanie to taka odskocznia od codzien-
ności. Podczas koncertów zależy nam na 
tym, żeby słuchacze byli zadowoleni, 
dobrze się bawili i miło nas wspominali. 
W koncertach, których więcej gramy 
z dala od domu cieszy nas to, że możemy 
ciągle poznawać nowych ludzi i nowe 
miejsca. 

– Każdy z nas ma jakieś marzenia, 
a Wy?   
– Myślę, że tak jak każdy kto tworzy mu-
zykę, marzymy, aby nasze kolejne płyty 
były coraz lepsze i żebyśmy cały czas 
mogli robić to, co lubimy najbardziej. 
Wśród naszych marzeń z pewnością są 
też występy. Marzy nam się, aby mieć ich 

jak najwięcej. Kiedyś marzył nam się wy-
stęp w katowickim Spodku i udało się. 
Potem marzyliśmy o występie na Śląskiej 
Gali Biesiadnej i to marzenie jest już pra-
wie zrealizowane, gdyż już dziś wiemy, 

że uda nam się zaprezentować w Domu 
Muzyki i Tańca w Zabrzu 16 kwietnia. 
Więc okazuje się, że warto marzyć, bo 
marzenia się spełniają. 

 Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA
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Do 12 lutego br. mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zgłaszać wnioski do planu zagospodarowania przestrzen-
nego, który powstaje dla obszaru pomiędzy autostradą A4, ul. Zabrzańską i ul. 1 Maja. W ten sposób mogą 
oni mieć wpływ na to, co powstanie w przyszłości w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Swoje uwagi powin-
ni zgłosić też przedsiębiorcy, którzy na tym obszarze planują otworzyć lub rozbudować fi rmę. Prace nad 
planami dla pozostałych części miasta ruszą w najbliższym czasie.

Powstaje nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego

To Ciebie dotyczy! 
Interesuje cię, jaka działalność może być prowadzona w sąsiedz-

twie twojego domu? Przeprowadzasz się i chcesz sprawdzić, co 
może zostać wybudowane w upatrzonej okolicy? Jesteś przedsię-
biorcą i szukasz miejsc, w których możliwa byłaby planowana 
przez ciebie inwestycja? Zajrzyj do miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego (MPZP), który określa, co można budo-
wać i jaką działalność można prowadzić na poszczególnych tere-
nach w mieście.

Nowy plan – nowe możliwości
– Ruda Śląska ma plan zagospodarowania dla całego miasta od 

2006 roku. Analiza wielu drobnych zmian, które zostały przyjęte od 
czasu jego uchwalenia, wskazała, że konieczne jest przygotowanie 
kompleksowego opracowania dla większych obszarów – tłumaczy 
Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. zagospodaro-
wania przestrzennego. – Takie podejście pozwoli na lepsze ujęcie 
powiązań między zmianami, a dzięki temu na prawidłowe kształto-
wanie ładu przestrzennego – podkreśla.

4 plany dla 4 obszarów miasta
– Podzieliliśmy miasto na cztery obszary, których granice wyzna-

czają ważne drogi – autostrada A4, ul. Zabrzańska i ul. 1 Maja. 
Przygotujemy więc cztery plany zagospodarowania, które będą 
przedmiotem osobnych uchwał Rady Miasta – mówi Daniel Nowok, 
naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM. – Ze względu 
na największą liczbę wniosków w sprawie zmiany ustaleń dotych-
czasowego planu, jako pierwszym zajmujemy się obszarem wyzna-
czonym przez ul. Zabrzańską od północy, ul. 1 Maja od zachodu, 
autostradę od południa oraz wschodnią granicę miasta – dodaje.

Nie przegap terminu. Zdecyduj 
o swoim otoczeniu! 

Do 12 lutego można zgłaszać pisemne wnioski do planu zago-
spodarowania pomiędzy autostradą A4, ul. Zabrzańską i ul. 1 Ma-
ja. W tym celu stosowne pismo należy wysłać na adres Wydziału 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta (pl. Jana Pawła II 6, 41-
709 Ruda Śląska) lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Miesz-
kańców. – To pierwszy moment, kiedy mieszkańcy mogą wpłynąć 
na kształt planu zagospodarowania przestrzennego. Drugim bę-
dzie możliwość zgłaszania uwag do projektu planu po jego opraco-
waniu – zaznacza Daniel Nowok. – Zamknięciem prac będzie pod-
danie go pod głosowanie radnych. Projekt uchwały w tej sprawie 
planujemy wprowadzić na sesję, która odbędzie się pod koniec te-
go roku lub na początku przyszłego – zapowiada.

Pozostałe terminy
Kolejność prac planami zagospodarowania przestrzennego dla 

pozostałych części miasta jest następująca:
obszar na południe od autostrady A4 – początek prac plano-• 
wany na koniec lutego tego roku,
obszar ograniczony od południa autostradą A4, od wschodu • 
ul. 1 Maja, od północy ul. Zabrzańską i od zachodu granicą 
miasta – początek prac planowany na drugą połowę tego 
roku,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się 
z dwóch części. Jedna z nich to mapa, na której poszczególne ob-
szary oznaczone są różnymi kolorami i symbolami, zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem. Druga część zawiera opis użytych symbo-
li oraz szczegółowe uregulowania dotyczące kształtowania krajo-
brazu w mieście. Po odnalezieniu na mapie interesującego nas ob-
szaru i sprawdzeniu, jakim symbolem jest oznaczony, możemy 
w części opisowej sprawdzić, jakie jest jego przeznaczenie i w jaki 
sposób może być zagospodarowany.

obszar na północ od ul. Zabrzańskiej – początek prac plano-• 
wany na 2017 rok.

– Opracowanie planu zagospodarowania wymaga czasu, 
trzeba też pamiętać, że w tym zakresie obowiązują ściśle okre-

ślone procedury, których nie można skrócić – mówi Daniel 
Nowok. – Musimy też wygospodarować środki na pokrycie 
kosztów tego przedsięwzięcia, które obciążają budżet miasta 
– dodaje.

Jak czytać plan?
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Po raz pierwszy możliwość przygo-
towania się pod fachowym okiem do 
startu w półmaratonie uczestnicy im-
prezy mieli w ubiegłym roku. – Po-
mysł z organizacją treningów był 
strzałem w dziesiątkę. Każdorazowo 
w tych zajęciach uczestniczyło kilka-
dziesiąt osób. Dzięki tej inicjatywie 
większa część z nich pierwszy raz 
w życiu mogła przebiec dystans 21 ki-
lometrów – mówi wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. Ale, jak sam podkre-
śla, nie to w tej inicjatywie było naj-
ważniejsze. – Dzięki tym zajęciom za-
chęciliśmy wiele osób do tego, by 
z „kanapowego” trybu życia przerzu-
ciły się na aktywny wypoczynek. Każ-
de takie działanie jest nie do przece-
nienia, bo aktywni mieszkańcy to po 
prostu zdrowsze społeczeństwo – uwa-
ża Krzysztof Mejer.

W tym roku organizatorzy rudzkie-
go półmaratonu zdecydowali się roz-
począć cykl treningów znacznie 
wcześniej niż przed rokiem. – Nie 
mieliśmy innej możliwości, bo zostali-
śmy „podstawieni pod ścianą” przez 
uczestników poprzednich treningów – 
żartuje August Jakubik. – Po zakoń-
czeniu ubiegłorocznego półmaratonu 
rozdzwoniły się telefony z pytaniami, 
kiedy będziemy kontynuować treningi. 
Wtedy też zdecydowaliśmy się, że 
przygotowania do drugiej edycji pół-
maratonu w 2016 r. rozpoczniemy już 
w lutym – dodaje.

Tegoroczny cykl przygotowań roz-
pocznie się w środę 3 lutego. – Przez 
pierwsze dwa miesiące spotykać się 
będziemy w każdą środę o godzinie 
18:00 na Burloch Arenie w Orzego-
wie, natomiast w kwietniu przeniesie-
my się na stadion przy ul. Czarnole-
śnej – informuje August Jakubik. 
W okolicach maja rozpocznie się rów-
nież cykl treningów z nordic walking.

Kto może wziąć udział w zajęciach? 
Praktycznie każdy. – W czasie zajęć 
będziemy tworzyć grupy według stop-
nia zaawansowania biegowego. 

Szczególnie zachęcamy osoby, które 
dopiero rozpoczynają przygodę z bie-
ganiem. Ja ze swojej strony gwaran-
tuję, że każdy, kto teraz rozpocznie 
treningi, za pół roku będzie w stanie 
bezpiecznie przebiec i ukończyć pół-
maraton i to w przyzwoitym czasie 
– deklaruje August Jakubik.

Punktem kulminacyjnym treningów 
będzie start w II Rudzkim Półmarato-
nie Industrialnym, który odbędzie się 
6 sierpnia o godz. 21:00. Oprócz dy-
stansu półmaratońskiego, na którym 
odbędzie się główna rywalizacja bie-
gaczy, zawodnicy wystartują na dy-
stansie 7 km oraz w rywalizacji nordic 
walking. Dla zawodników chcących 
wystartować w imprezie przygotowa-
no 2 500 miejsc. Już teraz na listach 
startowych widnieje blisko 200 na-
zwisk.

Trasa biegu została poprowadzona 
na 7 km pętli. – Obecnie opracowuje-
my szczegóły, ale już teraz mogę zdra-
dzić, że pobiegniemy ulicą Niedurne-
go w kierunku Wirku, a start i meta 
biegu znajdą się na rudzkim rynku 
– mówi August Jakubik. – Oczywiście 
sama trasa posiadać będzie atest Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki – do-
daje.

Pierwsza edycja Rudzkiego Półma-
ratonu Industrialnego odbyła się w Ru-
dzie Śląskiej 1 sierpnia 2015 r. Zawo-
dy ukończyło ponad 1 100 osób, 
z czego blisko 850 przebiegło dystans 
półmaratonu. Wśród uczestników za-
wodów znalazło się 265 rudzian. Nie 
zabrakło również zawodników z in-
nych miast województwa śląskiego, 
a nawet biegaczy z Krakowa, Wrocła-
wia, Warszawy, Poznania oraz Łodzi. 
W półmaratonie wystartowali również 
zawodnicy z Kenii, Ukrainy, Niemiec, 
Rosji, Holandii, Mołdawii i Węgier. 
Na dystansie półmaratońskim najlepsi 
okazali się Kenijczycy. Wśród męż-
czyzn wygrał John Tanui (01:05:30), 
natomiast wśród kobiet tryumfowała 
Rebecca Korir (01:16:04).             TK

Treningi biegowe dla mieszkańców ruszają w Rudzie 
Śląskiej! W ten sposób biegacze będą mogli przygoto-
wać się do startu w II Rudzkim Półmaratonie Industrial-
nym. Treningi będą odbywały się przez pół roku w każdą 
środę. Poprowadzi je znany rudzki ultramaratończyk Au-
gust Jakubik. – Zapraszam do udziału w treningach każ-
dego, kto chce rozpocząć przygodę z bieganiem. Nie wy-
magamy żadnego przygotowania. Liczy się determinacja 
i pozytywne nastawienie – podkreśla Jakubik. Pierwszy 
trening odbędzie się 3 lutego na terenie ośrodka sporto-
wego Burloch Arena w Orzegowie.

Przygotuj się 
do półmaratonu

Obecny MPZP
Aktualnie obowiązujący miejsco-

wy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska zo-
stał uchwalony w czerwcu 2006 ro-
ku. Od tego czasu wprowadzono 
w nim 81 zmian. Prace nad nowym 
planem poprzedziło uchwalenie 
w marcu 2015 roku nowego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta 
– dokumentu o bardziej ogólnym 
charakterze, z którym plan musi być 
zgodny.

Gdzie można zapoznać 
się z planem?

Najwygodniejszą formą zapoznania 
się miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego dla miasta Ruda 
Śląska jest skorzystanie z Publicznego 
Systemu Informacji Publicznej, do-
stępnego w Internecie pod adresem 
psip.rudaslaska.pl. Po wybraniu mo-
dułu „planowanie przestrzenne” zoba-
czymy mapę oznaczoną kolorami 
i symbolami planu. Wśród informacji, 
które możemy wyświetlić dla intere-
sującego nas terenu, znajduje się rów-
nież odnośnik do części opisowej pla-
nu.

Z planem można się też zapoznać 
w Urzędzie Miasta (pokój 319), 
a wszelkich informacji na jego temat 
udziela Wydział Urbanistyki i Archi-
tektury pod nr telefonu 32 244 90 00, 
wew. 3193.

Jak przebiega 
opracowanie planu?

Procedura sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego składa się z następujących 
etapów:

Uchwała Rady Miasta w sprawie 1. 
przystąpienia do sporządzenia 
planu.
P2. rzetarg na opracowanie pla-
nu.

Poinformowanie o przystąpie-3. 
niu do sporządzania planu 
mieszkańców oraz określo-
nych w ustawie organów (m.
in. władze miast sąsiednich, 
straż pożarna, inspekcja ochro-
ny środowiska, nadzór górni-
czy), które mogą zgłaszać 
wnioski.
Przyjmowanie wniosków zainte-4. 
resowanych osób lub organizacji 
do opracowywanego planu.
Opracowanie projektu planu 5. 
i przekazanie go do opiniowa-
nia, uzgodnienia i konsultacji 
wspomnianym wyżej instytu-
cjom.
Wprowadzenie do projektu 6. 
zmian wynikających z uzyska-
nych opinii i uzgodnień.

Wyłożenie projektu planu do pu-7. 
blicznego wglądu oraz dyskusja 
publiczna nad przyjętymi roz-
wiązaniami.
Przyjmowanie uwag do projektu.8. 
Rozpatrzenie zgłoszonych uwag 9. 
przez projektanta planu w poro-
zumieniu z prezydentem miasta, 
w razie potrzeby ponowienie 
uzgodnień z instytucjami.
Poddanie ostatecznego projektu 10. 
planu pod głosowanie Rady Mia-
sta.
Po przyjęciu uchwały przekaza-11. 
nie jej do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa.
Wejście w życie uchwały po 12. 
14 dniach od ogłoszenia jako 
obowiązującego prawa miej-
scowego.     WG

Z planem zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się pod adresem psip.rudaslaska.pl.

Początek prac 
planowany na 2017 r.

Początek prac 
planowany na drugą 

połowę 2016 r.

Wnioski można składać 
do 12 lutego 2016 r.

Początek prac planowany 
na koniec lutego 2016 r.

planowany na 2017 r.

połowę 2016 r.
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA LUTY
„Staraj się zawsze zachować 

kawał nieba nad 
swoim życiem”.

Marcel Proust
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Rozstrzygnięcie świąteczno-noworocznego 
konkursu Bałwanka Eresemka

Od kilku lat Rudzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa organizuje świąteczno-
noworoczny konkurs Bałwanka Ere-
semka, który cieszy się dużym powo-
dzeniem. Tak samo stało się w tym 
roku. Z uwagą śledziliśmy spływające 
rozwiązania. Bardzo się cieszymy, gdy 
tak wielu Czytelników chce uczestni-
czyć w tym konkursie. A w tym roku 
zainteresowanie było ogromne.

20.01.2016 r. komisja Spółdzielni 
przystąpiła do losowania zwycięzcy 
konkursu.

Sprawdziła wszystkie rozwiązania, 
zamieszała w pudełku z nadesłanymi 
kartkami z prawidłowymi odpowie-
dziami i wyciągnęła kartki trzech 
szczęśliwych zwycięzców, którzy otrzy-
mają nagrody – sprzęt AGD. Są to: An-
na Smandek z Kochłowic, Bronisława 
Zawadzka z Orzegowa i Maria Karwot 

z Bykowiny. Hasło konkursowe 
brzmiało: „Gdy przyjdą święta 
w srebrnej bieli, gdy stary rok w no-
wy się zamieni, przyjmijcie gorące 
życzenia, niech się spełnią Wasze 
wszystkie marzenia”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu za zainteresowanie i udział. 

Zapraszamy ponownie, do zobacze-
nia w grudniu tego roku.

Nagrody dla zwycięzców są do od-
bioru w Dziale Organizacji i Samorzą-
du w budynku Dyrekcji RSM w Rudzie 
Śląskiej 1 przy ul. Magazynowej 12, 
pokój nr 214, codziennie w godz. od  
9.00 do 12.00.

Gratulujemy wygranej i zapraszamy 
do ponownego wzięcia udziału w na-
szych konkursach.

Rozwiązanie „Krzyżówki Spółdzielcy”
 20.01.2016 r. zebrała się komisja do 

rozlosowania nagród za prawidłowe 
rozwiązanie „Krzyżówki Spółdzielcy”, 
która ukazała się w grudniowym wy-
daniu „Wiadomości Rudzkich” na stro-
nie naszej Spółdzielni. 

Podajemy prawidłowe rozwiązanie 
– myśl H. Jacksona Brown Jr.: „Wielka 
miłość i wielki sukces wymagają pod-
jęcia wielkiego ryzyka”. Wylosowano 
trzech zwycięzców. Są to: Barbara Wa-
rzała z Goduli, Katarzyna Żur z Ha-
lemby i Teresa Bremer z Wirku. Dzię-
kujemy serdecznie wszystkim, którzy 

nadesłali rozwiązania. Zapraszamy do 
dalszego rozwiązywania naszych krzy-
żówek. Życzymy szczęścia.

Nagrody dla zwycięzców są do od-
bioru w Dziale Organizacji i Samorzą-
du  w budynku Dyrekcji RSM w Rudzie 
Śląskiej 1 przy ul. Magazynowej 12, 
pokój nr 214, codziennie w godz. od  
9.00 do 12.00. 

Gratulujemy wygranej i zapraszamy 
do dalszego rozwiązywania naszych 
krzyżówek.

RudzKa SpółdziElnia MiESzKaniowa poSiada:
do wynajęcia  od zaraz nw. lokale  użytkowe + boks handlowy 

oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów

Adres lokalu
Stawka 

eksploat. 
zł/m2netto

Pow. Usytuowanie i instalacje
w lokalu

Ruda Śl. 5 ul. Sztolniowa 13 17,46 184,90 w pawilonie wolnostojącym z c.o.
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 1 12,67 120,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Józefa Grzegorzka 10a 15,84 10,50 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
Ruda Śl. 5 ul. Alfonsa Zgrzebnioka 18a 12,67 8,00 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Franciszka Wilka 6b 17,46 20,00 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
Ruda Śl. 5 ul. Pawła Poloczka 4a 17,46 11,00 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Wincentego Pośpicha 2a 15,84 29,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.
Ruda Śl. 5 ul. Wojciecha Korfantego 19 15,84 31,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.
Ruda Śl. 4 ul. Antoniego Zielińskiego 8  15,84 79,38 w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 4 ul. Ludwika Piechy 6 15,84 34,20 parter w bud. mieszkalnym z c.o.
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30 9,46 50,65 I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30 9,46 422,67 I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30 11,82 190,00 I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30 11,82 56,76 I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.10 ul. Ignacego Paderewskiego 5 15,84 120,00  parteru w pawilonie. wolnostoj. z c.o

Ruda Śl.9 ul. Pokoju 14 6,00 358,00

poniżej parteru w pawilonie. wolnostojącym bez 
c.o.

(stawka obniżona na 6 m-cy po tym okresie stawka 
9,00zł/m2 -zmiana coroczna o % inflacji)

Ruda Śl.9 ul. Konstantego Damrota 7 15,84 99,75 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 7 ul. Oświęcimska 83  6,48 241,35

I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. (stawka 
obniżona na 2 lata w związku z przeprowadzeniem 

remontu , po tym okresie stawka zgodnie 
z obowiązującym cennikiem)

Ruda Śl. ul. Cypriana Norwida 26 11,82 266,50 I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. (możliwość 
podziału lokalu)

Ruda Śl. 3 ul. Joanny 14 19,24 44,32  parteru w pawilonie. wolnostojącym z c.o.
Ruda Śl. ul. Cypriana Norwida 26 11,82  48,80 I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
Ruda Śl. ul. Cypriana Norwida 8 17,46 36,00 parter w pawilonie. wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. ul. Magazynowa 12 11,82 104,85 poniżej parteru w budynku dyrekcji z c.o.

A. do wynajęcia od zaraz nw. boks handlowy przy ul. Piotra  Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9
Boks handlowy  nr 17  o pow. 12,50m2 Boks handlowy nr 8  o pow. 7,70m2

Boks handlowy nr 7  o pow. 6,50m2 stawka eksploatacyjna 49,50zł/m2 + VAT i media
przy ul. Joanny 14  w Rudzie Śl. 3
Boks handlowy  nr 3 II etap o pow. 7,70m2 Boks  handlowy  nr 4 II etap o pow. 10,10m2

Boks  handlowy  nr 5 II etap o pow. 7,56m2 Boks  handlowy  nr 6 II etap o pow. 7,60m2

Boks handlowy   nr 9 o pow. 15,81m2 Boks  handlowy  nr 10 II etap o pow. 8,90m2

Boks  handlowy  nr 17 II etap o pow.11,40m2 Boks  handlowy  nr 18 II etap o pow. 3,60m2

Boks  handlowy nr  4 I etap  o pow. 12,60m2 
Stawka eksploatacyjna na okres 6 miesięcy 28,90 zł/m2 + VAT po tym terminie  41,29 zł/m2 + VAT i media
B. do nabycia od  zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów

Adres Pow. m2 Cena zbycia zł Wysokość 
wadium zł Działka nr KW

Ruda Śl. 5
ul. Górnośląska/Wincentego Pośpiecha

8.503,00 154.000,00 
+ VAT 15.400,00 1877 GL1S/00007495/3

Ruda Śl. 5 ul. Pawła Poloczka 6.830,00 122.600,00   
+ VAT 12.260,00 1388/88,

1374/85 GL1S/00007495/3

Ruda Śl. 5 ul. Szpaków 7.509,00 40.000,00 
+ VAT 4.000,00 623/505 GL1S/00005690/6

Ruda Śl. 10 ul. Ignacego Paderewskiego/
Edmunda Kokota

4.638,00 276.000,00
+ VAT 27.600,00 3003/282 

3444/278 GL1S/00009890/6

Ruda Śl. 10 ul. Alojzego Jankowskiego/
Zygmunta Noskowskiego

631,00 46.400,00
+ VAT 4.640,00 3289/207,

3290/207 GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10 ul. Alojzego Jankowskiego/
Tadeusza Szeligowskiego

1.183,00 68.000,00
+ VAT 6.800,00 3400/177

3272/207
GL1S/00005480/1
GL1S/00001223/4

Ruda Śl. ul. Cypriana Norwida w rejonie 
skrzyżowania ul. Czesława Miłosza

4.711,00 335.000,00  
+ VAT 33.500,00

1991/62, 
1993/65
2488/59, 

1382/1140

GL1S/00004684/4

Przed przejęciem lokalu, boksu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszo-
wych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale 
Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

RudzKa SpółdziElnia MiESzKaniowa
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12, NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713

tel. 32 248-24-11 (-15), fax. 32 248-43-22 e-mail: rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zakup i dostawę piasku łącznie 
z transportem do piaskownic w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 
rok 2016.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można 
odebrać od 28.01.2016 r. do 18.02.2016 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda 
Śląska ul. Magazynowa 12. Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego 
należy: dokonać wpłaty na konto PKO BP S.A. I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 
0039 3751, zgłosić się do pokoju 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu 
odebrania faktury VAT, odebrać SIWZ w pokoju 310.

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem 
zamówienie z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 50,00 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego 

w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do 24.02.2016 r. do godziny 
8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 24.02.2016 r. 
o godzinie 9.00. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

 Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są Teresa Kałuża i Sta-
nisław Wuzik, w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 310 i 309, telefon 32 248-24-11 
wewn. 306 i 286 w godzinach od 7.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku.

Firmy, które startowały w unieważnionym przetargu na dostawę piasku w ra-
mach przetargu na roboty remontowo-budowlane na rok 2016 otrzymują Specy-
fikację Istotnych Warunków Zamówienia bezpłatnie.
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Węglokoks Energia ZCP 
– nowa nazwa producenta ciepła zastąpi 

„Carbo-Energię”
Choć rudzki producent ciepła – spółka ZCP „Carbo-Energia” była członkiem Grupy energetycznej Węglokoks Energia sp. z o.o. 

od kwietnia 2014 roku, to początek 2016 roku przyniósł ważne i znaczące zmiany – spółka zmienia nazwę 
na Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. Zmienia się też identyfi kacja grafi czna spółki.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej znają 
spółkę Węglokoks Energia ZCP już 
od dziesięciu lat – powstała ona 
w 1995 roku w wyniku restruktury-
zacji Rudzkiej Spółki Węglowej 
S.A. Rozpoczynając działalność 
produkcyjną, spółka przejęła cie-
płownie działające dotąd w obrębie 
rudzkich kopalń. Oprócz działalno-
ści produkcyjnej WE ZCP bierze ak-
tywny udział w życiu społeczno-go-
spodarczym Górnego Śląska. Spółka 
jest jednym z inicjatorów powstania, 
a obecnie udziałowcem Śląskiego 
Parku Przemysłowo-Technologicz-
nego sp. z o.o. W ramach spółki 
działają następujące źródła ciepła: 
Elektrociepłownia „Mikołaj”, cie-
płownie: „Nowy Wirek”, „Wanda”, 

„Bielszowice”, „Halemba” i kotłow-
nia „Szyb VI”.

Rebranding dawnej Carbo-Energii 
cementuje wspólną działalność z Wę-
glokoks Energia sp. z o.o., która roz-
wija się coraz prężniej od 2014 roku. 

– Jednolita identyfi kacja wizualna 
stanowi ważny krok naszej korpora-
cyjnej strategii. Cieszymy się, że tym 
samym stanowimy rozpoznawalną 
energetyczną podstawę Grupy Wę-
glokoks – mówi Sławomir Obidziń-
ski, prezes Zarządu Węglokoks Ener-
gia sp. z o.o. 

Wraz z Węglokoks Energia ZCP 
nazwę zmieniła także spółka zależna 
WE z Brzeszcz – Węglokoks Energia 
NSE. Obie spółki będą posługiwały 
się symbolami grafi cznymi tożsamy-

mi z symbolem Grupy Węglokoks 
Energia – wschodzącym „E”. Kolory-
styka także pozostanie jednolita 
– spółki będą posługiwać się połącze-
niem szarości i czerwieni. 

– Odkąd jesteśmy częścią Grupy 
Kapitałowej Węglokoks Energia, przed 
ZCP otworzyły się choćby nowe możli-
wości fi nansowania przedsięwzięć 
i inwestycji – mówi Andrzej Łokas, 
prezes Węglokoks Energia ZCP w Ru-
dzie Śląskiej. – Korzystając z synergii 
doświadczeń i wiedzy w Spółkach Wę-
glokoks Energia w zakresie technolo-
gii i organizacji, będziemy brali udział 
w dobrze przygotowanej konsolidacji 
technologicznej i organizacyjnej, 
wspólnie realizując strategię Grupy 
– dodaje prezes Łokas. 

Siedziba spółki pozostała bez zmian: 
spółka Węglokoks Energia ZCP 
sp. z o.o. nadal mieści się przy ul. 
Szyb Walenty 32 w Rudzie Śląskiej.

Proces konsolidacji Grupy Węglo-
koks Energia, także w kontekście wi-
zualnym, zostanie w najbliższym cza-

sie przypieczętowany zmianą nazwy 
znanego mieszkańcom Rudy dostaw-
cy ciepła – Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej sp. z o.o. W PEC-u 
już rozpoczęto procedurę zmiany na-
zwy spółki na Węglokoks Energia 
PEC sp. z o.o. 

Informacje o Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. 
znajdą Państwo na nowej stronie internetowej spółki: 

www.weglokoksenergia.pl/ZCP
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PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska wykazu nieruchomości po-
łożonej w rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul. J. Furgoła o oznaczeniu geodezyjnym 3671/177, 
przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 
Gminy ruda Śląska wynoszącego 971/10000 części oraz nieodpłatnego przeniesienia lokalu gara-
żowego nr 10 na rzecz jego najemcy w trybie art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta ruda Śląska wykazu nieruchomości położonej 
w rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul. J. Furgoła 
o oznaczeniu geodezyjnym 3671/177, przeznaczonej 
do zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie 
w użytkowanie wieczyste udziału Gminy ruda Śląska 
wynoszącego 970/10000 części oraz nieodpłatnego 
przeniesienia lokalu garażowego nr 6 na rzecz jego 
najemcy w trybie art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 
r. o gospodarce nieruchomościami.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta (obok pokoju 
236) wykazu lokalu użytkowego miesz-
czącego się w rudzie Śląskiej w budyn-
ku przy ul. Piotra Niedurnego 69, stano-
wiącego własność Miasta ruda Śląska, 
który przydzielony zostanie w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umowy 
najmu zawartej na okres 3 lat na rzecz 
dotychczasowego użytkownika.

WyCIąG Z OGŁOSZENIA O PrZEtArGu 

PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż spółdzielczego własnościowego 

prawa do trzech lokali mieszkalnych 
 
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do nw. lokali: 

III przetarg 
a) lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku nr 6 przy ul. Szybowej w rudzie Ślą-

skiej-Bykowinie, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta ruda Śląska w użytkowaniu 
wieczystym do dnia 18.06.2079 r. rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w rudzie Śląskiej, oznaczo-
nej numerami geodezyjnymi 1429/89, 1438/89, 1449/89, 1452/92, 1662/89 o łącznej powierzchni 
1733 m2, obręb Bykowina, k.m.1, kW nr Gl1S/00032976/3 (opisane powyżej prawo nie posiada za-
łożonej księgi wieczystej). lokal o powierzchni użytkowej 48,65 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, 
przedpokoju, łazienki, wc, znajduje się na V piętrze budynku mieszkalnego 2-klatkowego, 10-kon-
dygnacyjnego, podpiwniczonego. lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, 
elektryczną (sprawna – odłączona), gazową (odłączona), centralne ogrzewanie. Z uwagi na stan 
techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. Cena wywoławcza do przetargu 
wynosi 80.000,00 zł,

b) lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku nr 24B przy ul. Cypriana Norwida 
w rudzie Śląskiej – rudzie, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta ruda Śląska 
w użytkowaniu wieczystym do dnia 09.08.2077 r. rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w rudzie 
Śląskiej, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1282/63, 946/54, 947/54, 950/55, 951/55, 965/58, 
966/58, 969/63, 970/63, 971/63, 978/61 o łącznej powierzchni 4261 m2, obręb ruda, k.m.7, kW 
nr Gl1S/00024481/7 (opisane powyżej prawo nie posiada założonej księgi wieczystej). lokal o po-
wierzchni użytkowej 31,72 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, znajduje 
się na III piętrze budynku mieszkalnego 3 – klatkowego, 11 - kondygnacyjnego, podpiwniczonego. 
lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna - odłączo-
na), gazową (odłączona), centralne ogrzewanie. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest 
przeprowadzenie remontu lokalu. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 48.000,00 zł. 

II przetarg 
c) lokalu mieszkalnego 4 usytuowanego w budynku nr 6 przy ul. Kościelnej w rudzie Śląskiej-

rudzie, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym do 
dnia 05.12.2089 r. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w rudzie 
Śląskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1553/165 o powierzchni 1157 m2, obręb ruda, k.m.8, 
kW nr Gl1S/00025464/9 (opisane powyżej prawo nie posiada założonej księgi wieczystej). 

lokal o powierzchni użytkowej 41,90 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki 
z wc, znajduje się na I piętrze budynku mieszkalnego 2- kondygnacyjnego, podpiwniczonego. 

lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna - odłączo-
na), ogrzewanie piecowe. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remon-
tu lokalu. Budynek mieszkalny przy ul. kościelnej 6 został wpisany do rejestru zabytków wojewódz-
twa katowickiego pod numerem A/1518/93. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 62.000,00 zł. 

Wylicytowana cena lokali płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 
lokale jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. 
Przetarg odbędzie się w dniu 7.03.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-

ska plac Jana Pawła II 6. uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 
01.03.2016 r. wadium w wysokości 4.000,00 zł – dla lokalu przy ul. Szybowej 6/13, 2.400,00 zł – dla 
lokalu przy ul. Cypriana Norwida 24B/11 oraz 3.100,00 zł – dla lokalu przy ul. kościelnej 6/4 prze-
lewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/ruda Śląska, 
urząd Miasta ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: ponie-
działek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie komisji 
Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

 W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetar-
gu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy 
ogłoszeń w budynku urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przed-
łożyły komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

 Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom 
– zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona 
wpłaty ceny lokalu pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywający ponosi wszelkie opłaty 
i podatki związane ze spisaniem umowy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, 
tel. 32-248-75-63. 

Oględzin lokali można dokonać w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 15.02.2016 r. – lokalu w dzielnicy Bykowina

– w dniu 18.02.2016 r. – lokali w dzielnicy Ruda

PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA
OGŁASZA II PrZEtArG uStNy NIEOGrANICZONy

NA SPrZEdAŻ lOkAlI MIESZkAlNyCH 

Powierzchnia Powierzchnia udział Cena dzielnica  wysokość
użytkowa przynależnej w nieruch. wywoł. opis  wadium
lokalu (m2) piwnicy (m2) wspólnej (%) (zł) (zł)

1. ul. Joanny 20/13    Godula  4.500,00 zł
48,30  9,10   1,29  90.000,00 parter, 2 pok.+ kuch., łaz.,c.o., 
    działka nr 2785/270 o pow.
    4574 m2, obręb Orzegów,
    k.m.1, kW nr Gl1S/00011821/9
2. ul. Magazynowa 31/3     Ruda   2.800,00 zł
 35,51  4,03  7,61  56.000,00 parter, 2 pok.+ kuch., łaz., c.o.,
    działka nr 895/85 o pow. 2352 m2, 
    obręb ruda, k.m.7, kW nr 
     Gl1S/00008307/6 
3. ul. Podlas 3/45    Godula    1.600,00 zł
 18,10  5,00  0,66 32.000,00 III piętro, 1 pok., przedpok. wc, piec
    działka nr 2743/270 o pow. 3470 m2, 
    obręb Orzegów, k.m.1, kW nr 
    Gl1S/00011820/2 

W dziale III kW nr Gl1S/00011821/9 figuruje wpis „zarząd nieruchomością wspólną sprawuje 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w rudzie Śląskiej”. dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 

działy III i IV - kW nr Gl1S/00008307/6 i kW nr Gl1S/00011820/2 są wolne od wpisów. 
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania 

nimi.
termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 

21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynęły w dniu 10.11.2015 r. 
Przetarg odbędzie się w dniu 9.03.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 

plac Jana Pawła II 6. uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium z dopiskiem „wa-
dium – lokal ul.................” w podanych wyżej wysokościach w terminie do dnia 2.03.2016 r. prze-
lewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/ruda Śląska, 
urząd Miasta ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: ponie-
działek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie komisji 
Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. W przypadku przystąpienia do 
przetargu na zakup więcej niż jednego lokalu należy wpłacić oddzielne wadium na każdy z lokali. 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia 
o przetargu, zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. w rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. 1 Maja 218 (dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32 242-
01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomościach jw. oraz uchwałami Zebrań 
Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, 
ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin). 

W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu 
zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu 
Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły komisji Przetargowej 
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – 
zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie do-
kona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Wylicytowana cena nieruchomości jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej. 
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32 

248-75-63.
Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00

– w dniu 22.02.2016 r. – lokali poz. 1, 3
– w dniu 24.02.2016 r. – lokalu poz. 2
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na 
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 

99 lat nieruchomości gruntowej położonej 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy 

Wysokiej z przeznaczeniem pod budowę 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przedmiotem oddania w drodze ustnego prze-
targu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste 
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest nie-
zabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Wysokiej  stanowiąca 
działkę nr  2531/163 o powierzchni 2973 m2, uży-
tek Bp, obręb Bielszowice, karta mapy 4, zapisaną 
w kW nr Gl1S/00008298/9.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
przedmiotowa działka stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną (symbol planu MN1) oraz 
fragmentarycznie teren ulic wewnętrznych (symbol 
planu KDW). 

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedz-
twie zabudowy przemysłowej i mieszkaniowej, te-
renów zielonych oraz terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, posiada nieregularny 
kształt, jest porośnięta drzewami i krzewami. Znaj-
dują się na niej betonowe i murowane pozostałości 
po wyburzonych obiektach budowlanych.

dojazd do przedmiotowej nieruchomości odby-
wać się będzie z drogi publicznej ulicy Wysokiej.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 
276.000,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić 
podstawę do ustalenia:

– pierwszej opłaty  za oddanie gruntu w użytko-
wanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą na-
leży uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy  
notarialnej,

– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które 
płatne będą do końca marca każdego roku przez 
cały okres użytkowania wieczystego.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną po-
większone o podatek od towarów i usług wg stawki 
obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się 
wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat 
od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.02.2016 r. 
o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne 
i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogło-
szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do 
dnia 23.02.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wy-
sokości  13.800,00 zł, przelewem na konto lub w ka-
sie Urzędu i przedłożą komisji Przetargowej przed 
przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 
248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie 
Śląskiej w rejonie ulicy Noworudzkiej 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska. 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustne-
go przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska jest prawo użytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej wła-
sności Skarbu Państwa położonej w rejonie ulicy 
Noworudzkiej – działki numer 491 o powierzchni 
1994 m2 obręb Ruda k.m. 5, zapisanej w księdze 
wieczystej nr Gl1S/00012847/4 (działy III i IV są 
wolne od wpisów), w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 5.12.2089 
r. Pierwszy i drugi przetarg odbyły się w dniach: 
16.10.2015 r. i 15.12.2015 r.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska działka stanowi teren obiektów i urządzeń 
elektroenergetycznych (symbol planu E1).

3. Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie 
zabudowy przemysłowej i niezabudowanych tere-
nów pod produkcję, posiada kształt prostokąta, 
jest zatrawiona i porośnięta zielenią nieurządzo-
ną.

działka objęta jest umową najmu nr UM/2380/
AG/1589/dP-d/2014 z dnia 1.08.2014 r. na okres 
do dnia 31.07.2017 r.

 dojazd do nieruchomości odbywać się będzie 
z drogi publicznej ul. Szyb Walenty poprzez dro-
gi wewnętrzne ulice: Szyb Mikołaj i Noworudz-
ką oraz przez działkę nr 499, na której zostanie 
ustanowiona odpłatna służebność gruntowa. 
Wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 46.000,00 zł 
i zostanie powiększone o podatek VAT. Nabywca 
będzie zobowiązany uiszczać opłaty roczne z tytu-
łu wieczystego użytkowania.

Cena wywoławcza (netto) do III przetargu wy-
nosi 50.000,00 zł.

 Cena osiągnięta w przetargu zostanie powięk-
szona o należny podatek od towarów i usług wg 
stawki obowiązującej w dacie zbycia 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 7.03.2016 r. 
o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizycz-
ne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na por-
talu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz 
w terminie do dnia 1.03.2016 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości 2.500,00 zł, przelewem na 
konto lub w kasie Urzędu i przedłożą komisji Prze-
targowej przed przetargiem wymagane dokumen-
ty 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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Olimpijskiej 

z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – z przezna-
czeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Olim-
pijskiej, stanowiące działki:

– nr 277/6 o powierzchni 775 m², użytek Bz, obręb Halemba, karta mapy 2, 
Gl1S/00032712/5,

– nr 4425/216 o powierzchni 723 m², użytek Bz, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, 
Gl1S/00001132/9.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska zbywane działki stanowią tereny sportu i rekreacji z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia sportu i rekreacji wraz z terenami zielo-
nymi, ciągami pieszymi i rowerowymi, realizację imprez masowych (symbol planu US1), 
ponadto działka nr 277/6 częściowo stanowi również teren zieleni izolacyjnej z podsta-
wowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką (symbol planu ZI1).

Zbywane nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie terenu przezna-
czonego pod usługi sportu, zabudowy mieszkaniowej, autostrady A-4 i stawu, posiadają 
nieregularny kształt, są porośnięte drzewami i krzewami. Opisane działki w przeszłości 
stanowiły część kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego „Zdebel”.

Przedmiotowe nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do dróg pu-
blicznych. dojazd do ww. terenu może odbywać się z drogi publicznej ulicy 1 Maja 
poprzez drogę wewnętrzną ulicę Olimpijską zlokalizowaną na działkach nr: 3876/216, 
2676/216, 3887/216, 4426/216, 278/6, po których dojazd może dobywać się na zasa-
dach ogólnych oraz poprzez działkę nr 3010/240 (w części zajętej jezdnią ulicy Olimpij-
skiej) – pod warunkiem uzyskania odpowiedniego tytułu prawnego na przejazd. Wyżej 
wskazaną propozycję dojazdu można również rozszerzyć o działkę nr 198/6, stanowiącą 
również w części jezdnię ulicy Olimpijskiej, pod warunkiem uzgodnienia tego z Gene-
ralną dyrekcją dróg krajowych i Autostrad. W celu lokalizacji zjazdów należy wystąpić 
odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału dróg i Mostów tut. urzędu z wnioskiem 
o wydanie warunków na powyższe.

działki nr: 277/6 i 4425/216 objęte są umową użyczenia nr 1 z dnia 12.02.2009 r. za-
wartą, pomiędzy Gminą Miastem Ruda Śląska, a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Rudzie Śląskiej.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– działka nr 277/6 – 33.000,00 zł

– działka nr 4425/216 – 31.000,00 zł.
Ceny ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów 

i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 4.03.2016 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 ter-
minie do dnia 29.02.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr 277/6 – 
1.700,00 zł; dz. nr 4425/216 – 1.600,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzę-
du i przedłożą komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty  
i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (po-
kój 223), tel. 32 248-75-63.

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy kochłowickiej, oznaczonej 

numerem geodezyjnym 3849/84 o powierzchni 1102 m2, zapisanej na karcie mapy 2, 
obręb kochłowice oraz w księdze wieczystej nr Gl1S/00010988/0 prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska 

zostanie oddana w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 139.000,00 zł.
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ZAprOSZENIE  
dO pArtNErStwA  

w prOjEkcIE 
„ŚląSkIE dlA SENIOrA  

– ŚląSkA kArtA SENIOrA”
w październiku 2015 r. w województwie Śląskim oficjalnie zainau-

gurowano projekt „Śląskie dla Seniora – Śląska karta Seniora”, celem 
którego jest zapewnienie wsparcia dla osób 60+ poprzez zaoferowanie 
im specjalnych usług, ulg i szczególnych uprawnień w dziedzinie kultury, 
rekreacji i edukacji. 

Na etapie rozpoczęcia wdrażania projektu bazowymi partnerami, 
oferującymi powyższe usługi, są podmioty powiązane strukturalnie 
i kapitałowo z województwem Śląskim, m.in.: Górnośląski park Etno-
graficzny w chorzowie, teatr Śląski im. Stanisława wyspiańskiego w ka-
towicach, Muzeum Zamkowe w pszczynie czy Opera Śląska w Bytomiu. 
Ofertę bezpłatnych zabiegów i prelekcji dla seniorów mają też centra 
kształcenia Zawodowego i Ustawicznego województwa Śląskiego w ka-
towicach, Gliwicach, Zabrzu, rybniku i raciborzu. 

chcąc jednak poszerzyć tę ofertę, władze województwa Śląskiego 
zapraszają przedsiębiorców oraz inne zainteresowane podmioty do 
partnerstwa w projekcie „Śląskie dla Seniora – Śląska karta Seniora”. 
wiązałoby się to z udzieleniem przez państwa firmę  ulg w dostępie do 
proponowanych usług. 

włączenie się do  projektu, obejmującym swoim zasięgiem całe wo-
jewództwo, stanowi wyjątkową okazję, aby przyczynić się do wspiera-
nia naszych Seniorów. takie zaangażowanie nie tylko wzmocni państwa 
pozycję jako instytucji podejmującej inicjatywy społeczne, ale także 
wzbogaci  o wizerunek podmiotu przyjaznego osobom starszym. 

Szczegółowe informacje na temat projektu i sposobu dołączenia do 
grona partnerów znajdują się na stronie internetowej 

www.seniorzy.slaskie.pl 
wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają także pracownicy 

regionalnego Ośrodka polityki Społecznej województwa Śląskiego pod 
numerem telefonu: 32 730-68-96.

wyrażam ogromną nadzieję, że niniejsze zaproszenie spotka się 
z państwa zainteresowaniem. Będzie to powód do dumy, że i nasi rudz-
cy przedsiębiorcy oraz miejskie jednostki organizacyjne wnoszą swój 
wkład w integrację środowisk senioralnych województwa śląskiego, 
zachęcając ich do prowadzenia aktywnego stylu życia oraz rozwijania 
własnych zainteresowań. 

Grażyna dziedzic
prezydent Miasta ruda Śląska

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

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.
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 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. 
Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. 
Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, 
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, do-
mów. Tel. 512-121-532.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowa-
nie, 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, tapicer-
ki. 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, wykła-
dzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

 Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 243-01-
77.

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 
40zł/h! Tel. 888-044-055!

 Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 243-01-77.

 Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonal-
ne, 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 KO-
MORNICZYMI. 516-516-611, 32 260-00-33.

 Nie masz zdolności kredytowej potrzebu-
jesz gotówki. Tel. 32 243-01-77. 

 
 C.o. – montaż, instalacja. Tel. 508-127-072.

 Kredyty hipoteczne www.nieruchomosciga-
briel.pl, tel. 691-523-055.

 Profesjonalne gładzie natryskowo. Tel. 508-
099-051.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi po-
grzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.
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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 m2, 162 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, 80 tys. 
w bloku. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIE-
RUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotówka, 
tel. 531-465-977. 

 Kawalerki: Czarny Las, 34 m2, 64 tys., Bykowina 
37 m2, 66 tys., Chroboka, 30 m2, 55 tys. LOKATOR. 
tel. 793-017-323. 

 Dwupokojowe: Energetyków, 35 m2, 78 tys., 
Równoległa, 46 m2. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Trzypokojowe: Szpaków, 77 m2, 155 tys., Biel-
szowicka, 60 m2. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Czteropokojowe: Paderewskiego, 70 m2, 149 
tys. LOKATOR 793-017-323.

 Dwupokojowe 42 m2, 67 tys. zł, Ruda, c.o. 
miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe 51 m2, 125 tys. zł, Ruda Połu-
dniowa, c.o. miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-
396-040.

 Wynajmę na działalność gospodarczą, cen-
trum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/ 84 m2. Tel. 608-
206-636.

 Sprzedam mieszkanie, ul. Zielińskiego 1. Tel. 
575-185-536.

 Trzypokojowe, Bykowina, 54,69 m2, 129 tys. 
WARTO, tel. 600-090-252.

 Sprzedam M-3, 43 m2, Wirek, bez pośredników. 
Tel. 600-112-699.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, do remon-
tu, zadłużone, bez pośredników. tel. 502-752-634.

 Sprzedam lub zamienię M-3 własnościowe 56 
m2 na większe, stan bardzo dobry. Godula ul.Pod-
las. Bez pośredników. Tel. 509-204-999.

 Sprzedam kiosk handlowy wraz z wyposaże-
niem o pow. 45 m2 w Rudzie 1, ul. Szyb Powietrz-
ny. Tel. 600-029-555.

 Do wynajęcia mieszkanie Nowy Bytom ul. 
Niedurnego 45. Tel. 601-959-140.

 Do wynajęcia 2-pokojowe, Godula, kamienica 
700 zł/mc. Tel. 606-717-534.

 Do wynajęcia lokal w centrum Nowego Byto-
mia. Tel. 603-372-240.

 Do wynajęcia kawalerka w Goduli. Tel. 509-
147-563.

M����������

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

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup 
samochodów wszystkich marek, całych, uszko-
dzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-
865-808.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ 
NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823-457.

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

 
 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 

507-572-625.

P����

 Zatrudnię krojczynię i krawcową do szwalni 
odzieżowej. Tel. 691-403-472.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych 
pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), 
elektryków z uprawnieniami. Prawo jazdy mile 
widziane. Nawiążemy również współpracę z mały-
mi fi rmami budowlanymi. Kontakt, tel. 32 740-91-
63, 696-099-922.

 Szukam pracy: magazynier, operator wózków, 
ochroniarz. Tel. 511-754-594.

 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go. Tel. 693-338-276.

 Zatrudunię fl orystkę z doświadczeniem. Tel. 
512-312-726.

 Restauracja Verti go w Paniówkach przy 
ul. Gliwickiej 18a zatrudni kucharzy i kelne-
rów. Tel. 515-081-174, 515-262-173.

 Zatrudnię elektryka z uprawnieniami SEP. Tel. 
668-189-468.

R����

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki 
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

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

 Kupię antyk. Tel. 729-371-540.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu czę-
ści nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wysokiej oraz Gwarec-
kiej,  które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie 
umów najmu zawartych na czas oznaczony na okres 3 lat.

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI, PODATEK 

ROLNY I PODATEK LEŚNY.
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych informuje Podatników, że 

w związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, począwszy od 
1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 
zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty (tj. do 
15 marca). W przypadku, gdy decyzja nie zostanie doręczona na co naj-
mniej 14 dni przed terminem płatności raty podatku, termin płatności 
tej raty zmienia się na 14 dni od doręczenia decyzji.

Ponadto począwszy od roku bieżącego przeprowadzono w systemie 
informatycznym połączenie nieruchomości stanowiących własność 
tych samych Podatników, w wyniku czego jedna decyzja może obej-
mować zobowiązania należne za dwie lub więcej nieruchomości (np. 
mieszkanie i garaż).

Informuje się również, że o wszelkich zmianach mających wpływ na 
wysokość zobowiązania podatkowego (powierzchnia lokali, gruntów, 
sposób użytkowania, kupno, sprzedaż) oraz o zmianie adresu zamiesz-
kania (korespondencyjnego) należy zawiadomić pisemnie organ podat-
kowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Anna Jastrzębska
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik

Alicja Jarocińska
córka Agnieszki i Łukasza

ur. 28.01. (3520 g i 56 cm)

Oskar Pietruszka
syn Marzeny i Michała

ur. 28.01. (3230 g i 54 cm)

Dawid Miemiec
syn Weroniki i Michała

ur. 26.01. (4030 g i 56 cm)

Oliwia Majchrzak
córka Eweliny i Seweryna
ur. 27.01. (2530 g i 52 cm)

NAJMŁODSI RUDZIANIE

tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gabriela 
Narutowicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego .

1. Przedmiotem zbycia w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego jest 
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nierucho-
mości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach, obręb Bielszowice k.m. 7, stanowiących oznaczone nu-
merami geodezyjnymi działki:

– 1285/1088 o powierzchni 1331 m²
– 1286/1088 o powierzchni 1265 m2

 zapisane w księdze wieczystej nr Gl1S/00022224/4 (działy III i IV są wolne od 
wpisów) – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. Pierwszy i drugi 
przetarg odbyły się w dniach: 20.10.2015 r i 14.12.2015 r.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/lXI/2006 Rady Miasta 
Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz fragmentarycznie ulic wewnętrznych (symbole planu MN2 
i kdW). działki pod zabudowę mieszkaniową są niezagospodarowane, położone 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają regularny kształt, są zatra-
wione i porośnięte zielenią nieurządzoną.

 dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ulicy Gabriela Narutowicza za-
pewniony jest poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działkach o nume-
rach: 1052, 1289/1089 na zasadach ogólnych. 

3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu 
dla działki numer : 

– 1285/1088 wynosi – 105.000,00 zł 
– 1286/1088 wynosi – 98.000,00 zł
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości 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 wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.  
4. Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się 

z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz 
w terminie do dnia 03.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– działka 1285/1088 5.300,00 zł
– działka 1286/1088 4.900,00 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 Nieruchomościa-

mi (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

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

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 11.12.2015 r. zakończył się wynikiem negatyw-
nym.

 Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczy-
ste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieru-
chomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura 
Grottgera, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1294/1193 o powierzchni 942 m2, użytki: Bz, lz-IV, 
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 wy-
noszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 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 
1294/1193 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 1294/1193 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem 
wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi:

– 95.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 86.070,00 zł, droga 8.930,00 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 sta-

nie 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 15.03.2016 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 (zamiesz-
czoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) i w terminie do dnia 8.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.800,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. 
Grottgera, działka nr 1294/1193” 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: poniedzia-
łek – 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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1. Krzysztof Dudek 
(TL Pogoń Ruda Śląska)

Młodzieżowy wicemistrz 
Polski w skoku w dal 
w 2015 roku. Rekord ży-
ciowy – 7,40 m. Uczeń 
pierwszej klasy sportowej 
PZLA. Student AWF Kato-
wice. 
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)
 

Jeden z najlepszych pra-
woskrzydłowych szczypior-
nistów w II lidze z klubu 
SPR Grunwald, który zaj-
muje 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)

W ubiegłym roku po wyle-
czeniu poważnej kontuzji 
wywalczył już po raz siód-
my w karierze tytuł mistrza 
Polski seniorów w zapa-
sach w stylu wolnym w ka-
tegorii wagowej do 57 kg. 
W roku 2016 stanie do ry-
walizacji o kwalifi kację 
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)

Lider i zarazem czołowy 
strzelec zespołu Gwiazdy. 
Od wielu sezonów związa-
ny z klubem. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.4, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

5. Dawid Jona 

Zdobywca trzeciego miej-
sca na mistrzostwach Pol-
ski juniorów w kolarstwie 
przełajowym oraz drugie-
go miejsca w Pucharze Pol-
ski. 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)

Ma na swoim koncie trze-
cie miejsce w konkurencji 
100 m podczas Orange 
Cup – Eindhoven/Holan-
dia. Jest mistrzynią Polski 
w ratownictwie wodnym. 
W roku 2015 zdobyła łącz-
nie 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)

Ma za sobą ponad 20 lat 
startów w zawodach na 
wszystkich szczeblach krajo-
wych 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)

Finalistka mistrzostw Polski 
juniorów 15-letnich. Za-
wodniczka osiąga także licz-
ne sukcesy na innych zawo-
dach. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.8, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

9.  Angelika Piekorz 
(KS RUGBY 

Ruda Śląska)

Na swoim koncie ma m.in. 
drugie wicemistrzostwo 
Polski (brązowy medal) 
rugby 7-osobowego kobiet 
(wraz z zespołem) w sezo-
nie 2014/2015 r. Była także 
uczestniczką ubiegłorocz-
nych 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.

10. Sylwia Spoljar 
(AZS AWF Katowice)

Zawodniczka zdobyła 
pierwsze miejsce w Pucha-
rze Silesia 2015 Katowice. 
W Pucharze Sprintu o Pu-
char Dyrektora ZSOMS Ra-
cibórz zajęła pierwsze 50 
stylem klasycznym. 
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 zawod-
nik rudzkiej drużyny. 
W rundzie jesiennej sezo-
nu 2015/2016 zaliczył swo-
isty hat trick – punktował 
najlepiej w „Notach Trene-
ra” 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

W 2015 roku wywalczyła 
osiem medali mistrzostw 
Śląska 13-latków, ustano-
wiła rekord Śląska 13-lat-
ków w konkurencji 400 m 

stylem dowolnym. Podczas 
międzywojewódzkich mi-
strzostw młodzików wy-
walczyła cztery złote me-
dale. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.12,
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

13. Aleksander 
Wojtachnio  
(KS Pogoń 

Ruda Śląska)

Ten utalentowany zawod-
nik zdobył w 2015 roku 
mistrzostwa Polski pod-
czas zawodów w Rzeszo-
wie, Rudnikach oraz 
w Warszawie.  Zapaśnik 
reprezentował także nasz 
kraj na mistrzostwach Eu-
ropy 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)

Zawodnik w tym roku 
zdobył ósme miejsce na 
mistrzostwach Europy 
oraz pierwsze miejsce na  
mistrzostwach Polski ju-
niorów oraz trzecie miej-
sce na mistrzostwach Pol-
ski seniorów. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.14, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

15. Patryk Żuławnik 
(CKS Slavia)

Patryk jest mistrzem Ślą-
ska juniorów do lat 20. 
Startuje w kategorii 105 
kg. Jego wynik wynosi  
260 kg (110 w rwaniu 
i 150 w podrzucie). Zaj-
mował pierwsze miejsca 
na turniejach i memoria-
łach na Śląsku. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.15, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

Wybieramy najlepszych sportowców 2015 r.
XXIII P�������� �� N���������� S�������� � T������ R��� 2015 

„Wiadomości Rudzkie” po raz XXIII organizują Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Do redakcji nadesłano 43 zgłoszenia. Kilka kandydatur dodała Komisja Plebi-
scytowa. 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. SMS-y można wysyłać do 26 lutego do godz. 12.00. Od 3 lutego 
na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl internauci mogą głosować na Wyróżniającego się Sportowca Skrzata.

Wybieramy najlepszych sportowców 2015 r.

1. Karolina Bartusek 
(KS MOSTOSTAL Zabrze)

Młoda zawodniczka może się 
juz pochwalić drugim miej-
scem w mistrzostwach Polski 
do lat 12 w singlu i deblu. Ka-
rolina jest także reprezentant-
ką kadry narodowej w letnich 
i zimowych mistrzostwach Eu-
ropy do lat 12. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści SKRZAT.1, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

2. Zuzanna Czyż
(TKS SLAVIA Ruda Śląska)

Tenisistka zdobyła w ubiegłym 
roku brązowy medal w mi-
strzostwach Śląska do lat 10 
oraz trzecie miejsce w turnie-
ju 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 i zarazem kapi-
tan drużyny Mini Żaków KS 
BAJTLE RUGBY Ruda Ślą-
ska. Wielokrotnie wybiera-
ny przez sędziów i obser-
watorów najlepszym za-
wodnikiem 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)

To młody, utalentowany 
piłkarz ręczny SPR Grun-
wald Ruda Śląska. W swo-
jej kategorii wiekowej na-
leży do najbardziej wyróż-
niających się zawodników 
w rozgrywkach ligowych.
 Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści SKRZAT.4, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

5. Jakub Kozłowski  
(TL  Pogoń Ruda Śląska)

Mistrz Śląska dzieci w bie-
gu na 300 m. V klasa spor-
towa 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.

6. Szymon Ott o 
(Grunwald 

Ruda Śląska)

Szymon to jeden z najbar-
dziej wyróżniających się 
zawodników Grunwaldu. 
Gra na pozycjach ofensyw-
nych, 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)

Zajęła m.in. pierwsze miej-
sce w Ogólnopolskich Za-
wodach Halemba w trój-
kach kobiet, pierwsze 
miejsce w Międzynarodo-
wym Turnieju „Winobra-
nie” oraz zdobyła zwycię-
stwo w Grand Prix Polski.
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści SKRZAT.7, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

8. Denis Sładkowski 
(Slavia 

Ruda Śląska)

Król Strzelców V Ligi Orli-
ków Starszych 2005 Pod-
okręgu Katowice. Ma na 
koncie 36 zdobytych bra-
mek. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści SKRZAT.8, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

N���������������� S��������� W����������� ��� S��������� S�����
9. Barbara Sikora 

(,,Iskra” w Zabrzu )

Multi medalistka mistrzostw 
Polski w gimnastyce sportowej 
juniorek młodszych klasy II eli-
te, na której zdobyła złote me-
dale w: wieloboju, skoku przez 
stół gimnastyczny, w ćwicze-
niach 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.

10. Michał Trzcionka 
(UKP Manta Ruda Śląska)

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

11. Alicja Warwas 
(Rudzki Klub Kyokushin Karate)

W 2015 roku dwukrotnie 
zwyciężała w turniejach 
dla dzieci i młodzieży.  
W październiku 2015 r. zaję-
ła pierwsze miejsce w VI Tur-
nieju 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 wice-
mistrz Śląska na dystansie 
200 m stylem klasycznym. Za-
wodnik osiąga liczne sukcesy 
we wszystkich zawodach. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści SKRZAT.12, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

1. Tomasz Adamski 

Zawodnik drużyny Mati k, 
król strzelców w sezonie 
2015, zdobywca 44 bra-
mek w Lidze Rudzkich Or-
lików. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści AMATOR.1, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

2. Kamil Goraus 

Od 15. roku życia gra w ko-
szykówkę. Od dwóch lat 
systematycznie trenuje 
także amatorsko bieganie. 
Za sobą ma już kilka star-
tów w półmaratonach. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści AMATOR.2, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

3. Adam Grzymkowski 

Zawodnik drużyny Zygzak, 
która jest liderem w I lidze 
Ligi Old Boys, w dziewię-
ciu 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.
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 4.Adam Janus

Lider drużyny 10 Kilo 
Mniej. Średnio zdobywa 
w meczu 17,3 punktów 
oraz 12,1 zbiórek na mecz. 
Jest na pierwszym miejscu 
pod względem efektywno-
ści gry. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści AMATOR.4, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT
 

5. Mateusz Król 

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.

6. Jerzy Sekura

Jerzy kocha sport i rywaliza-
cję. Przebiegł maraton Sile-
sia, przy tym dalej aktywnie 
działa w zapasach, gdzie 
jest  czterokrotnym mi-
strzem Polski weteranów. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści AMATOR.6, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.
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2015 ����
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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Tabela 
ekstraklasy futsalu

1	 Gatta	Active	Zduńska	Wola	 13	 28
2	 Rekord	Bielsko-Biała	 13	 25
3		 Pogoń	‘04	Szczecin	 13	 25
4	 Nbit	Gliwice	 14	 21
5		 Red	Devils	Chojnice	 13	 20
6		 FC	Toruń	 13	 19
7		 GAF	Omega	Gliwice	 13	 17
8		 KGHM	Euromaster	Chr.	Gł.	 14	 16
9		 Red	Dragons	Pniewy	 13	 14
10	 Clearex	Chorzów	 13	 12
11		 AZS	UŚ	Katowice	 13	 11
12	 Gwiazda	Ruda	Śląska	 13	 8

Gwiazda wicemistrzem

Gwiazda	Ruda	Śląska	wicemistrzem	Polski	
do	 lat	 14	w	 futsalu	–	w	finałowym	spotkaniu	
rudzianie	po	dramatycznym	spotkaniu	przegra-
li	z	WLKS-em	Wikielec	2:3.	Srebrne	medale	to	
jednak	 niewątpliwie	 duży	 sukces	 drużyny.	
Wcześniej	 młodzi	 zawodnicy	 pokonali	  
w	ćwierćfinale	zespół	Górala	Tryńcza.

II liga mężczyzn, 
Grupa C

1	 AGH	Kraków	 17	 32
2	 KK	Polonia	Bytom		 17	 31
3	 MCKiS	Jaworzno		 17	 30
4	 KS	AZS	PŚ	Gliwice		 17	 28
5		 AZS	Częstochowa	 17	 26
6		 Pogoń	Ruda	Śląska	 17	 25
7		 Zagłębie	Sosnowiec		 16	 24
8		 KS	MOSiR	Cieszyn		 17	 24
9		 Alba	Chorzów		 16	 23
10	 AZS	AWF	Katowice	 17	 21
11		 TS	Wisła	Kraków	 16	 20
12		 MKS	II	D-G		 16	 6

Dwie bramki 
do zwycięstwa

W	weekend	 (30-31.01.)	 rozegrano	w	 Rudzie	
Śląskiej	I	Turniej	młodzików	o	puchar	Prezyden-
ta	Miasta	Ruda	Śląska.	Wzięło	w	nim	udział	pięć	
zespołów	szczypiornistów	z	regionu.	Oprócz	go-
spodarzy,	czyli	SPR-u	Grunwald	Ruda	Śląska,	
na	parkiet	w	hali	MOSiR-u	w	Halembie	wybie-
gły	ekipy:	MUKS	Siódemka	Mysłowice,	UKS	
31	 Rokitnica	 Zabrze,	 MKS	 Zryw	 Chorzów	
oraz	MKS	Olimpia	Piekary	Śląskie.
Od	pierwszego	spotkania	na	miano	fawory-

tów	do	końcowego	sukcesu	wyrastały	drużyny	
z	 Chorzowa	 i	 Rudy	 Śląskiej.	 Do	 ostatniego	
spotkania	 turnieju	 obydwa	 zespoły	 były	 bez	
porażki	 i	 o	 zwycięstwie	 zadecydował	 bezpo-
średni	 pojedynek.	 Spotkanie	 było	 niezwykle	
zacięte	 i	zakończyło	się	sprawiedliwym	remi-
sem.	 W	 ostatecznym	 rozrachunku	 goście	  
z	Chorzowa	okazali	 się	 lepsi	od	 rówieśników	  
z	Rudy	Śląskiej	i	to	właśnie	oni	święcili	triumf	
w	rudzkim	turnieju.	Podczas	 turnieju	kontuzji	
ręki	 doznał	 czołowy	 szczypiornista	 SPR-u	
Grunwald	Szymon	Skutela,	któremu	życzymy	
szybkiego	powrotu	do	zdrowia.

W SKRÓCIE

Kolumny sportowe  
zredagował Robert Połzoń

FuTSal

Niezwykle
ważne punkty

Kolejny	mecz	zapisze	się	na	długo	
w	pamięci	kibiców,	głównie	z	powo-
du	 dramatycznej	 końcówki.	 Mimo	
nerwów	najważniejsze	jednak	jest	to,	
że	 Gwiazda	 Ruda	 Śląska	 punktuje,	
a	w	sobotę	(30.01.)	sięgnęła	po	zwy-
cięstwo	w	meczu	z	KGHM	Euroma-
ster	Chrobry	Głogów.
Mecz	od	początku	był	spotkaniem	

walki	 i	 zostało	 już	 tak	 do	 samego	
końca.	 Bramka	 strzelona	 przez	 ru-
dzian	 na	 początku	 drugiej	 połowy	
przez	Drozda	sprawiła,	że	goście	byli	
bardziej	 zdeterminowani.	 Tuż	 przed	
końcem	 gospodarze	 sfaulowali	 za-

wodnika	rywali	i	powstało	olbrzymie	
zamieszanie,	bowiem	niemal	z	gwizd-
kiem	 rozbrzmiała	 końcowa	 syrena.	
Sędziowie	jednak	nie	zakończyli	spo-
tkania,	ale	podyktowali	słusznie	rzut	
wolny	dla	rywali.	Natomiast	efektem	
zamieszania	 była	 druga	 żółta	 kartka	
dla	Mateusza	Krzymińskiego	–	rywa-
le	mieli	 jednak	 tylko	możliwość	od-
dania	strzału	z	siódmego	metra.	No-
wak	uderzył	obok	bramki.	Rudzianie	
wygrali	 minimalnie,	 ale	 zasłużenie,	
po	dramatycznej	końcówce	–	po	 raz	
pierwszy	w	 tym	 sezonie	 na	własnej	
hali.

Sparingowy maraton
Sobota	(30.01.)	na	nowobytomskim	

boisku	 znów	 upłynęła	 pod	 znakiem	
sparingów.	Pierwsi	na	murawę	wybie-
gli	zawodnicy	Uranii.
–	 Pierwsze treningi mieliśmy 7 

stycznia. Wcześniej graliśmy spa-
ring z młodzieżą Ruchu, a dziś gra-
my mecz z drużyną Naprzód Lipiny, 
który pomoże  nam  w tych przygoto-
waniach. Jeszcze nie pora, aby za-
uważać efekty naszej pracy. Mamy 
przed sobą wiele treningów do prze-
pracowania. Zawodnicy biegali ma-
jąc jeszcze ciężkie nogi. W lecie 
przyszło do nas dużo nowych zawod-
ników –	 mówił	 po	 meczu	 Damian	
Malujda,	trener	Uranii.
Sam	mecz	Uranii	obfitował	w	wiele	

akcji.	W	pierwszej	połowie	gospoda-
rze	dominowali,	przez	co	wypracowa-
li	 sobie	 sporą	 przewagę.	 W	 drugiej	
połowie	 to	 zespół	 z	 Lipin	 dochodził	
częściej	do	głosu,	ale	nie	udało	mu	się	
przechylić	szali	zwycięstwa	na	swoją	
korzyść.

Pogoda podczas sparingów dopisywała.

Zwycięstwo na własnej hali smakuje podwójnie.

Piłka nożna

Urania Ruda Śląska 6:5 (4:1) 
Naprzód Lipiny

Kolejny	sparing	na	murawie	roze-
grał	 zespół	 Grunwaldu.	 Po	 dwóch	
golach	 Chwastka	 i	 wykorzystanej	
przez	Stanisławskiego	jedenastce,	ru-
dzianom	w	meczu	z	Granicą	Rupta-
wa	udało	się	wywalczyć	tylko	remis.
–	To są mecze sparingowe, w któ-

rych to absolutnie nie wynik jest naj-
ważniejszy. Dalej musimy szukać za-
wodników, którzy pomogą wzmocnić 
skład. Testowanego dziś bramkarza, 
mogę ocenić pozytywnie –	mówił	po	
meczu	 Teodor	 Wawoczny,	 trener	
Grunwaldu.

Grunwald Ruda Śląska 3:3 
(1:1) Granica Ruptawa

Swój	sparing	tego	dnia	rozegrał	
również	zespół	Pogoni.	–	Trenuje-
my już dwa tygodnie, a to był nasz 
pierwszy trening. Przy każdym 
sparingu budujemy jakieś inne za-
łożenie, by do rozpoczęcia rozgry-
wek przetrenować różne elementy 

gry. Grają u nas dwie jedenastki, 
więc to wystarczająca liczba, na 
to co gramy w lidze. Przyszło kil-
ku młodych, którzy się dobrze pre-
zentują	–	tłumaczył	Łukasz	Bere-
ta,	trener	Pogoni.	– W meczu byli-
śmy dziś stroną dominującą. Wi-
dać zgranie w naszym zespole – 
dodał.

 Pogoń Ruda Śląska 2:1 
Niwka Sosnowiec

Identyczny	 wynik	 padł	 również	
w	meczu	Wawelu	Wirek,	który	po-

dejmował	 Śląsk	 Świętochłowice.	
–	Wynik to zawsze sprawa drugo-
rzędna, ale zespół Śląska był moc-
nym rywalem i cieszymy się, że 
wygraliśmy. Mieliśmy dużo okazji, 
a zdobyliśmy tylko dwa gole. Musi-
my zatem popracować nad sku-
tecznością. W drugiej połowie go-
ście trochę zmusili nas do obrony 
–	mówił	 po	meczu	 Piotr	 Bogusz,	
trener	Wawelu.

Wawel Wirek 2:1  
Śląsk Świętochłowice

KOSzyKÓWKa

Dotkliwa porażka

W	sobotę	(30.01.)	we	własnej	hali	
rudzianie	 poczuli	 gorycz	 porażki.	
Mecz	z	AZS-em	Politechniką	Często-
chowa	 był	 popisem	 nieskuteczności	
koszykarzy	 Pogoni	 oraz	 ich	 błędów	
w	 obronie.	 Wszystkie	 te	 niedocią-
gnięcia	 bezwzględnie	 wykorzystali	
goście.
Mecz	 najgorszy	 obrót	 dla	 rudzian	

przybrał	na	początku	 trzeciej	kwarty,	
gdzie	po	czterech	minutach	gry	goście	
wypracowali	sobie	sporą	przewagę.

–	Wynik ustanowił się w cztery mi-
nuty po serii rzutów za trzy Często-
chowy. To nasze błędy w obronie po-
zwalały Częstochowie dochodzić do 
tych czystych sytuacji. Potem zaryzy-
kowaliśmy i chcieliśmy odrobić stra-
ty, ale skuteczności nie było –	mówił	
po	meczu	Bogusław	Mol,	 trener	Po-
goni	 Ruda	 Śląska.	 –	 Już za tydzień 
gramy znowu i musimy się pozbierać. 
Taki mecz może się zdarzyć, ale musi-
my patrzeć dalej do przodu	–	dodał.	

Zawodnicy Pogoni zagrali fatalnie w trzeciej kwarcie.

Gwiazda Ruda Śląska 1:0 (0:0)  
kGHM Euromaster Chrobry Głogów

Pogoń Ruda Śląska 65:82 (16:19, 20:19, 14:32, 15:12)  
aZS Politechnika Częstochowa 
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Lekkoatletyka

Medalowa siódemka

Za dwa tygodnie start w mistrzostwach Polski w Spale.

Ruda Śląska już po raz trzeci gościła 
u siebie najlepszych ratowników wod-
nych w Polsce. Ponad 100 pływaków 
wzięło udział w zawodach Grand Prix 
Polski w Ratownictwie Wodnym, które 
odbyły się na basenie przy ul. Chryzan-
tem w dzielnicy Ruda.

Po pięciu latach przerwy wróciły kon-
kurencje z przeszkodami. W tej konku-
rencji Anna Nocoń zajęła drugie miejsce. 
Wśród panów, również srebro, zdobył 

Siedem medali zdobyli  zawodnicy TL Pogoń Ruda Śląska podczas mistrzostw 
Śląska rozegranych w pięknej hali w Ostrawie. Tego dnia złoto zawisło na szyi 
Natalii Zawronek w biegu na 300 m juniorek młodszych, Damiana Połecia w bie-
gu na 2000 m juniorów i Kamila Kubickiego w biegu na 600 m juniorów. Srebrny 
medal zdobyli Przemek Kozłowski w biegu na 200 m juniorów oraz Dawid Za-
czek w biegu na 2000 m seniorów. Brązowe medale zdobyły Wiktoria Synowiec 
w biegu na 600 m juniorek młodszych i Patrycja Wdowczyk w biegu na 1000 m 
seniorek. Wszyscy zawodnicy ustanowili bardzo dobre rekordy życiowe.

Sportowe Ratownictwo Wodne

Ratownicze zmagania

Rudzkie zawody były niezwykle udane.

Miejskie PRzedsiębioRstwo 
GosPodaRki Mieszkaniowej 
sPółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących  
w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoł. Wadium Termin oględzin 
lokalu

1. Ruda Śląska-Nowy Bytom
ul. Niedurnego 22/3

36,39 m2

(1 p.+k.+łaz. + 
wc)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe 5,17 zł/m2 700 zł 15.02.2016 r.

godz. 11.30

2. Ruda Śląska-Nowy Bytom
Plac Jana Pawła II 2a/5 (*)

40,50 m2

(1 p.+k.+p.p.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., inst. 
gazowa, ogrzewanie piecowe wc 

na klatce schodowej
4,49 zł/m2 700 zł 15.02.2016 r.

godz. 12.00

3. Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 31/9

39,00 m2

(1 p.+k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc na klatce 

schodowej
3,81 zł/m2 700 zł 15.02.2016 r.

godz. 13.30

4. Ruda Śląska-Orzegów
ul. Bytomska 26/3

35,29 m2

(1 p.+k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe,  

wc na klatce schodowej
3,81 zł/m2 700 zł 15.02.2016 r.

godz. 14.30

(*) Przedmiotowe mieszkanie jest przedmiotem przetargu wyłącznie dla osób zakwalifikowanych na listę oczekujących na przyznanie 
mieszkania do remontu, która prowadzona jest przez Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska. W związku z tym osoby 
chętne do uczestnictwa w przetargu, oprócz standardowo wymaganych dokumentów, powinny także przedłożyć potwierdzenie wyda-
ne przez Wydział Spraw Lokalowych dotyczące figurowania na w.w liście, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc poprzedzający datę prze-
prowadzenia przetargu. Najemca przedmiotowego lokalu, w przypadku jego wykupu w drodze bezprzetargowej będzie uprawniony do 
skorzystania z bonifikaty w wysokości 75% od ceny sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 12.00  w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., pokój nr 17 dokumentów warunkujących 
przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 19 lutego 2016 r. do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na 
poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 23 
lutego 2016 r. (data wpływu wadium na konto MPGM sp. z o.o.).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 
218, pokój 17 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 242-01-75 wew. 743.

Waściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Klaudiusz Matura. Sztafeta 4x50 m 
z przeszkodami wśród pań należała do 
reprezentantek gospodarzy. Zawodniczki 
WOPR Ruda Śląska w składzie: Patrycja 
Szymczak, Anna Nocoń, Dominika No-
coń oraz Marta Skudlik zwyciężyły wy-
przedzając drużyny CKS Szczecin 
i WOPR Rybnik. 

Kolejną konkurencją było tradycyjnie, 
znane wszystkim, holowanie manekina 
na 50 m. Srebro w tej konkurencji wy-

walczyła Anna Nocoń. Wśród 
chłopców najszybszym młodzikiem oka-
zał się Arkadiusz Grychtoł.

W sobotę pierwsza konkurencja – 100 
m holowanie manekina w płetwach – na-
leżała do reprezentantki gospodarzy – 
Anny Nocoń. Wśród juniorek młodszych 
najszybciej w płetwach pływała również 
reprezentantka gospodarzy Marta Sku-
dlik. W swojej koronnej konkurencji 
wśród panów z czasem 52.10 zwyciężył 
najlepszy junior Klaudiusz Matura. Naj-
lepszym juniorem młodszym w płetwach 
okazał się z kolei Wiktor Kijek.

Kolejną konkurencją było 100 m rato-
wanie kombinowane. W tej wymagającej 
konkurencji znów najlepsza okazała się 
Anna Nocoń z Rudy Śląskiej. Najszyb-
szą juniorką młodszą w tej konkurencji 
po raz kolejny została Marta Skudlik. 
Wśród panów zwyciężył specjalista w tej 
konkurencji – Bartosz Stanielewicz. 
Wśród juniorów młodszych kolejny raz 
triumfował Wiktor Kijek. 

Ostatnią konkurencją był emocjonują-
cy wyścig z pasem ratowniczym. Wśród 
pań konkurencja 100 m ratownik została 
zdominowana przez reprezentantki go-
spodarzy. W swojej ulubionej konkuren-
cji zwyciężyła Anna Nocoń. Srebro zdo-
była Aleksandra Spodzieja, która wy-
przedziła o zaledwie jedną setną sekundy 
juniorkę młodszą Martę Skudlik. Naj-
szybszą juniorką została Magdalena Sku-
dlik. Wszystkie zawodniczki reprezento-
wały WOPR Ruda Śląska

szkoła Mistrzostwa sportowego w Rudzie Śląskiej
niepubliczne Gimnazjum zaprasza na 

dzieŃ otwaRtY sMs
Zainteresowanych uczniów i rodziców zapraszamy 8 lutego 2016  

od godziny 17.30 do siedziby gimnazjum mieszczącego się  
w Rudzie Śląskiej –Orzegowie przy ulicy Królowej Jadwigi 18 

(budynek Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych)

w roku szkolnym 2016/2017 zapraszamy do 
połączenia profesjonalnych treningów z nauką

chłopców w klasie piłki nożnej (dwa oddziały • 
klasy pierwszej)
dziewczęta w klasie piłki ręcznej (jeden oddział)  • 

więcej informacji o szkole – www.smsrudaslaska.pl
tel. 888-876-787 lub 504-197-289

uwaGa!
dodatkowy nabór chłopców do klasy i Gimnazjum w roku 

szkolnym 2015/2016 – ostatnie wolne miejsce! 

OGŁOSZENIA
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