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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!

RADA SENIORÓW

Będzie karta 
dla 60+

Rudzka Karta Seniora – to najważ-
niejsze zadanie, jakie stoi przed Radą 
Seniorów. Inicjatywa ta zakłada wpro-
wadzenie zniżek dla osób w wieku 60+ 
– która obejmie ok. 34 tys. mieszkań-
ców. Obecnie trwają rozmowy z fi rma-
mi, które chciałyby włączyć się we 
współpracę, a projekt czeka na osta-
teczne zatwierdzenie przez Radę Mia-
sta. Rudzka Karta Seniora ma być bez-
płatna i prawdopodobnie wprowadzona 
zostanie od czerwca.

Czytaj więcej na str. 5

KREDYT 

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

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy 
do Klienta

WOKÓŁ NAS

Przez życie 
ze śpiewem
W ramach cyklu „Wiadomości Rudz-

kie grają po śląsku” prezentujemy dzi-
siaj wywiad z Bożeną Mielnik, która 
choć nie posługuje się godką śląską, to 
śpiewa dla śląskiej publiczności i jest 
przez nią uwielbiana. Świadczy o tym 
m.in. sukces oraz popularność utworu 
pt. „Mały domek”, który jest dowodem 
na to, że Bożena śpiewając spełnia 
swoje marzenia. Obecnie wokalistka 
pracuje nad płytą, która ma być gotowa 
lada dzień.

Czytaj więcej na str. 7

Szpital w nowej odsłonie Więcej str. 3

169

Sprawdź harmonogram spotkań 
Prezydent Miasta z mieszkańcami! Str. 11
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299
szt.

POWIERZCHNIE
HANDLOWE 

DO WYNAJĘCIA:
120 m2 | 90 m2 | 60 m2 | 30 m2

ATUTY LOKALIZACJI:
SĄSIEDZTWO DUŻYCH OSIEDLI WIREK I BYKOWINA• 
BEZPOŚREDNIE SĄSIEDZTWO GALERII RUDA PARK• 
DUŻY PARKING – 100 MIEJSC PARKINGOWYCH• 
RENOMA SKLEPU ZBUDOWANA NA PRODUKTACH • 
WYRABIANYCH I WĘDZONYCH W SKLEPIE

BYKOWINA

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13,  KONTAKT TEL. – 723-677-778  KONTAKT TEL. – 723-677-778  

SĄSIEDZTWO DUŻYCH OSIEDLI WIREK I BYKOWINA
BEZPOŚREDNIE SĄSIEDZTWO GALERII RUDA PARK
SĄSIEDZTWO DUŻYCH OSIEDLI WIREK I BYKOWINA

RENOMA SKLEPU ZBUDOWANA NA PRODUKTACH 

SĄSIEDZTWO DUŻYCH OSIEDLI WIREK I BYKOWINA
BEZPOŚREDNIE SĄSIEDZTWO GALERII RUDA PARK

RENOMA SKLEPU ZBUDOWANA NA PRODUKTACH 

723-677-778  

Atrakcyjne ceny za wynajem
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Fundacja Mam 
marzenie, na konto 
której kwota po bie-
gach została przela-
na, poinformowała 
o tym, że zostało ty-
le pieniędzy, że 
można jeszcze speł-
nić jedno marzenie 
mieszkańca naszego 
miasta – Kamila. 
Kamil to przesym-
patyczny 17-latek, 
który tymczasowo 
przebywa w szpita-
lu, gdzie zostało 
spełnione jego ma-
rzenie. – Zaskoczenie i radość – to wi-
dzieliśmy na twarzy chłopaka przy 
rozpakowywaniu prezentu. Wśród bie-
li ścian szpitala onkologicznego w Za-
brzu, zajaśniał radosny uśmiech 
chłopca, który marzył o laptopie i do-
brzy ludzie jego marzenie spełnili  
– mówi Aleksandra Poloczek, która 
koordynowała akcję. – Niech skraca 

ZBIÓRKA CHARYTATYWNA

Mikołaj w Wielkanoc
Ostatnie Biegi Mikołajów w naszym mieście pozwoliły na zebranie kwoty, 
która spełniła marzenia trójki chorych dzieci. Patrycja otrzymała maltań-
czyka, a dzisiaj jej wyniki pokazują, że czuje się lepiej, natomiast Wiktoria 
ma wymarzony plac zabaw, zaś Igorek dostał laptop, by móc na nim grać. 
Teraz okazało się, że po zrealizowaniu marzeń zostało jeszcze trochę pie-
niędzy. Dzieki temu udało się także spełnić życzenie 17-letniego Kamila.

mu czas choroby i łagodzi ból, niech 
przypomina, że ma wokół siebie ludzi, 
którym jego los nie jest obojętny. Po to 
są święta, obojętnie jakie, by czuć się 
szczęśliwym i kochanym. Kamil jeste-
śmy z Tobą. Wracaj do zdrowia i do 
domu. A biegającym Mikołajom dzię-
kujemy, w imieniu chorych dzieci  
– dodaje. JO
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17-letni Kamil nie krył radości z niespodzianki.

Borysek urodził się z bardzo ciężką 
wadą serca – HLHS i musiał przejść 
dwie skomplikowane operacje. Teraz 
żyje tylko z połową serduszka, a od bez-
troskiego życia dzieli go ostatni etap le-
czenia operacyjnego. Niestety w Polsce, 
z uwagi na nadciśnienie płucne, które 
ujawniło się podczas badań, odmówio-
no chłopczykowi zabiegu, jednak rodzi-
ce postanowili walczyć. W końcu udało 
się skonsultować z prof. Edwardem 
Malcem – to ten sam lekarz, który 
w specjalistycznej klinice w Münster 
w pierwszej połowie tego roku ma zo-
perować serduszko innej, malutkiej ru-
dzianki – Emilki, a kilka lat temu urato-
wał serduszko Kacperka. Na obydwa 
zabiegi rudzianie także zbierali pienią-
dze. I to samo wyzwanie stanęło przed 
rodzicami Boryska. Na zabieg potrzeb-
na była kwota 150 tys. zł. Na szczęście 
zarówno rudzianie jak i mieszkańcy 
ościennych miast po raz kolejny stanęli 
na wysokości zadania i udało się w ter-
minie zgromadzić pieniądze. Datki 
zbierane były podczas licznych festy-

POMOC DLA BORYSKA

Serce Boryska uratowane!
Malutki Borysek z pewnością zapamięta ten świąteczny prezent do końca 
życia. Dzięki pomocy m.in. rudzian i za sprawą wielomiesięcznych zbiórek 
w końcu udało się uzbierać kwotę, która jest niezbędna, by wykonać zabieg, 
który uratuje chłopczykowi życie. Borysek będzie miał nowe serduszko!
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nów, aukcji, maratonów sportowych i 
koncertów (m.in. takich gwiazd jak ze-
spół Oberschlesien). Ostatnimi akcenta-
mi były występy charytatywne Grzego-
rza Poloczka, a później Stanisława Soy-
ki (podczas obydwu wydarzeń uzbiera-
no 29 tys. zł). – Po dzisiejszym koncer-
cie możemy powiedzieć, że cel został 
osiągnięty – mówiła we wtorek (22.03.) 
Sandra Loska, mama Boryska. – Termin 
operacji mamy wprawdzie wyznaczony 
na 27 października, ale mamy nadzieję, 
że ten czas szybko minie i że uda nam się 
wrócić jeszcze przed świętami Bożego 
Narodzenia. Taki mamy plan – dodała 
Sandra Loska. – Klimatyczny koncert 
niesamowitego Stanisława Soyki zakoń-

Dla Boryska wystąpili m.in. Grzegorz Poloczek i Stanisław Soyka.

czył nasze wspólne dzieło. Cała kwota 
potrzebna na operację chorego serdusz-
ka Boryska została zebrana! Jesteśmy 
Wam niezmiernie wdzięczni za okazaną 
pomoc i wsparcie – podsumował Arka-
diusz Loska, tata Boryska. JO, AW

Mały Borysek  
czeka na operację.

Rodzice malucha dziękują za wsparcie. 
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Coraz większy zasięg usług UPC w Rudzie Śląskiej
UPC – największy polski operator kablowy – rozbudowuje w Rudzie Śląskiej swoją 
nowoczesną sieć, by już wkrótce zaoferować kolejnym mieszkańcom miasta innowacyjne 
usługi cyfrowe. 

Na mapie zasięgu UPC znajdą się 
takie dzielnice jak Godula, Halemba, 
Wirek, Nowy Bytom, Czarny Las, Ruda 
Południowa, Orzegów, Bykowina 
i Bielszowice. Oznacza to kolosalną 
inwestycję, która pozwoli nawet 15 
tysiącom kolejnych gospodarstw 
domowych w Rudzie Śląskiej cieszyć 
się dostępem do innowacyjnych usług 
cyfrowych operatora: telewizji, 
Internetu i telefonii. To dobra 
wiadomość, bo marka UPC oznacza 
najwyższą jakość i niepowtarzalne 
bogactwo usług. 

Superszybki Internet
Dziś trudno przecenić znaczenie 

Internetu: to źródło wiedzy, pomoc 
w codziennej pracy i nauce, źródło 
rozrywki i sposób na zakupy. Internet to 
też coraz częściej sposób na biznes. 
Klienci UPC mogą cieszyć się 
maksymalną szybkością Internetu do 
250 Mb/s (dla klientów indywidulanych) 
i do 600 Mb/s przy prędkości wysyłania 
do 30 Mb/s (dla klientów 
biznesowych). 

Jakość idzie w parze z korzystną 
ceną. Niezależny regulator rynku, Urząd 

Komunikacji Elektronicznej drugi raz 
z rzędu potwierdził w opublikowanej 
w marcu 2015 r. analizie, że dobra cena 
dotyczy wszystkich oferowanych 
szybkości, a w przypadku Internetu 
o prędkości do 60 Mb/s i kontrakcie na 
12 miesięcy cena była najkorzystniejsza. 
Tak samo w przypadku Internetu 
powyżej 100 Mb/s. 

Cyfrowa rozrywka
Doskonałe filmy, seriale, wydarzenia 

sportowe – dzięki usługom UPC są one 
na wyciagnięcie ręki, czy raczej pilota. 
Oferta operatora to ok. 170 kanałów, 
z czego aż 83 są w najwyższej jakości 
obrazu i dźwięku HD. UPC stale 
zwiększa tę ofertę: tylko w 2015 roku 
włączono m.in. nSport+ HD, Paramount 
HD, Comedy Central HD, Nick Jr., 
teleTOON+ HD, Polsat Viasat History, 
TV4HD, Polsat 2 HD, Polsat Cafe HD 
i Polsat Play HD. 

Telewizja Cyfrowa UPC to także 
pakiety dodatkowe zarówno dla fanów 
sportu jak i kina, m.in. HBO, CANAL+ 
oraz Cinemax i FilmBox. Do tej bogatej 
oferty niedawno dołączyły też kanały 
Eleven i Eleven Sports. 

A to nie wszystko – UPC oferuje też 
dostęp do biblioteki najlepszych filmów 
i seriali – MyPrime, oferującej ponad 
2000 filmów i seriali oraz do 
wypożyczalni UPC NA ŻĄDANIE, 
gdzie dostępnych jest ponad 5000 
programów, z czego połowa bezpłatnie. 

Mobilność na każdym kroku
Klienci UPC mogą czuć się swobodnie 

ze swoimi usługami także poza domem. 
A to dzięki wygodnej aplikacji Horizon 
Go, która pozwala oglądać telewizję na 
tablecie czy smartfonie. Można to robić 
jednocześnie na trzech urządzeniach, co 
oznacza, że nawet będąc w domu nie 
jesteśmy już skazani na „walkę o pilota” 
– każdy może w tym samym czasie 
oglądać, co chce. Operator oferuje też 
aplikację UPC Phone. Jak ona działa? 
Otóż, umożliwia ona korzystanie z taryfy 
telefonii stacjonarnej UPC za pomocą 
smartfonu – tu także wystarczy pobrać 
wygodną w użyciu aplikację. Klienci UPC 
mogą też cieszyć się Internetem Wi-Fi: 
usługa UPC Wi-Free zapewnia dostęp do 
Internetu poza domem dzięki sieci 600 
tys. hot-spotów, tworzonej przez modemy 
wi-fi użytkowników Internetu UPC. 

Wkrótce wszystkie te innowacyjne 
usługi dostępne będą dla nowych 
klientów w Rudzie Śląskiej. 

Już teraz na każdego, kto skorzysta 
z usług UPC, operator przygotował 
specjalne promocje. 

Wystarczy skontaktować się 
w dowolnym momencie 
z Przedstawicielem Handlowym UPC 

– korzystając z numeru umieszczonego 
na materiałach reklamowych (ulotce) 
i umówić się na spotkanie lub 
odwiedzić Punkt Sprzedaży UPC 
w CH M1 w Zabrzu, ul. Szkubacza 1 
i poznać szczegóły oferty – a potem 
już tylko cieszyć się nowoczesnymi 
usługami cyfrowymi.

Szczegóły na stronie: UPC.pl
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REMONT SZPITALA MIEJSKIEGO

Szpital po liftingu
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Dzięki remontom spadną koszty utrzymania szpitala. 
– Oświetlenie wewnętrzne 5 budynków zostało 

wymienione na energooszczędne, a montaż paneli 
słonecznych wraz z urządzeniami dla ogrzewania 

wody umożliwił pozyskiwanie ciepła z odnawialnych 
źródeł energii na potrzeby własne szpitala – mówi 

Ewa Morcinek-Paliga, kierownik działu technicznego 
Szpitala Miejskiego, koordynator projektu.

Podczas konferencji przedstawiono efekty remontu.

Komfortowe warunki na oddziałach, w poczekalniach i w poradniach oraz 
cieplejsze pomieszczenia – dzięki termomodernizacji rudzki szpital stał się 
jeszcze bardziej przyjazny pacjentom. W ramach trwającego ponad rok re-
montu m.in. ocieplono budynek oraz wymieniono drzwi i okna. Ponadto za-
montowano nowe, oszczędniejsze ogrzewanie, a także oświetlenie. 

179
0,5 l

Namysłów Jasne 
Że Pełne (puszka)

199
0,5 l

Braniewo

199
0,5 l

Kasztelan

ALKOHOLE

***************
PROMOCJA
***************

1/2 litra PIWA ZAWIERA  25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

BYKOWINA
ul. Szpaków 21
naprzeciwko 
Galerii
Ruda Śląska

Zapraszamy również do naszego sklepu 
w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. 1 Maja 73

*****HIT
*****159
0,5 l
Harnaś  

Remont szpitala miejskiego na Goduli rozpoczął 
się w kwietniu ubiegłego roku. Od tamtego czasu 
ocieplono ściany zewnętrzne budynków A,B,C,D,E 
oraz przejścia pomiędzy nimi. Wymiany doczekały 
się okna i drzwi zewnętrzne oraz ocieplono dachy 
budynków A i C i stropodachy budynków D i E 
(miejsca, gdzie znajdują się m.in. poradnie oraz po-
mieszczenia administracji). – Dzięki temu udało 
nam się poprawić warunki, w jakich przyjmowani 
są pacjenci oraz zwiększyć komfort pracy naszych 
pracowników – podkreśla Sławomir Święchowicz, 
prezes Szpitala Miejskiego. – Uszczelniono okna 
oraz drzwi, a także ocieplono przewiązki komunika-

cyjne, dzięki czemu zniwelowaliśmy 
różnicę temperatur podczas 
przewożenia pacjentów na 
badania z pawilonu do 
pawilonu – zaznacza.

W ramach termomo-
dernizacji wymienio-
no również centralne 
ogrzewanie i wymien-
nik ciepła dla całego 
szpitala, zabudowano 
też panele słoneczne do 
ogrzewania wody. Ponadto 

oświetlenie częścio-
wo zamieniono na 
oszczędne. – W końcowym efekcie 
remont przyniesie oszczędności ener-
gii na poziomie ok. 43,5 proc. (emisja 
CO2 ma obniżyć się do 40 proc. rocz-
nie – przyp. red.). A dzięki wymianie 
oświetlenia mamy lepiej doświetlone 
pomieszczenia, w których my pracuje-
my, a pacjenci są leczeni – mówi 
Święchowicz. 

W sumie ter-
momodernizacja 

szpitala kosztowała 
ok. 5 mln 693 tys. zł, 

z czego 80 proc. udało się uzy-
skać z dofi nansowania w ramach Me-

chanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Miasto dołożyło milion złotych 
do tej inwestycji. – Cały czas dbamy o naszą pla-
cówkę, bo jest to bezpośrednio związane ze zdro-
wiem i bezpieczeństwem mieszkańców Rudy Ślą-
skiej. W sumie przez minione sześć lat przeznaczy-
liśmy prawie 34,5 mln zł na rozwój szpitala. Na 
tym nie kończymy, bo jeszcze w tym roku spółka 

otrzyma 3,5 mln zł. Milion złotych z przeznaczeniem 
na rozliczenie budowy OIOM-u i 2,5 mln zł na bu-
dowę traktu porodowego – zapowiada wiceprezy-
dent miasta Krzysztof Mejer. – Wszystkie nasze 
plany zmierzają do tego, żeby ograniczać koszty 
działania szpitala, tak, jak dzięki tej inwestycji – za-
znacza.

Obecnie miasto czeka na kontrakt z NFZ na uru-
chomienie wspomnianego Oddziału Intensywnej 
Opieki Medycznej, gdzie przygotowano osiem sta-
nowisk, z kolei powstający trakt porodowy z trze-
cim, najwyższym poziomem referencyjności, bę-
dzie jednym z najnowocześniejszych traktów w wo-
jewództwie śląskim. Joanna Oreł
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Wątpliwości wzbudziły rozbieżne odpo-
wiedzi, jakie mieszkańcy uzyskują w po-
szczególnych spółdzielniach na terenie mia-
sta. – Administracja spółdzielni w Rudzie 1 
informuje, iż z takimi odpadami (wielkoga-
barytowymi – przyp. red.) nie ma problemu. 
Wystarczy poinformować administrację, iż 
przy śmietniku w rejonie ulicy XY zostaną 
takie gabaryty wystawione. Administracja 
informuje odbiorcę odpadów o konieczności 
ich odebrania. Natomiast administracja 
w Wirku nie do końca wiedziała, jak ten te-
mat wygląda – zgłosiła pani Marta. 

Kwestia ta została uregulowana w paź-
dzierniku ubiegłego roku w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta. Zgodnie z nim – na osiedlach przy 
domkach jednorodzinnych kontenery wy-
stawiane są raz na kwartał (cztery razy do 
roku), a przy budynkach wielorodzinnych 
(np. blokach) – raz w tygodniu. Co ważne 
– kontenery te ustawiane są w ramach opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, więc nie trzeba za nie dopłacać. Zaś 
szczegółowe daty, kiedy podstawiony zosta-

nie kontener dla konkretnej ulicy, można 
znaleźć w harmonogramie dostępnym m.in. 
na stronie internetowej Urzędu Miasta. 
– W ramach obecnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w mieście Ruda Ślą-
ska odpady wielkogabarytowe z nieruchomo-
ści zamieszkałych w zabudowie jednorodzin-

Remont, generalne sprzątanie, czy przeprowadzka – najczęściej w takich przypadkach niezbędne do pozby-
cia się odpadów wielkogabarytowych są kontenery. Jednak pomimo tego, że terminy ich wystawiania są 
określone w harmonogramie, wśród mieszkańców pojawiają się wątpliwości, co do regularności odbioru 
śmieci o dużych gabarytach.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

nej należy wystawić przed posesję zgodnie 
z harmonogramem w dniu odbioru, natomiast 
w zabudowie wielorodzinnej przedmiotowe 
odpady należy wystawiać obok placyku gospo-
darczego – informuje Beata Bereta, naczel-
niczka Wydziału Gospodarki Komunalnej UM 
Ruda Śląska.                          Joanna Oreł

Czekając na kontener | R��� Ś�����
1. Proszę wybrać SPRH jako organizację pożytku pu-
blicznego, której chcemy przekazać 1% podatku.
2. W odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatko-
wego proszę podać nazwę organizacji: STOWARZY-
SZENIE POMOCY RODZINOM HUTNICZYM 
oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 
0000241090.
PIT-28 – poz. 134-136 PIT-36  – poz. 323-325
PIT-36L – poz. 94-96 PIT-37  – poz. 137-139 
PIT-38 – poz. 57-59 PIT-39  – poz. 51-53
3. Wpisać w rubrykę obliczony 1% swojego podatku we-

dług wskazówek na formularzu. Urząd Skarbowy przekaże pieniądze SPRH w terminie 
3 miesięcy od daty złożenia zeznania, potrącając od wyliczonej kwoty koszty przelewu.

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz 
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Hutniczym?

Wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fi zycznych (w tym m.in. podatnicy • 
uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), bez względu na to, 
w jaki sposób rozliczają się z fi skusem;
Osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;• 
Ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej • 
19-procentowej stawki podatku;
Emeryci, ale pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy • 
ZUS w tym zakresie.

3 proste kroki, by pomóc!
REKLAMA

– W ubiegłych latach na rondach i skwerach poja-
wiały się rabatki. Czy i kiedy w tym roku możemy się 
spodziewać, że w naszym mieście pojawią się kwiaty? 
Widziałem, że na Placu Niepodległości już je posadzo-
no – zgłosił pan Jerzy, mieszkaniec Goduli. 

Za zieleń przydrożną w naszym mieście odpowie-
dzialny jest magistrat, który wraz z nadejściem wio-
sny zlecił usłanie wyznaczonych miejsc bratkami. 
– W naszym mieście w chwili obecnej siedem rond ob-
jętych jest stałym utrzymaniem przez miasto w ramach 
umowy na „Utrzymanie terenów zieleni w pasach dro-
gowych”. Na większości rond rośnie trawa bądź krze-
wy i drzewa. Na dwóch rondach znajdują się kwietni-
ki. Są to rondo w dzielnicy Chebzie oraz rondo w Ha-

lembie. Pielęgnacja tych rond obejmuje koszenie, 
przycinanie, w razie potrzeby pokrywanie korą po-
wierzchni, odchwaszczenie, uzupełnianie sadzonek 
krzewów, podlewanie, wiosenną i letnią obsadę kwiet-
ników – tłumaczy Katarzyna Kuberek, zastępca na-
czelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta.

Na tym jednak nie koniec. – Jednocześnie w marcu 
zostanie wykonana wiosenna obsada kwietników 
(a więc powinna dobiegać końca – przyp. red.), zloka-
lizowanych w pasach drogowych, których łączny ob-
miar wynosi 91 m kw. Na tych kwietnikach zostanie 
posadzonych 3276 sztuk bratków – zapowiada Kube-
rek. Magdalena Szewczyk

Zima sieje spustoszenie w parkach, skwerach i na zieleńcach. Miejsca te potrzebują 
specjalnego przygotowania na sezon wiosenny. W Rudzie Śląskiej prace wrą i można 
zobaczyć już ich pierwsze efekty. Nasze miasto rozkwita na wiosnę!

Na Goduli już można podziwiać piękne bratki.
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Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu odbioru.

REKLAMA
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Miasto budzi się… | R��� Ś�����
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– Skąd pomysł na utworzenie Rudzkiej Karty Senio-
ra? 

– Idea ta pojawiła się w czerwcu ubiegłego roku, kiedy 
to jedna z mieszkanek w piśmie zaadresowanym do prezy-
dent miasta zapytała, czy w Rudzie Śląskiej wzorem innych 
miast powstanie karta seniora. Prezydent Grażyna Dziedzic 
sprawę przekazała do rozpatrzenia nowo powstałej Radzie 
Seniorów. Radni pomysł podchwycili od razu i już 10 wrze-
śnia podjęto uchwałę o utworzeniu takiej karty. 

– Jak będzie działać karta seniora?
– Chcemy przede wszystkim znaleźć jak największą 

liczbę punktów usługowych, które będą chciały podpisać 
z miastem umowę o współpracy i zaproponują zniżkę w ce-
nie swoich usług. Nie jest określone, czy ulga ma wynosić 
pięć, dziesięć czy dwadzieścia procent – każda ulga będzie 
sporym odciążeniem dla portfela emerytów. Na dobry po-
czątek radni seniorzy znaleźli już kilkanaście fi rm, które 
zdecydowały się na współpracę. 

– Rozumiem, że teraz czekamy na ostateczną akcep-
tację ze strony Rady Miasta?

– Jest już gotowy projekt właściwej uchwały, w którym 
zaproponowano wprowadzenie karty już od 1 czerwca, mi-
mo że Rada Seniorów wcześniej zaproponowała datę 30 
sierpnia. Cieszy nas fakt, że władze samorządowe tak po-
ważnie podeszły do tematu i prace nabrały tempa.  

– Kto będzie mógł otrzymać kartę seniora? 
– Karta będzie dostępna dla wszystkich seniorów powy-

żej 60. roku życia z terenu Rudy Śląskiej, a takich obecnie 
jest w mieście około 34 tysięcy. Karta zgodnie z obietnicą 
złożoną podczas naszej ostatniej sesji przez zastępcę prezy-

RADA SENIORÓW

Projekt Rudzkiej Karty Seniora na fi niszu

dent miasta Annę Krzysteczko wydawana będzie bezpłatnie.  
Wszystkie punkty usługowe będą oznaczone i seniorzy bar-
dzo łatwo odnajdą tych przedsiębiorców, którzy chcą ich 
wspierać. 

– Obecnie najważniejsze jest chyba to, żeby jak naj-
więcej fi rm zechciało przystąpić do programu?

– Zachęcamy wszystkich do udziału w naszej akcji. 
Rudzka Karta Seniora to przecież korzyść dla obu stron. 
Seniorzy będą mogli z wielu usług korzystać taniej, ale 
i fi rmy skorzystają z reklamy – nie tylko tej, która będzie 
prowadzona w mediach. Przecież seniorzy bardzo często 
polecają sobie nawzajem usługi, z których skorzystali 
i z których byli zadowoleni. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do kontaktu zarówno z radnymi senio-
rami jak i bezpośrednio z Wydziałem Zdrowia Urzędu 
Miasta, który zajmuje się formalną stroną utworzenia kar-
ty. 

– Karta seniora jest pierwszym działaniem Rady Se-
niorów, które w bardzo krótkim czasie prawdopodobnie 
uda się doprowadzić do pozytywnego fi nału. 

– Rzeczywiście, karta seniora to jedna z naszych pierw-
szych uchwał. Udało nam się stworzyć podstawy pod jej 
utworzenie, przedyskutowaliśmy model jej działania, a na-
wet przygotowaliśmy wzory grafi czne. Reszta w rękach Ra-
dy Miasta, która musi teraz podjąć uchwałę i wprowadzić 
nasze działania w życie. Mamy nadzieję, że zainteresowanie 
kartą będzie duże. Karta będzie łatwo dostępna, więc każdy 
senior, który będzie chciał z niej korzystać, będzie mógł zdo-
być ją bez problemu. 

 Arkadiusz Wieczorek

Od ubiegłego roku w naszym mieście działa Rada Seniorów. Jednym z jej priorytetów jest utworzenie 
Rudzkiej Karty Seniora, dzięki której osoby powyżej 60. roku życia będą mogły korzystać z szeregu zniżek. 
O inicjatywie tej rozmawiamy z przewodniczącym Rady Seniorów Józefem Osmendą.

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych, utrzymania dotychczasowego 
wysokiego poziomu działalności naszej fi rmy,

wytrwałości w realizowaniu wszelkich 
projektów oraz satysfakcji 

z osiągniętych celów.

Życzenia składają
pracownicy 

fi rmy BUDOMONT-7

Z okazji Jubileuszu 25-lecia istnienia i działalności fi rmy BUDOMONT-7 chcemy złożyć na ręce 
członków Zarządu gratulacje oraz serdeczne powinszowania.

Od prawej Prezes Stefan Klabisz 
i Wiceprezes Zbigniew Zagrodnik.

BUDOMONT-7 funkcjonuje z sukcesami na rynku prac elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych od 25 lat. W swojej działalności 
wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie dostępne na rynku m.in. poprzez stosowanie energooszczędnych źródeł światła, 

izolowanych systemów budowy sieci energetycznych oraz wykorzystywanie technologii prac pod napięciem przy pracach 
elektroenergetycznych w celu ograniczenia przerw w dostawach energii elektrycznej.

Pomagają potrzebującym
Już nie po raz pierwszy działacze 

rudzkiego koła Nowoczesnej w Ru-
dzie Śląskiej wsparli osoby samot-
ne i potrzebujące. Tym razem przy-
gotowano wielkanocne spotkanie 
dla osób bezdomnych. – Chcemy 
prowadzić działalność prospołecz-
ną skierowaną do osób, które tego 
potrzebują. Pomagaliśmy w okresie 
Bożego Narodzenia więc i w okresie 
Świąt Wielkanocnych nie chcieli-
śmy zostawiać potrzebujących sa-
mych sobie – mówi Marcin Stiller, 
przewodniczący rudzkiego koła Nowoczesnej. Pod-
czas spotkania zorganizowanego w restauracji „Violi-

Mail: rudaslaska@nowoczesna.org | Facebook: NowoczesnaRSL

nowa Gospoda” nie zabrakło słów otuchy, życzeń 
i oczywiście świątecznego poczęstunku. Rudzcy dzia-
łacze Nowoczesnej kierują swoją pomoc także do ro-
dzin wielodzietnych i osób samotnych. Dla nich przy-
gotowano paczki, które trafi ają bezpośrednio do wyty-
powanych rodzin. – Przy współpracy z rudzkimi przed-
siębiorcami – Zakładem Mięsnym Kuś, sklepem Lewia-
tan przy ulicy Pokoju oraz Piekarnią Jakubiec przygo-
towaliśmy paczki, które tym razem trafi ą do trzech ro-
dzin wielodzietnych oraz dwóch starszych, samotnych 
osób – tłumaczy Marcin Stiller. Rudzkie koło Nowo-
czesnej budujące swoje struktury w Rudzie Śląskiej 
poza działalnością polityczną pragnie być blisko pro-
blemów mieszkańców stąd akcje pomocy najuboższym 
przy ścisłej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. 
– Dla każdego kto chce działać i pomagać razem z nami 
jest u nas miejsce, dlatego bardzo serdecznie zaprasza-
my do współpracy – mówi Marcin Stiller.
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Baran – Czeka Cię szalo-
na, energetyczna wiosna. 
Jeszcze się nie otrząśniesz 

z zimowego snu, a już pojawią się 
plany. Na początku miesiąca na-
miętna randka. 

Byk – Pojawi się pokusa 
energetyczna. Co zwy-
cięży: impuls czy rozsą-

dek? Twoje wewnętrzne ja da Ci 
odpowiedź. W połowie miesiąca 
uważaj na zdrowie.

Bliźnięta – Nadszedł 
czas na gruntowe zmia-
ny. Potrzebujesz lżejszej 

diety i lepszych kontaktów z bliski-
mi. W pracy o nieobecnych mów 
dobrze lub wcale, a problemy roz-
wiążą się same. 

Skorpion – Sytuacja wy-
maga pełnej mobilizacji. 
Lepiej nie mówić nic, niż 

rozpętać burzę. Dla uczuć lepsza 
druga połowa miesiąca. Uważaj na 
wiosenną aurę.

Lew – Chcesz znów po-
czuć motylki w brzuchu. 
Musisz wyrzucić z siebie 

żal. Kryjąc urazę szkodzisz przede 
wszystkim sobie. Wiosna przyniesie 
Ci dużo energii. 

Panna – Dla poprawy 
zdrowia zmienisz tryb 
życia, co z pewnością 

wyjdzie Ci na dobre. Odkryjesz no-
wy talent. Czyżby miłość okazała 
się silniejsza? 

Waga – Odkładanie 
spraw na potem to zła 
strategia. Pod koniec ty-

godnia będziesz musiała się sprę-

żyć, bo wszystko zwali Ci się na 
głowę. Twoje zdrowie będzie zale-
żeć od tego, czy czujesz się kocha-
na.

Rak – Sprawy zawodo-
we idą w dobrym kierun-
ku. Bądź cierpliwy, nie 

ignoruj tego. Czas musi zrobić swo-
je. Mogą pojawić się bóle głowy. 
Zamiast uciszać je tabletkami po-
szukaj przyczyny 

Strzelec – Przekonasz 
się, że milczenie jest zło-
tem. Nie pogarszaj sytu-

acji. Do połowy miesiąca możesz 
liczyć na pomoc ukochanego. Wyj-
dziesz na prostą, ale nie daj się po-
nieść emocjom.

Koziorożec – Opiekun 
Koziorożca Saturn wę-
druje przez znak Strzel-

ca. To on sprawi, że będziesz czuł 
się silniejszy. Dołączysz do grupy 
lub instytucji, z którymi zaczniesz 
realizować swoje cele.

Wodnik – Przez cały 
czas Jowisz będzie Two-
im sojusznikiem. W inte-

resach i sprawach nauki władca 
Twojego znaku Uran poprowadzi 
Cię na szczyt.

Ryby – Będziesz mieć 
powodzenie w miłości 
i w życiu towarzyskim. 

Dopisze Ci zdrowie. Śmiało startuj 
z nowymi projektami. Wszystko co 
zaczniesz od 1 kwietnia, będzie się 
dobrze rozwijać. W pracy większa 
mobilizacja. Cel jest bardzo atrak-
cyjny, więc wysiłek się opłaca.

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP
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Poziomo: 1 – podhalański gospodarz, 5 – płaskie naczynie 
do obróbki fotografi i, 8 – zdrowe warzywo, 9 – włochata tka-
nina wełniana, 11 – samica wilka, 12 – choinkowa ozdoba, 15 
– popłoch, 17 – opowiadania dla dzieci, 20 – samica rysia 
żbika, 21 – makata ścienna, 24 – port w Szwecji, 25 – kozioł, 
samiec sarny, 28 – popisy kowbojów, 29 – pustynia kamieni-
sta, 32 – mit. rzym. bogini kwiatów i wiosny, 33 – przylądek 
na Antarktydzie, 36 – dawna gra w karty, 39 – astma, 42 – wy-
spa na Zatoce Ryskiej, 43 – szal futrzany, 45 – żarłoczna ryba, 
46 – w rel. ind. werset modlitewny, 47 – moloch latający. 

Pionowo: 1 – najszybszy bieg konia, 2 – tył konia, 3 – ryba 
z kolcem jadowym, 4 – mit. gr. rzeka zapomnienia, 5 – używ-
ka, 6 – kałan, 7 – dawna gra w karty, 10 – ludzie uprzywilejo-
wani, 13 – gra w karty, 14 – do zbierania datków, 16 – ukryta 
granica ogrodu, 17 – morski wiatr, 18 – budka z tanim mię-
sem, 19 – bóg indoirański, 21 – imię żeńskie, 22 – zespół lu-
dzi, 23 – zdobycz, 26 – „wdowi”, 27 – khaki, wojskowy kolor 
ochronny, 30 – brzegowiec, 31 – tyfus, 34 – pogłębiarka 
rzeczna, 35 – roślina zielna, 37 – nota, osąd, 38 – ozdoba tałe-
su, 40 – żona Abrahama, 41 – mit. gr. bogini zwycięstwa, 44 
– żądłówka. 

Hasło krzyżówki nr 9 brzmiało: „Świąteczne zakupy”. Na-
grodę otrzymuje Marianna Pietryga. Po odbiór zapraszamy do 
redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest 
do realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. 
Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród 
tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śl., ul. 
Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia kon-
kursu. 

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE
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Hania 
i Zosia
córki 
Anny 
i Łukasza
ur. 6.03. 
(2150 g 
i 45 cm, 
2050 g 
i 47 cm)

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

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie 
ustalenie najwyższej stawki czynszu najmu i na jej podstawie zapewnienie 

pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu dla niżej wymienionego mieszkania
Przetarg 

adres, struktura, piętro  pow. użytkowa  stawka wywoł. czynszu
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. ks. Józefa Niedzieli 35a/1, 2p + k parter  52,00 m2 (bez c.o.)  12,00 zł 
* oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię ciepl-
ną (co),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę, wywóz śmieci oraz gaz zbiorczy w zależności od wyposażenia 
budynku.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój1.  213 pisemnej oferty 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu mieszkalnego przy ul. ............................
.....” do  dnia 19.04.2016 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg 
załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni lub stronie internetowej RSM.
2. Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 2. 2.000,00 zł (dwa tysiące PLN) oraz 100,- zł 
+ 23% VAT tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega do 
dnia 19.04.2016 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii wpłat do oferty. Konto bankowe 
Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2016 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za 

okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną wysokość stawki co najmniej równą stawce wyjścio-
wej.

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka czynszu na dane mieszkanie sta-
nowiąca nadwyżkę ponad stawkę wywoławczą.

Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie 
z ewentualną wymianą okien.

Wadium oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie przelana na 
poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.

Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty wygrania przetargu 
nie podpisze umowy i nie uzupełni kaucji do wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w 
oparciu o zaoferowaną stawkę. Umowa najmu może zostać zawarta jedynie na czas określony 
do 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia nie dłużej niż na kolejne 5 lat. Osobie, która 
zawrze umowę najmu przysługuje prawo pierwokupu zajmowanego lokalu po cenach rynko-
wych bez konieczności prowadzenia postępowania przetargowego. Umowa najmu oraz Regula-
min najmu lokali mieszkalnych w RSM są dostępne na stronie internetowej: www.rsm.com.pl

W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane konto bankowe nie 
póżniej niż 3 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 11.04.2016 r w godz. od 14.00 do 16.00.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 

248-24-11 wew. 209. Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

Kubuś
syn Ewy i Michała

ur. 6.03. (1950 g i 47 cm)

Marcel Mikołaj Grad
syn Joanny i Tomasza

ur. 7.03. (2115 g i 44 cm)

Tymon Pasja
syn Moniki i Dawida

ur. 19.03. (3520 g i 58 cm)

Hanna Szałecka
córka Iwony i Dawida

ur. 19.03. (3530 g i 55 cm)

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami odwołuje ogłoszony na dzień 14.04.2016 r. pierwszy ustny 
przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 
99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Leszczynowej, obej-
mującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 
1583 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

1440/24•  o powierzchni 1280 m2, użytek R-IIIb, zapisaną w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
KW nr GL1S/00007517/4,
1459/24•  o powierzchni 303 m2, użytek Lz-III, KW nr GL1S/00007869/6 
– z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego

z uwagi na brak publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok po-
koju 236) wykazu lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w Rudzie 
Śląskiej w budynku przy ul. 1 Maja nr 232, stanowiącego własność Mia-
sta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym 
na podstawie umowy najmu.
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Śpiewam na scenie, w domu, sklepie i na spacerze

– Z muzyką nie związałaś się teraz. 
Śpiewasz od wielu lat, jednak dopiero 
ostatnio postanowiłaś spróbować swo-
ich sił przed większą publicznością. 

– Muzyka towarzyszy mi od dzieciń-
stwa, już jako mały brzdąc śpiewałam 
dla rodziny. Rodzice często to wspomi-
nają mówiąc, że wyglądałam bardzo 
pociesznie i dawałam im sygnały, że 
jest to coś, co sprawia mi ogromną 
przyjemność. Śpiewałam w zespołach 
dziecięcych – m.in. w Pałacu Młodzie-
ży. Pamiętam nasz pierwszy duży suk-
ces na festiwalu w Koninie. Próbowa-
łam też swoich sił w tańcu towarzy-
skim, a później w Amatorskim Zespole 
Estradowym „Granatowe Otoki” przy 
jednostce wojskowej w Katowicach. 
Duży wpływ na moją muzyczną drogę 
miała Miłosława Ratajczak – do dziś 
pamiętam jedną z najcenniejszych rad, 
którą często powtarzała: „ Pamiętajcie 
o pracy nad sobą i o pokorze”. Do dziś 
kieruję się tą radą we wszystkim, co 
robię. 

– Śpiewasz dla śląskiej publiczno-
ści, jednak nie śpiewasz w gwarze. 
Dlaczego? 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Kolejna gwiazda śląskiej estrady jaką prezentujemy w ramach naszego cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” to Bożena Mielnik, która powróciła na 
scenę po dłuższej nieobecności. Jej piosenka „Mały domek” podbiła listy przebojów i serca publiczności. 
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błoto po śląsku1. 
gdzieś po śląsku2. 
np. przebita dętka po śląsku3. 
okulary po śląsku4. 
tłusty po śląsku5. 
krawat po śląsku6. 
galaretka po śląsku7. 
filiżanka po śląsku8. 
wagary po śląsku9. 
hałas po śląsku10. 

Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary  
prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca
Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emitowanym na antenie Radia 

Piekary. Słuchacze mogą sprawdzić swoją znajomość śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrak-
cyjne nagrody. Hasło krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocześnie jednym z haseł „Śląskiej 
Krzyżówki” w Radiu Piekary, którą będziecie mogli rozwiązać podczas programu na żywo dzwoniąc 
do studia Radia Piekary w niedzielę, 3 kwietnia, o godzinie 18.10. 

JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Piekary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki 

należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki. Nagroda: parasol 
Radia Piekary. Aby wziąć udział w losowaniu nagród dla Czytelników „Wiadomości Rudzkich” SMS
-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując wiad. + hasło  
krzyżówki. Nagroda: Płyta CD ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy do 2 kwietnia. Koszt 
SMS-a 1,23 zł/brutto.

– W moim repertuarze mam piosen-
kę pt. „Śląskie Klimaty”, którą bardzo 
lubię. Nie śpiewam jednak w gwarze 
z prostej przyczyny – nie używam jej 
na co dzień i uważam, że byłoby to 
sztuczne, dlatego zostawiam to innym 
wykonawcom, którzy w gwarze dobrze 
się czują. 

– Kto tworzy Twoje piosenki? 
O czym lubisz śpiewać? I najważ-
niejsze pytanie nurtujące Twoich fa-
nów – kiedy zobaczymy Twoją pły-
tę? 

– Moje piosenki powstają bardzo 
spontanicznie. Kocham ludzi i potrafię 
słuchać, jak opowiadają o swoich  ra-
dościach i smutkach. To właśnie te hi-
storie mnie inspirują. Lubię podejmo-
wać życiowe tematy. Jeśli chodzi o au-
torów moich piosenek to muszę wy-
mienić Bronisława Klimka i wspo-
mniany już „Mały domek” Zbyszka 
Lemańskiego, który stworzył dla mnie 
także piosenkę „Wiosenny dzień” oraz 
Jana Swobodę – autora piosenki „Dla 
Ciebie Kochany”. Wspominałam już 
o piosence „Śląskie Klimaty”, którą 
stworzył dla mnie Waldek Wiśniewski. 

Sporo piszę też sama, co daje mi rów-
nie dużo radości, co śpiewanie. Płyta 
lada moment będzie gotowa. Trwają 
intensywne prace nad tym, aby efekt 
końcowy był zadowalający. 

– Z tego co udało mi się zaobser-
wować, sporo czasu poświęcasz swo-
im fanom i często Twój koncert za-
czyna się na scenie, ale już po kilku 
dźwiękach jesteś wśród widzów.  

– Na koncertach najważniejszy i naj-
cenniejszy dla mnie jest bezpośredni 
kontakt z publicznością. Dla mnie sce-
na w ogóle nie musi istnieć, bo to 
wśród publiczności jest moje miejsce 
– to z nią i dla niej śpiewam. 

– Masz na swoim koncie parę tele-
dysków. Lubisz pracę przed kame-
rą? 

– Muszę przyznać, że dla mnie nie 
była to łatwa sprawa. Potrzebowałam 
czasu, żeby do tego dojrzeć, ale kiedy 
zaczynam śpiewać, wczuwam się w ro-
lę, skupiam się nad tekstem oraz nad 
tym o czym mówi moja piosenka. 
Z przyjemnością wracam do teledysku 
do piosenki „Mały domek”, który zro-
biła dla mnie Agnieszka Rolnik. My-

ślę, że obraz do tego utworu mocno 
przyczynił się do tego, że publiczność 
pokochała tę piosenkę i często ogląda 
ten teledysk. Agnieszka wybrała pięk-
ne miejsca i nadała tej piosence ciepły 
klimat, który jest dopełnieniem tekstu. 

– Każdy ma jakieś marzenia. Ty 
o czymś marzysz? 

– Chcę swoimi piosenkami poruszać 
serca publiczności. Śpiewać, śpiewać 
i jeszcze raz śpiewać. Nie wyobrażam 

sobie życia bez tego. Moja młodsza 
córka Ola, będąc  ze mną na zakupach, 
zapytała mnie ostatnio: „Czy Ty masz 
chwile kiedy nie śpiewasz?”. Odpo-
wiedziałam, że tak – choć już po chwi-
li wróciłam do swojego świata i znowu 
śpiewałam – bo nie jest ważne gdzie 
jestem, ważne, że mogę śpiewać, więc 
jeśli to może być marzenie, to marzę 
o tym, by móc to robić zawsze. 

 Arkadiusz Wieczorek
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KULTURA

Anna Dymna 
otworzy 
w Rudzie 
Śląskiej  

salon poezji
„Dzisiaj ludzie bardzo po-

trzebują poezji, ponieważ ludzie 
coraz rzadziej ze sobą rozma-
wiają” – uważa ceniona aktorka 
i działaczka społeczna, Anna 
Dymna. Dlatego właśnie podję-
ła trud realizacji niedzielnych 
salonów poetyckich. Sukces te-
go przedsięwzięcia przerósł 
najśmielsze oczekiwania orga-
nizatorów. 9 kwietnia Anna 
Dymna odwiedzi Miejskie Cen-
trum Kultury, aby poezją Jana 
Twardowskiego uroczyście za-
inaugurować przyjęcie Rudy 
Śląskiej do wielkiej poetyckiej 
rodziny.

Krakowski Salon Poezji, 
działa nieprzerwanie od stycz-
nia 2002 roku. W każdą nie-
dzielę znani aktorzy czytają 
wiersze swoich ulubionych po-
etów. Słowom towarzyszy mu-
zyka na żywo w wykonaniu 
wybitnych instrumentalistów. 
Do tej pory odbyło się ponad 
500 takich spotkań. Krakowski 
Salon Poezji szybko stał się 
uznanym i lubianym wydarze-
niem. Salony poezji powstały 
już w 42 miastach, nie tylko  
w Polsce, ale i w Dublinie, 
Sztokholmie, Montrealu, Otta-
wie, Wilnie, czy Wiedniu. Oka-
zało się, że istnieje ogromna 
liczba miłośników poezji, dla 
których taki rodzaj kontaktu 
z poezją to prawdziwe przeżycie 
i święto. Teraz Krakowski Salon 
Poezji przeniesie się także do 
naszego miasta. Już 9 kwietnia 
o godz. 12 w Miejskim Centrum 
Kultury im. Henryka Bisty od-
będzie się uroczysta inauguracja 
poetyckich spotkań w Rudzie 
Śląskiej ze specjalnym udziałem 
Anny Dymnej, a także niezwy-
kle popularnego śląskiego akto-
ra – Bernarda Krawczyka. Pre-
zentowana będzie poezja księ-
dza Jana Twardowskiego.  
O oprawę muzyczną zadba trio 
w składzie: Grażyna Jursza 
(flet), Agata Brachman-Szym-
czyk (flet) i Katarzyna Rzeszu-
tek (fortepian). Kolejne spotka-
nia w ramach salonu odbywać 
się będą raz w miesiącu – w nie-
dzielę o godz. 12. Bezpłatne 
wejściówki na inaugurację  
można rezerwować w Miejskim 
Centrum Kultury – telefonicznie 
bądź osobiście.  JO

 OGŁOSZENIE
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Jak wysoko sięga miłość? Życie 
po Broad Peak. Rozmowa 

z Ewą Berbeką

Opowieść żony himalaisty. W marcu 2013 roku świat 
przeżywał wielki sukces czterech polskich himalaistów 
– pierwsze zimowe wejście na Broad Peak. Chwilę 
później cała Polska zamarła. Dwóch wspinaczy rozpo-
częło dramatyczną walkę o życie, a kiedy ją przegra-
li, rozgorzała narodowa dyskusja o etyce himalaizmu 
i partnerstwie w górach. Dysputy i oskarżenia ciągnęły 
się tygodniami, tymczasem w Zakopanem, z dala od 
zgiełku, została pogrążona w rozpaczy rodzina Maćka 
Berbeki - jego żona Ewa i czterech synów. Od ponad 
trzydziestu lat ich wspólnego życia Ewa bała się wła-
śnie tego momentu. Choć byli jedną z nielicznych par 
w świecie alpinistów, których góry nie rozdzieliły, osta-
tecznie to one zabrały najważniejszą osobę w jej życiu. 
A mimo to syn Maćka, Franek, żegnając Ojca, powie-
dział w imieniu całej rodziny: „Chciałbym podziękować 
Bogu za góry, które ukształtowały naszego Tatę i towa-
rzyszyły mojej rodzinie od bardzo dawna. I wciąż będą 
towarzyszyć”. Ta książka to opowieść o miłości, pasji 
i akceptacji… aż po grób.

Olga Rudnicka
Były sobie świnki trzy

Bycie żoną swojego męża ma pewne zalety – pełne 
konto i nadmiar wolnego czasu. W zamian wystarczy 
tylko pilnować, by mąż nie zapominał, dzięki komu żyje 
pełnią szczęścia. Układ działa jak w zegarku, ale do cza-
su… Jolka, Martusia i Kama pewnego dnia odkrywają, 
że w metryce lat im przybywa, nie ubywa, pojawiają się 
kurze łapki, dodatkowe kilogramy, a w życiu ich mężów 
inne kobiety.

Przyjaciółki postanawiają zmienić swój stan cywilny, 
zanim zrobią to ich mężowie. Tylko te nieszczęsne inter-
cyzy… W tej sytuacji można zrobić tylko jedno. Zostać 
bogatą wdową. Żeby to tylko było takie proste… 

Olga Rudnicka to autorka poczytnych powieści kry-
minalnych takich jak „Natalii 5”, „Zacisze 13”, „Fartowny 
pech”, „Diabli nadali” i innych, asystentka osób niepeł-
nosprawnych. Kocha podróże, góry, zwierzęta, a nie 
znosi gotowania, prasowania i hipokryzji. Silnie związa-
na ze Śremem, swoim miastem rodzinnym, i nie zamie-
rza tego zmieniać. Jej powieści cenione są za humor, 
wartką akcję, błyskotliwe intrygi i bohaterów, których 
można pokochać lub znienawidzić, ale z pewnością nie 
można przejść obok nich obojętnie.

OTWARTE 
DRZWI 
W GIMNAZJUM NR 9

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 
zaprasza na Dni Otwartych Drzwi, które odbędą się 12, 14 kwietnia oraz 5 maja br.   

Zaproszenie jest skierowane do rodziców uczniów klas VI szkół podstawowych, którzy 
szukają dobrego gimnazjum dla swojego dziecka. W ramach Otwartych Dni będzie 
można obejrzeć szkołę oraz wziąć udział w prowadzonych w takim dniu wybranych 
lekcjach. Wystarczy przyjść o 10.00 w danym dniu, a na gości będzie czekał asystent, 
który zaprosi do obejrzenia szkoły oraz na lekcje.

Jeżeli chcesz zobaczyć jak uczymy i wychowujemy w gimnazjum 
w zwykły dzień i czy nasza szkoła jest odpowiednim miejscem 

dla Twojego dziecka – serdecznie zapraszamy!

Przyjdź do Gimnazjum nr 9 w wybrany przez Ciebie dzień, a Twój asystent pomoże 
Ci poznać naszą szkołę od podszewki.

12 kwietnia br. (wtorek) czekamy w godzinach 10.00-12.00

14 kwietnia br. (czwartek) czekamy w godzinach 10.00-12.00

5 maja br. (czwartek) czekamy w godzinach 10.00-12.00

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Pawła II Ruda Śląska-Halemba

ul. Zamenhofa 12 

W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ ZADZWONIĆ 32 242-65-23

– Na nasz Dzień Talentów zapraszamy przyja-
ciół szkoły, rodziców i znajomych, którzy na co 
dzień robią coś ciekawego i dzielą się tym z naszy-
mi uczniami. Chodzi o to, by dzieci rozwijały swo-
je pasje i zainteresowania oraz poznawały różne 
sposoby spędzania wolnego czasu – tłumaczyła 
Katarzyna Szuba, dyrektorka SP nr 20. – Od czte-
rech lat nasza szkoła nosi tytuł „Odkrywców ta-
lentów” i to skłania nas do szukania sposobów, by 

KOCHŁOWICE

Skarbnica talentów

te talenty rozwijać. Każde dziecko jest w jakimś 
kierunku uzdolnione – dodała dyrektorka. Pod-
czas Dnia Talentów odbyły się warsztaty arty-
styczne, dziennikarskie, aikido, kulinarne, fry-
zjerskie, cyrkowe, a także z języka hiszpańskiego. 
Zwieńczeniem przedsięwzięcia było przedstawie-
nie efektów całodziennej pracy, a zarazem zapre-
zentowanie, w jakim kierunku rozwijają się talen-
ty naszych małych rudzian. MS

Dzieci były bardzo zaangażowane podczas zajęć.
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– Impreza odbywa się u nas już od ośmiu lat. 
W jej ramach zawsze staramy się zapewnić sporo 
atrakcji, w których uczniowie mogą brać udział 
– mówiła Sabina Sobstyl, nauczycielka języka 
polskiego w ZSP nr 2.

Podczas wydarzenia odbyło się wiele konkur-
sów dotyczących gwary, a także konkurs kulinar-
ny, taneczny, teatralny czy plastyczny oraz debata 
m.in. o tym, czy Ruda Śląska jest miastem przy-
szłości. Poruszono również temat organizacji 
Światowych Dni Młodzieży na Śląsku. W środę 

CZARNY LAS

Siedem dni z kulturą śląską

(23.03.) natomiast odbył się fi nał Tygodnia Kul-
tury Śląskiej, podczas którego wręczono nagrody 
dla zwycięzców poszczególnych konkurencji, 
którzy mieli także możliwość zaprezentowania 
swoich talentów i wiedzy. – Obserwujemy, że za-
nika już dawna gwara, którą posługiwali się nasi 
dziadkowie i pradziadkowie, stąd nasze działania. 
Mają one za zadanie wrócić do tej przeszłości, by 
nasi uczniowie mogli sięgnąć do korzeni, które 
świadczą o naszej tożsamości – dodała Sabina 
Sobstyl. MS

Uczniowie zaśpiewali m.in. znaną „Wodzionkę”.
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To niekonwencjonalna 
metoda, która ma 
rozbudzić w dzieciach 
chęć odkrywania 
w sobie zainteresowań 
i nieprzeciętnych 
umiejętności. 
W Szkole Podstawowej 
nr 20 w Kochłowicach 
w poniedziałek (21.03.) 
po raz trzeci odbył 
się Dzień Talentów, 
w którym udział wzięli 
wszyscy wychowankowie 
szkoły. Wydarzenie to 
polega na organizacji 
ciekawych warsztatów, 
które rozwijają zdolności 
uczniów.

Stanisław Ligoń, 
patron Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 2 czuwa nad tym, by 
w murach tej placówki nie 
wyginęła śląskość. Od 17 do 
23 marca trwał tam Tydzień 
Kultury Śląskiej, który po 
raz kolejny zmobilizował 
całą społeczność szkolną. 
Podczas poszczególnych 
dni młodzi rudzianie mogli 
w ciekawych formach 
wykazać się znajomością 
śląskiej godki i regionalnych 
tradycji.
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– Utworzenie metropolii to dla nas 
ogromna szansa na rozwój – podkre-
śla wiceprezydent Krzysztof Mejer. 
– Chodzi tu o naprawdę duże pienią-
dze, które trafi ą do miast tworzących 
metropolię, wprawdzie nie w sposób 
bezpośredni, ale na zadania, które 
w imieniu miast realizować będzie 
związek. Będzie to 5 proc. podatku do-
chodowego od osób fi zycznych za-
mieszkałych na obszarze metropolii. 
Według szacunków może być to kwota 
nawet 240 mln zł. Co ważne, dodatko-
we pieniądze dla metropolii nie 
uszczuplą dotychczasowych docho-
dów samorządów – dodaje.

Konsultacje społeczne odbywać się 
będą we wszystkich 24 miastach zain-
teresowanych utworzeniem metropo-
lii. W Rudzie Śląskiej rozpoczęły się 
16 marca i potrwają trzy tygodnie, do 
6 kwietnia br. – Przeprowadzenie kon-
sultacji społecznych we wszystkich 
gminach chcących utworzyć związek 
metropolitalny jest obowiązkowe. Wy-
nika to wprost z ustawy. Dlatego bez 
ich przeprowadzenia dana gmina nie 

będzie mogła wstąpić do związku me-
tropolitalnego – wyjaśnia Bartosz Pil-
ny, kierownik Kancelarii Prezydenta 
Miasta. 

Mieszkańcy, którzy biorą udział 
w konsultacjach społecznych odpo-
wiadają na pytanie: „Czy jest Pani/Pan 
za przystąpieniem Miasta Ruda Śląska 
do Związku Metropolitalnego?”. 
– Swój głos można oddać w Biurze 
Obsługi Mieszkańców Urzędu Mia-
sta, fi liach Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Rudzie Śląskiej oraz 
Zespole Szkół nr 1 
w Chebziu. Ankietę 
można również wysłać 
pocztą na adres magi-
stratu. Jednym ze sposo-
bów głosowania jest rów-
nież możliwość przesłania wy-
pełnionej karty do głosowania w for-
mie skanu na adres e-mail: prezy-
dent@ruda-sl.pl – wylicza Bartosz 
Pilny.

Przypomnijmy, że w styczniu br. 
rudzcy radni, jako jedni z pierwszych 
w województwie, podjęli uchwałę in-
tencyjną dotyczącą chęci przystąpie-

nia miasta do metropolii. Poza Rudą 
Śląską podobne uchwały przegłoso-

wali rajcy 23 miast regionu. 
Kolejnym etapem na drodze 
do utworzenia metropolii są 

konsultacje społeczne. Trze-
ba je przeprowadzić we 
wszystkich gminach zain-
teresowanych przystą-
pieniem do związku. Po 

zakończonych kon-
sultacjach rady po-
szczególnych miast 
będą musiały pod-
jąć jeszcze jedną 
uchwałę, tym ra-
zem już w sprawie 

zgody na przystąpienie 
do metropolii. 

Dodatkowo prezy-
denci zainteresowa-
nych miast muszą zło-

żyć do Rady Ministrów wniosek 
o utworzenie Związku Metropolital-
nego. Na jego podstawie rząd do koń-
ca kwietnia powinien wydać rozpo-
rządzenie w sprawie utworzenia me-
tropolii. Związek ma powstać z dniem 

Czy Ruda Śląska ma być częścią metropolii? Jeszcze przez tydzień na to pytanie będą odpowiadać rudzianie. Do 7 kwietnia potrwają konsultacje 
społeczne w tej sprawie. Są one kolejnym etapem na drodze do utworzenia Związku Metropolitalnego przez 24 miasta województwa śląskiego. 
Wcześniej radni miast, które chcą do niego przystąpić, musieli podjąć odpowiednie uchwały intencyjne. Dzięki powstaniu związku nowa metropolia 
będzie mogła liczyć na dodatkowe pieniądze w wysokości ok. 240 mln zł.

Trwają konsultacje w sprawie metropolii
1 lipca br., natomiast faktycznie 
funkcjonować zacznie od 1 stycznia 
2017 r.

W skład metropolii mają wejść 24 
gminy: Będzin, Bieruń, Bytom, Cho-
rzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, 
Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knu-
rów, Łaziska Górne, Mikołów, My-
słowice, Piekary Śląskie, Pyskowice, 
Radzionków, Ruda Śląska, Siemiano-
wice Śląskie, Sosnowiec, Świętochło-
wice, Tarnowskie Góry, Tychy, Woj-
kowice i Zabrze. Zajmują one obszar 
1 585 km2, zamieszkały przez ponad 
2 mln ludzi. Na jego terenie działa 
ponad 200 tys. fi rm i przedsiębiorstw, 
które wytwarzają 8 proc. PKB. 

Zgodnie z założeniami ustawy 
związek metropolitalny wykonuje 
zadania publiczne z zakresu: kształ-
towania ładu przestrzennego, rozwo-
ju obszaru związku, publicznego 
transportu zbiorowego, współdziała-
nia w ustalaniu przebiegu dróg krajo-
wych i wojewódzkich na obszarze 
związku oraz promocji obszaru me-
tropolitalnego.

 TK

Władze Rudy Śląskiej, podobnie jak 
we wcześniejszych latach, ponownie 
nawiązały współpracę ze Szkołą Poli-
cji w Katowicach. Dzięki temu na uli-
ce miasta wyszły patrole z udziałem 
słuchaczy szkoły. – W Rudzie Śląskiej 
mamy sprawnie działającą straż miej-
ską oraz policję, ale wychodzimy z za-
łożenia, że bezpieczeństwa nigdy dość. 
Dlatego po raz kolejny nawiązaliśmy 
współpracę ze Szkołą Policji w Kato-
wicach. O tym, że jest to trafi ony po-
mysł, świadczą głosy mieszkańców, 
którzy oczekują kontynuacji tej inicja-
tywy – podkreśla wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

Porozumienie ze Szkołą Policji ma 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku w miejscach publicznych 
poprzez patrolowanie terenów szcze-
gólnie zagrożonych. Słuchacze Szkoły 
Policji w ramach szkolenia zawodowe-
go odbywają wspólne służby patrolo-
we z wykwalifi kowanymi policjantami 
Komendy Policji w Rudzie Śląskiej. 
– Pierwsze patrole w mieście pojawiły 
się w połowie marca. W sumie wzięło 

w nich udział 50 słuchaczy, którzy peł-
nili służbę z naszymi policjantami – in-
formuje asp. Arkadiusz Ciozak, ofi cer 
prasowy Komendy Miejskiej Policji 
w Rudzie Śląskiej.

W ramach zawartego ze Szkołą Po-
licji w Katowicach porozumienia mia-
sto pokryło część kosztów. Następne 
patrole będą miały miejsce w kolej-
nych tygodniach i miesiącach roku, 
w zależności od aktualnie trwających 
kursów w szkole. W ubiegłym roku 
dzięki dodatkowym służbom patrolo-
wym na ulicach Rudy Śląskiej pojawi-
ło się blisko 300 policyjnych adeptów.

Oprócz patroli z udziałem słuchaczy 
ze Szkoły Policji władze miasta wyło-
żą w tym roku 100 tys. zł na dodatko-
we patrole funkcjonariuszy rudzkiej 
komendy policji w ramach tzw. służb 
ponadnormatywnych. – Są to patrole, 
które policjanci wykonują po godzi-
nach swojej służby. Dzięki środkom, 
które przekażemy rudzkiej policji, na 
ulicach Rudy Śląskiej pojawi się w tym 
roku ponad 300 dodatkowych patroli 
– podkreśla Krzysztof Mejer. Dzięki 

podobnej umowie w ubiegłym roku 
w mieście przeprowadzono 308 dodat-
kowych patroli, podczas których poli-
cjanci dokonali 233 interwencji.

Dodatkowo miasto w tym roku 
współfi nansować będzie zakup czte-
rech radiowozów dla rudzkich poli-
cjantów. Na ten cel w budżecie miasta 
zarezerwowano 130 tys. zł. Natomiast 
24 tys. zł przekazane zostaną na nagro-
dy dla wyróżniających się policjantów. 
Tegoroczne wsparcie dla policji to ele-
ment realizacji Programu Zapobiega-
nia Przestępczości oraz Ochrony Po-
rządku i Bezpieczeństwa Obywateli 
Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 
2019. Program ten zakłada m.in. reali-
zację dodatkowych patroli policji oraz 
dofi nansowanie zakupu 16 radiowo-
zów.

Jak wynika z policyjnych statystyk, 
w mieście spada liczba przestępstw 
i rośnie ich wykrywalność. W ubie-
głym roku rudzka policja wszczęła 
3.545 postępowań przygotowaw-
czych, tj. o 363 mniej niż w 2014 r. 
Tendencja spadkowa utrzymuje się 

w ostatnich latach. Dla przykładu 
w 2011 roku postępowań było 5739. 
Jednocześnie wzrósł wskaźnik wy-
krywalności przestępstw – z 61,7% 
w 2014 roku do 64,1% w roku 2015. 
Wśród przestępstw najwięcej było 
kradzieży – 761 oraz kradzieży z wła-
maniem – 413. Przestępczości gospo-
darczej dotyczyło 327 wszczętych 
postępowań. W ubiegłym roku rudzcy 
policjanci przeprowadzili 17.491 
służb patrolowych, przy 12.667 służ-
bach w 2014 r.

Dodatkowe patrole policji
W połowie marca na ulicach Rudy Śląskiej pojawiły się dodatkowe patrole policji. W tym roku będzie ich kilkaset. To 
efekt współpracy władz miasta ze Szkołą Policji w Katowicach i rudzką Komendą Miejską Policji. Na ten cel Ruda Śląska 
przeznaczy 120 tys. zł. Dodatkowo miasto dołoży pieniądze do zakupu czterech radiowozów oraz ufunduje nagrody dla 
wyróżniających się funkcjonariuszy. W sumie na poprawę bezpieczeństwa rudzian przeznaczono w tym roku 300 tys. zł. 

W 2015 roku miasto wsparło Ko-
mendę Miejską Policji kwotą ponad 
260 tys. zł. Część tej kwoty, 100 tys. zł, 
przeznaczona została na dodatkowe 
patrole. Dofi nansowany został również 
m.in. zakup samochodów, zestawów 
komputerowych czy kasków ochron-
nych. Dodatkowe 20 tys. zł przezna-
czono na patrole realizowane przez 
słuchaczy Szkoły Policji. 

W Rudzie Śląskiej w komendzie miej-
skiej oraz w pięciu komisariatach służbę 
pełni w sumie 331 funkcjonariuszy. TK

W tym roku na ulicach Rudy Śląskiej ponownie 
pojawiły się dodatkowe patrole policji.

Trwają konsultacje w sprawie metropolii

Obszar metropolitalny
Metropolia ,,Silesia”
objęty wnioskiem 
o utworzenie związku 
metropolitalnego
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O popularności tej formy dialogu 
świadczą liczby. Od 2011 r. w spo-
tkaniach udział wzięło ponad 5 tys. 
mieszkańców Rudy Śląskiej. W tym 
czasie zgłoszono około 3 tys. spraw. 
– Mam nadzieję, że tak jak do tej pory 
mieszkańcy wszystkich dzielnic po-
dejmą dyskusję o ważnych dla Rudy 
Śląskiej sprawach – mówi Grażyna 
Dziedzic. – Podczas tego cyklu bę-
dziemy mówili m.in. o najważniej-
szych planowanych inwestycjach 
oraz o budżecie obywatelskim. Przede 
wszystkim będziemy zaś  próbować 
rozwiązać problemy zgłaszane przez 
mieszkańców – zapowiada. 

Jesienią ubiegłego roku w spotka-
niach udział wzięło ponad 400 osób. 
W tym czasie zgłoszono  kilkaset 
spraw. Tradycyjnie mieszkańcy poru-
szali tematy związane z ich najbliż-

szym otoczeniem – wywozem śmie-
ci, czystością na chodnikach, stanem 
dróg, przycięciem krzewów, czy za-
kłóceniami porządku publicznego. 
Dzięki obecności na spotkaniach 
służb miejskich część spraw „zała-
twiana” była na miejscu, mieszkańcy 
od razu otrzymywali bowiem odpo-
wiedź na nurtujące pytania. Tak bę-
dzie również tym razem. 

– Trzeba pamiętać, że część spraw, 
które wiążą się z dużymi nakładami 
finansowymi, czy dotyczą terenów, 
które nie należą do miasta, nie za-
wsze da się rozwikłać, a na pewno nie 
w krótkim czasie – wyjaśnia wicepre-
zydent Krzysztof Mejer. – Tematy 
dotyczące zagadnień, które nie leżą 
w gestii miasta, zgłaszamy po spotka-
niach instytucjom za nie odpowie-
dzialnym. Niektóre przedstawione 

nam problemy wymagają z kolei od 
nas szerszego rozeznania tematu. 
Wtedy odpowiedzi przekazujemy 
mieszkańcom w późniejszym termi-
nie, na przykład za pośrednictwem 
poczty. Umawiamy też indywidualne 
spotkania w magistracie. Staramy się 
pomóc każdemu na tyle, na ile jest to 
możliwe  – zapewnia zastępca prezy-
denta miasta.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 
już 4 kwietnia w Młodzieżowym Do-
mu Kultury przy ul. Janasa 28 w Ru-
dzie. Prezydent Grażyna Dziedzic 
zaprasza mieszkańców tej dzielnicy 
na godz. 17:00. Spotkania potrwają 
cały kwiecień. Ostatnie z nich zapla-
nowano na 28 kwietnia, w Miejskim 
Centrum Kultury im. Henryka Bisty 
przy ul. Niedurnego 69 w Nowym 
Bytomiu. DR

4 kwietnia rusza wiosenna tura spotkań prezydent Rudy Śląskiej z mieszkańcami miasta. Po raz dziesiąty Grażyna Dziedzic odwiedzi wszystkie dzielnice 
miasta, by porozmawiać z rudzianami o ich codziennych problemach i by przedstawić najważniejsze sprawy, którymi zajmują się władze miasta. – Dialog  
i bezpośrednie spotkania z mieszkańcami są dla mnie bardzo ważne. Każdy ma prawo przyjść i powiedzieć, co mu się w mieście podoba, a co nie. Gorąco 
zachęcam do udziału w tych spotkaniach – zaprasza prezydent Dziedzic. 

Prezydent miasta spotka się z mieszkańcami!

– To prawdopodobnie największa 
inwestycja samorządowa w historii 
Rudy Śląskiej – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Obecnie budowa-
ny odcinek trasy N-S oraz dwa kolejne 
– od ul. Bukowej do ul. Kokota i pro-
jektowany od ul. Kokota do autostrady 
A-4 – kosztować będą ponad 300 mln 
zł. Stąd olbrzymia waga, jaką przywią-
zujemy do realizacji tego zadania. 
Równocześnie budujemy, organizuje-
my kolejny przetarg, przygotowujemy 
dokumentację oraz składamy wniosek 
o unijne dofinansowanie – dodaje.  

Władze Rudy Śląskiej są zdetermi-
nowane, żeby jak najszybciej i jak 
najsprawniej doprowadzić do finału 
budowę całej trasy. – Inwestycja ta 
jest kluczowa dla rozwoju systemu 
drogowego w naszym województwie 
– komentuje wiceprezydent Michał 
Pierończyk. – Po jej zrealizowaniu 
będzie to jedyne połączenie tej klasy 
autostrady A4 z Drogową Trasą Śred-
nicową w jej centralnej części.  
Dostrzegły to również władze woje-
wództwa śląskiego, które umieściły 
inwestycję na liście priorytetowych 
zadań ubiegających się o unijne dofi-
nansowanie – dodaje. 

Aktualnie w mieście trwa budowa 
drugiego odcinka trasy od ul. 1 Maja 

do ul. Bukowej. Do tej pory udało się 
już zakończyć roboty związane 
z przebudową urządzeń kolidujących 
z inwestycją oraz roboty ziemne.  
Teraz trwają prace związane z budo-
wą konstrukcji drogi. Wysoko za-
awansowane są również prace przy 
budowie wiaduktu drogowego w re-
jonie ul. Bukowej. – Dzięki łagodnej 
zimie budowę tego odcinka zrealizo-
waliśmy już w ponad 50 procentach. 
Dlatego jest duża szansa, że to zada-
nie zostanie wykonane wcześniej, niż 
zakłada zawarta umowa na roboty 
budowlane – informuje Grażyna 
Dziedzic.

W najbliższych tygodniach władze 
Rudy Śląskiej ogłoszą przetarg na bu-
dowę kolejnego odcinka trasy N-S  
– od ul. Bukowej do ul. Kokota, o dł. 
ok. 1,2 km. – Być może już w kwietniu 
będziemy wiedzieli, czy otrzymamy 
wsparcie z funduszy europejskich na 
budowę tego etapu oraz odcinka od  
ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Zgodnie 
z harmonogramem wtedy ma być roz-
strzygnięty konkurs na to, które inwe-
stycje otrzymają unijne dofinansowa-
nie. Na razie nasz wniosek przeszedł 
ocenę formalną, teraz czekamy już  
na ostateczne rozstrzygnięcie – mówi  
wiceprezydent Pierończyk.

Jeśli chodzi o ostatni odcinek – od 
ul. Kokota do zjazdu na autostradę 
A-4, to obecnie trwają prace projekto-
we. Mają one zostać zakończone do 
końca sierpnia 2016 roku. Będzie to 
najdłuższy z realizowanych odcinków. 
W ramach tego zadania powstanie 
również rondo w rejonie ul. Bielszo-
wickiej oraz aż trzy wiadukty – jeden 
nad ul. Bielszowicką, drugi nad prze-
biegającą linią kolejową oraz trzeci 
nad ul. Piaskową.  

Projektowana droga przebiegać bę-
dzie częściowo przez nieruchomości, 
których właścicielami są osoby i pod-
mioty prywatne, dlatego miasto, zgod-
nie z tzw. specustawą drogową, będzie 
musiało je przejąć. – Najbardziej do-
tkliwym skutkiem planowanej trasy 
jest konieczność wyburzenia budyn-
ków, a dotyczyć to będzie kilku nieru-
chomości. Według pierwotnej koncep-
cji ten odcinek trasy N-S miał łączyć 
się z autostradą wiaduktem nad  
ul. 1 Maja. Jednak z uwagi na progno-
zowane w tym miejscu szkody górnicze 
musieliśmy odstąpić od takiego rozwią-
zania. Stąd zmiany w przebiegu plano-
wanego odcinka – tłumaczy Piotr  
Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Spotkanie z mieszkańcami, któ-
rzy są bezpośrednio zainteresowani  

przebiegiem tego odcinka trasy od-
będzie się 7 kwietnia (czwartek)  
o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej 
nr 7 przy ul. 1 Maja 173. 

Podobnie jak w przypadku wcze-
śniejszych odcinków, tak i na ostatni, 
władze miasta starać się będą o unijne 
dofinansowanie. – Na razie musimy 
czekać na kompletną dokumentację 
wraz z kosztorysem. Szacujemy,  
że koszt budowy tego odcinka wyniesie 

Ponad połowa robót przy budowie drugiego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej jest już zrealizowana. Inwestycja wchodzi w decydującą fazę. Rudzki ma-
gistrat chce w najbliższym czasie ogłosić przetarg na wykonanie kolejnego etapu drogi. Równocześnie trwają prace projektowe nad najdłuższym, ostatnim  
odcinkiem trasy – od ul. Kokota do autostrady A-4. W przyszłym tygodniu o przebiegu tej części drogi władze miasta i projektanci będą rozmawiać z miesz-
kańcami, których nieruchomości znajdują się przy planowanej trasie. 

Kolejne etapy N-S-ki na horyzoncie

około 150 mln zł – podkreśla Michał 
Pierończyk. 

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zre-
alizowany został pierwszy odcinek 
trasy N-S, która połączyć ma DTŚ i au-
tostradę A-4. Został on przekazany do 
użytkowania na początku 2013 roku. 
Prowadzi od ul. 1 Maja, czyli drogi  
nr 925, do Drogowej Trasy Średnico-
wej, wraz z węzłem dwupoziomowym  
z ul. 1 Maja.  TK

Rozpoczęta w czerwcu 2015 r. budowa II odcinka trasy N-S  
kosztowała już blisko 30 mln zł.

HaRMoNogRaM wIoSeNNycH SPotkań 
PRezydeNt gRażyNy dzIedzIc z MIeSzkańcaMI:

4.IV. – poniedziałek – godz. 17.00 
Ruda – MDK przy ul. Janasa 28

5.IV. – wtorek – godz. 17.00  
Bielszowice – Dom Kultury przy ul. Kokota 170

11.IV. – poniedziałek – godz. 17.00  
Bykowina – R.O.D. Sielanka przy ul. Plebiscytowej 

14.IV. – czwartek – godz. 17.00  
dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu – SP nr 8 przy ul. Głównej 1

18.IV. – poniedziałek – godz. 17.00  
Halemba – Gimnazjum nr 9 przy ul. Zamenhofa 12

19.IV. – wtorek – godz. 17.00
dla mieszkańców Goduli i Orzegowa – SP nr 40 przy ul. Joanny 13  

25. IV. – poniedziałek – godz. 17.00 
Kochłowice - ZSO nr 3 przy ul. Oświęcimskiej 90

28.IV. – czwartek – godz. 17.00
dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia 

– MCK przy ul. Niedurnego 69
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W tym roku zeznanie podatkowe 
za 2015 rok trzeba złożyć do 2 maja. 
Osoby fizyczne mogą 1 procent po-
datku należnego przekazać na wy-
braną organizację. – Nie jest to 
skomplikowana procedura – podkre-
śla Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik 
prezydent miasta ds. organizacji po-
zarządowych. – Przede wszystkim 
należy wybrać organizację, której 
chcemy go przekazać. Trzeba się 
jednak upewnić, czy wybrany przez 
nas podmiot znajduje się w wykazie 
organizacji pożytku publicznego 
uprawnionych do otrzymania 1% za 
2015 rok – tłumaczy Szczerbiński.  

Ważny 1 procent

Do�2�maja�br.�trzeba�rozliczyć�się�z�fiskusem�za�rok�2015.�Przy�tej�okazji�można�przekazać�1%�zapłaconego�podatku�na�rzecz�organizacji�pożytku�publiczne-
go.�Wystarczy�wpisać�w�zeznaniu�podatkowym,�do�kogo�mają�trafić�te�pieniądze.�W�ubiegłym�roku�z�takiej�możliwości�skorzystało�ponad�56�tys.�rudzian.�
W�sumie�przekazali�oni�organizacjom�pożytku�publicznego�ponad�2�mln�zł.�– Apeluję do mieszkańców, by skorzystali z możliwości wsparcia lokalnych orga-
nizacji i osób z Rudy Śląskiej, którym pomagają fundacje i stowarzyszenia również spoza miasta –�mówi�prezydent�Grażyna�Dziedzic.�

– Może się okazać, że organizacja, 
którą wspieraliśmy od lat, w tym ro-
ku nie znalazła się w wykazie i nie 
można przekazać na jej konto pie-
niędzy z naszego podatku – zastrze-
ga.

Pełny wykaz organizacji, na które 
można przekazać swój 1%, znajduje 
się na stronie http://www.pozytek.
gov.pl /Wykaz,opp,3666.html . 
Po wypełnieniu formularza PIT i ob-
liczeniu wysokości należnego po-
datku, obliczamy ile wynosi 1% od 
naszego podatku i kwotę tę wpisuje-
my w odpowiednią rubrykę zeznania 
podatkowego. – Nie wykonujemy 

żadnego przelewu. Pieniądze prze-
każe za nas urząd skarbowy – mówi 
Jerzy Szczerbiński. 

W ubiegłym roku blisko 55 proc. 
rudzkich podatników rozliczających 
się za 2014 rok przekazało 1 procent 
podatku na rzecz organizacji pożyt-
ku publicznego. Dzięki temu otrzy-
mały one ponad 2 mln zł, z czego 
prawie 400 tys. zł trafiło do podmio-
tów zarejestrowanych w Rudzie Ślą-
skiej. – W sumie rudzkie organizacje 
otrzymały ponad 660 tys. zł. Wynika 
to z tego, że również podatnicy spoza 
miasta przekazali na ich rzecz swój  
1 procent – podaje Jerzy Szczerbiński. 

Najwięcej, bo blisko 312 tys. zł, 
zostało przekazane Towarzystwu 
Opieki nad Zwierzętami „Fauna”, 
co dało mu 209. miejsce wśród  
7 tys. organizacji z całego kraju, 
które zostały wsparte 1 procentem. 
Do innych najchętniej wspiera-
nych organizacji z Rudy Śląskiej 
należały w zeszłym roku: Stowa-
rzyszenie Opieki Hospicyjnej i Pa-
liatywnej im. Jana Pawła II, Sto-
warzyszenie św. Filipa Nereusza, 
Stowarzyszenie Rekreacyjno-
Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska 
oraz Dom Pomocy Społecznej 
prowadzony przez Zgromadzenie 

Sióstr Miłosierdzia św. Karola Bo-
romeusza. 

– Mam nadzieję, że w tym roku 
mieszkańcy naszego miasta również 
staną na wysokości zadania i prze-
każą swoje wsparcie lokalnym or-
ganizacjom, tym bardziej, że rudzki 
sektor pozarządowy robi wiele do-
brego dla mieszkańców – podkreśla 
prezydent Dziedzic. 

Obecnie w Rudzie Śląskiej działa 
27 organizacji pożytku publicznego 
oraz 12 terenowych jednostek ogólno-
polskich organizacji pożytku publicz-
nego uprawnionych do uzyskania  
1 procenta podatku za rok 2015. AS

I. STOWARZYSZENIA 
REJESTROWANE I FUNDACJE:

1. Bractwo Kurkowe  
Miasta Ruda Śląska  
nr KRS: 0000002929

Cele statutowe: krzewienie uczuć 
patriotycznych; popularyzowanie tra-
dycji i historii oręża polskiego; wspo-
maganie rozwoju kultury fizycznej 
i sportu.

2. Fundacja Na Rzecz Programu 
Wczesnego Rozpoznawania  

Chorób Nowotworowych u Kobiet 
GODULA – HOPE  

nr KRS: 0000008844
Cele statutowe: wspieranie progra-
mów wczesnego rozpoznawania cho-
rób nowotworowych oraz metod ich 
leczenia ze szczególnym uwzględnie-
niem chorób kobiecych narządów 
rodnych oraz edukacja medyczna.

3. Górniczy Klub Sportowy 
„Grunwald”

nr KRS: 0000077324
Cele statutowe: propagowanie kultu-
ry fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 
tworzenie warunków rekreacji dla 
mieszkańców miasta Ruda Śląska; 
organizowanie sekcji sportowych dla 
wyczynowego i masowego uprawia-
nia sportu.

4. Górniczy Klub Sportowy 
„Urania”  

przy Kopalni Węgla Kamiennego 
„Polska – Wirek”

nr KRS: 0000001450
Cele statutowe: propagowanie i or-

ganizowanie wychowania fizycznego 
i sportu; promowanie miasta Ruda 
Śląska poprzez sport.

5. Klub Sportowy „Zgoda” Ruda 
Śląska-Bielszowice 

nr KRS: 0000227877
Cele statutowe: propagowanie  
kultury fizycznej i sportu;  
organizowanie wychowania fi-
zycznego dzieci i młodzieży;  
stwarzanie członkom klubu  
warunków do uprawiania sportu, 
w tym sportu wyczynowego i pro-
fesjonalnego oraz promocja mia-
sta Ruda Śląska.

6. Rudzki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

nr KRS: 0000213614
Cele statutowe: zachowanie i zwięk-
szenie intelektualnej, psychicznej 
i fizycznej sprawności członków sto-
warzyszenia; prowadzenie edukacji 
w różnych dziedzinach nauk, np. 
w formie wykładów, seminariów, 
lektoratów języków obcych; propa-
gowanie komunikacji społecznej; ak-
tywizacja społeczna osób starszych; 
rozwój indywidualnych zaintereso-
wań.

7. Rudzkie Konto Pomocy
nr KRS: 0000002681

Cele statutowe: wszechstronna po-
moc osobom, rodzinom i środowi-
skom upośledzonym społecznie, ma-
terialnie lub zdrowotnie; udzielanie 
bezzwrotnych zapomóg; pomoc 
w zdobyciu dodatkowych kwalifika-
cji; bezpłatne poradnictwo.

8. Rudzkie Stowarzyszenie Amazo-
nek „RELAKS”

nr KRS: 0000003736
Cele statutowe:  wszechstronne dzia-
łanie na rzecz osób dotkniętych cho-
robami nowotworowymi ze szczegól-
nym uwzględnieniem nowotworów 
piersi oraz prowadzenie działań ukie-
runkowanych na poprawę warunków 
życia oraz zwiększenie uczestnictwa 
w życiu społecznym.

9. Rudzkie Stowarzyszenie Inicja-
tyw Niebanalnych „In-nI” 

nr KRS: 0000081653
Cele statutowe: działanie na rzecz 
rozwoju kultury i sztuki poprzez upo-
wszechnianie wiedzy oraz wspieranie 
inicjatyw kulturalnych; aktywizacja 
środowisk amatorskich i profesjonal-
nych twórców.

10. Rudzkie Stowarzyszenie 
Pomocy Ofiarom Przestępstw

nr KRS: 0000178360
Cele statutowe: pomoc ofiarom prze-
stępstw i przemocy, w tym przemocy 
w rodzinie; udzielanie pomocy praw-
nej, psychologicznej, m.in. w sporzą-
dzaniu pozwów, wniosków, zażaleń 
itp.; utrzymywanie kontaktów z jed-
nostkami ochrony porządku prawne-
go w celu wypracowania sposobów 
przeciwdziałania zjawiskom patolo-
gii społecznej.

11. Rudzkie Towarzystwo 
Hokejowe „Zryw”

Ruda Śląska
nr KRS: 0000409689

Cele statutowe: propagowanie idei 

sportu i kultury fizycznej, w szcze-
gólności hokeja na lodzie; planowa-
nie i organizowanie pozalekcyjnego 
czasu dla dzieci i młodzieży;  rozwi-
janie sportu wyczynowego; organizo-
wanie sekcji sportowych, w których 
prowadzone są szkolenia; organizacja 
imprez oraz zawodów sportowych.

12. Rudzkie Towarzystwo 
Przyjaciół Drzew

nr KRS: 0000279536
Cele statutowe: wspieranie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, pra-
worządności i demokracji, upo-
wszechniania praw człowieka i oby-
watela; popularyzacja postaw obywa-
telskich i proekologicznych obywate-
li; działania zmierzające do poznawa-
nia i skutecznej ochrony prawnej oraz 
fizycznej zasobów przyrody w mie-
ście Ruda Śląska.

13. Stowarzyszenie Akademia 
Piłkarska „Bielik”

nr KRS: 0000540623
Cele statutowe: upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu; promowa-
nie zdrowego trybu życia; organizo-
wanie wypoczynku dzieci i młodzie-
ży; działalność charytatywna, nauka, 
edukacja; przeciwdziałanie patolo-
giom społecznym; promocja i organi-
zacja wolontariatu.

14. Stowarzyszenie „Barwy 
Śląska”

nr KRS: 0000300816
Cele statutowe: promocja sztuki in-
tuicyjnej i jej naukowe badania.

15. Stowarzyszenie Inicjatorów 
i Animatorów 

„Budzik Społeczny”
nr KRS: 0000387228

Cele statutowe: profilaktyka spo-
łeczna; profilaktyka wszystkich 
dziedzin patologii społecznej  
zagrażającej ładowi społecznemu 
i pomyślnemu rozwojowi dzieci, 
młodzieży, dorosłych, kobiet 
i osób starszych; zapobieganie 
i walka z uzależnieniami; wspie-
ranie integracji i reintegracji osób 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym i marginalizacją; aktywi-
zacja zawodowa młodzieży i do-
rosłych, zwłaszcza osób w trudnej 
sytuacji, trwale bezrobotnych, 
z grup szczególnego zagrożenia 
bezrobociem i kobiet.

16. Stowarzyszenie 
na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

„Przystanek”
nr KRS: 0000235253

Cele statutowe: prowadzenie 
działalności pożytku publicznego  
na rzecz ogółu społeczeństwa, 
szczególnie w zakresie: ochrony 
i promocji zdrowia, nauki, szkol-
nictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania, wypo-
czynku dzieci i młodzieży; pro-
mocja i organizacja wolontariatu; 
działalność wspierająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokal-
nych; działalność na rzecz rodzi-
ny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw 
dziecka.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1% PODATKU  
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2015 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ:
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17. Stowarzyszenie na  
Rzecz Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży „Pomocni”

nr KRS: 0000269679
Cele statutowe: działania na rzecz 
dzieci i młodzieży ze środowisk defa-
woryzowanych; działania na rzecz 
rozwoju dzieci i młodzieży w sferze 
kultury, nauki, sportu, rekreacji i tu-
rystyki; profilaktyka przemocy w ro-
dzinie.

18. Stowarzyszenie Opieki 
Hospicyjnej i Paliatywnej 

im. Jana Pawła II 
w Rudzie Śląskiej

nr KRS: 0000004129
Cele statutowe: świadczenie pomo-
cy medycznej i duchowej choremu 
w terminalnym okresie choroby no-
wotworowej oraz jego rodzinie; pro-
pagowanie idei opieki hospicyjnej 
i paliatywnej oraz udział w jej organi-
zowaniu.

19. Stowarzyszenie 
„Otwarte Serca” Rodziców 

i Przyjaciół Uczniów 
Niepełnosprawnych 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 3
nr KRS: 0000006849

Cele statutowe: pozaszkolne formy 
edukacji sportowej; organizacja zajęć 
sportowych i rekreacyjnych; opieka 
dzienna nad dziećmi; działalność 
wspomagająca wystawianie przedsta-
wień artystycznych.

20. Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinom Hutniczym 

Ruda Śląska
nr KRS: 0000241090

Cele statutowe: działalność pomoc-
nicza dla rodzin będących w trudnej 
sytuacji materialnej lub życiowej ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzin 
związanych z przemysłem hutni-
czym.

21. Stowarzyszenie Rekreacyjno 
Sportowe „Gwiazda”

Ruda Śląska 
nr KRS: 0000001693

Cele statutowe: uczestniczenie 
w rozwoju kultury fizycznej; upo-
wszechnianie rekreacji ruchowej 
i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie 
działalności prowadzącej do utrzy-
mania i podnoszenia sprawności fi-
zycznej społeczeństwa; krzewienie 
zamiłowania do systematycznego 
uprawiania rekreacji fizycznej i spor-
tu.

22. Stowarzyszenie Rodzin Osób 
Niepełnosprawnych „Nadzieja” 
z siedzibą w Rudzie Śląskiej 

nr KRS: 0000003051
Cele statutowe: wzajemne wspieranie 
się członków stowarzyszenia  
w działaniach opiekuńczych, terapeu-

tycznych i innych wobec pozostających 
pod ich pieczą osób niepełnosprawnych.

23. Stowarzyszenie Świętego Filipa 
Nereusza z siedzibą  
w Rudzie Śląskiej

nr KRS: 0000013532
Cele statutowe: pomoc rodzinom 
i osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej i zagrożonym wy-
kluczeniem społecznym; działalność 
wychowawcza, oświatowa i eduka-
cyjna; organizacja wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży; poradnictwo oby-
watelskie.

24. Stowarzyszenie „Warto!” 
Nauczycieli, Rodziców, Opiekunów 
i Przyjaciół działające w Zespole 

Szkół nr 4 Specjalnych
nr KRS: 0000457226

Cele statutowe: prowadzenie dzia-
łalności statutowej na rzecz osób 
z niepełnosprawnością, ich wszech-
stronnego rozwoju, rehabilitacji, na-
uczania, opieki i integracji społecz-
nej.

25. Towarzystwo Lekkoatletyczne 
„Pogoń” 

nr KRS: 0000313833
Cele statutowe: rozwijanie różnych 
form kultury fizycznej w środowisku 
dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdol-
nień sportowych i sprawności fizycz-
nej wśród dzieci i młodzieży; kształ-
towanie pozytywnych cech charakte-
ru i osobowości dzieci i młodzieży 
szkolnej; prowadzenie szkolenia 
sportowego w formie treningów, 
obozów i zgrupowań; propagowanie 
zamiłowania do systematycznego 
uprawiania sportu i rekreacji; pro-
mowanie miasta Ruda Śląska na are-
nach sportowych województwa 
i Polski.

 
26. Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami „FAUNA”  

w Rudzie Śląskiej 
nr KRS: 0000003109

Cele statutowe: opieka nad bezdom-
nymi zwierzętami poprzez prowa-
dzenie schroniska i pogotowia inter-
wencyjnego; edukacja ekologiczna 
i humanitarna; działania na rzecz 
zwierząt wolno i dziko żyjących.

27. Uczniowski Klub Sportowy 
„Floret – Ruda Śląska” 
nr KRS: 0000312817

Cele statutowe:  planowanie i organi-
zowanie pozalekcyjnego życia sporto-
wego uczniów w oparciu o możliwości 
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 
o pomoc organizacyjną i materialną ro-
dziców i sympatyków klubu; angażo-
wanie uczniów do różnorodnych form 
aktywności ruchowej, gier i zabaw do-
stosowanych do wieku, stopnia spraw-
ności i zainteresowań sportowych.

II. KOŚCIELNE OSOBY 
PRAWNE

1. Dom Pomocy Społecznej  
dla Osób Przewlekle  
Psychicznie Chorych 
nr KRS: 0000335461 

Cele statutowe: świadczenie usług 
dla osób przewlekle psychicznie cho-
rych, w tym usług opiekuńczych oraz 
wspomagających polegających m.in. 
na prowadzeniu warsztatów terapii za-
jęciowych, podnoszeniu sprawności 
i aktywizowaniu mieszkańców w celu 
ich stopniowego usamodzielniania.

2. Dom Pomocy Społecznej 
prowadzony przez Zgromadzenie 

Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza 

w Rudzie Śląskiej 
nr KRS: 0000245275

Cele statutowe: całodobowa opieka 
nad dziećmi i młodzieżą z niepełno-
sprawnością intelektualną; zaspokoje-
nie niezbędnych potrzeb bytowych, 
zdrowotnych, religijnych i społecz-
nych w sposób oraz w stopniu umożli-
wiającym godne życie.

III. TERENOWE JEDNOSTKI 
OGÓLNOPOLSKICH 

ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO

1. Caritas Archidiecezji 
Katowickiej 

nr KRS: 0000221725
Cele statutowe: szerzenie ewan-
gelicznej zasady służby bliźnie-
mu będącemu w potrzebie 
w oparciu o naukę Kościoła; 
wszechstronna działalność chary-
tatywna.

2. Chrześcijańska Służba 
Charytatywna 
Oddział Śląski 

nr KRS 0000421193
Cele statutowe: upowszechnia-
nie chrześcijańskiej dobroczyn-
ności; popularyzacja postaw 
prozdrowotnych i prorodzinnych 
oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym; upowszechnianie 
zasad chrześcijańskiego etosu 
pracy.

3. Olimpiady Specjalne Polska
nr KRS:  0000190280

Cele statutowe: organizowanie 
całorocznego cyklu treningów 
i zawodów sportowych w róż-
nych dyscyplinach olimpijskich 
dla dzieci i dorosłych z niepełno-
sprawnością intelektualną; za-
pewnienie im możliwości rozwi-
jania sprawności fizycznej, indy-
widualnych uzdolnień, demon-
strowania odwagi, doświadczania 
radości, przyjaźni oraz dzielenia 
się tym ze społecznością lokalną.

4. Polski Czerwony Krzyż 
nr KRS: 0000225587

Cele statutowe: ochrona życia i zdro-
wia; zapewnienie poszanowania isto-
ty ludzkiej, zwłaszcza podczas kon-
fliktów zbrojnych i w innych krytycz-
nych sytuacjach; praca na rzecz zapo-
biegania chorobom i rozwijanie po-
mocy społecznej.

5. Polski Związek Filatelistów  
nr KRS:  0000201405

Cele statutowe: organizacja wystaw 
konkursowych (międzynarodowych, 
krajowych, okręgowych), pokazów 
i wernisaży filatelistycznych w muze-
ach oraz placówkach kulturalnych 
i oświatowych; promocja miasta i je-
go wybitnych mieszkańców za po-
średnictwem wydawnictw pocztowo-
filatelistycznych.

6. Polski Związek Niewidomych 
Okręg Śląski PZN

nr KRS:  0000012847
Cele statutowe: zrzeszanie osób nie-
widomych i słabo widzących w celu 
ich społecznej integracji i komplekso-
wej rehabilitacji; zaspokajanie potrzeb 
kulturalnych i oświatowych.

7. Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi  

Rzeczypospolitej Polskiej
nr KRS: 0000186577

Cele statutowe: stowarzyszenie zrze-
sza honorowych dawców krwi celem 
utrzymania więzi koleżeńskich, obro-
ny interesów krwiodawców, udziela-
nia   pomocy koleżeńskiej, reprezen-
tacji wobec władz państwowych, ad-
ministracyjnych, organizacji politycz-
nych i społecznych; propagowanie 
idei honorowego krwiodawstwa; po-
zyskiwanie nowych krwiodawców.

8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Śląski Oddział Regionalny 
nr KRS:  0000131323

Cele statutowe: działania na rzecz 
dzieci potrzebujących pomocy, przede 
wszystkim z rodzin ubogich, a także 
przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych; troska o wszechstronny rozwój 
dziecka.

9. Związek Górnośląski
nr KRS 0000030109

Cele statutowe: obrona wartości kul-
turowych i cywilizacyjnych Górnego 
Śląska, powstałych na gruncie chrze-
ścijańskim; dążenie do rozwoju 
mieszkańców regionu; działalność 
wydawnicza, kulturalna, naukowa, 
socjalna i charytatywna oraz praca 
z młodzieżą.

10. Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska 
nr KRS 0000273051

Cele statutowe: tworzenie warunków 

do wszechstronnego rozwoju człowieka 
oraz do nawiązywania i utrwalania wię-
zi międzyludzkich; umacnianie przy-
wiązania do wartości oraz wiedzy 
o przyrodzie; organizacja obozów, ko-
lonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalek-
cyjnych dla dzieci i młodzieży.

11. Związek Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych 
nr KRS 0000106108

Cele statutowe: popularyzowanie 
i utrwalanie w pamięci społecznej dzie-
jów walk niepodległościowych; udział 
w procesie wychowania młodzieży 
w duchu patriotyzmu i obywatelskiego 
oddania Ojczyźnie oraz działanie na 
rzecz opieki nad miejscami pamięci na-
rodowej.

12. Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 
nr KRS: 0000116212

Cele statutowe: zapobieganie pożarom 
oraz współdziałanie w tym zakresie 
z Państwową Strażą Pożarną, organami 
samorządowymi i innymi podmiotami; 
udział w akcjach ratowniczych przepro-
wadzanych w czasie pożaru, zagrożeń 
ekologicznych związanych z ochroną 
środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń; 
informowanie ludności o istniejących 
zagrożeniach pożarowych i ekologicz-
nych oraz sposobach ochrony przed ni-
mi.

IV. ORGANIZACJE 
SPOZA MIASTA DZIAŁAJĄCE NA 

RZECZ MIESZKAŃCÓW 
RUDY ŚLĄSKIEJ

1. Regionalna Fundacja Pomocy 
Niewidomym 

nr KRS: 0000018926
Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza, 
społeczna i zawodowa; działalność edu-
kacyjna dzieci, młodzieży i osób doro-
słych niewidomych i niedowidzących 
ze sprzężoną niepełnosprawnością.

2. Fundacja Studencka 
„Młodzi – Młodym” 

– Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci 
Niepełnosprawnych 
Ruda Śląska 4771

nr KRS: 0000270261
Cele statutowe: realizacja bezpośred-
niej i pośredniej pomocy finansowej, 
rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, 
kulturalnej; tworzenie warunków do 
rozwoju poprzez organizowanie lub do-
finansowanie bezpłatnych szkoleń po-
święconych tematyce wyrównywania 
szans wśród studentów, dzieci, mło-
dzieży; dążenie do dofinansowania za-
kupu pomocy szkolnych, naukowych, 
specjalistycznych; dążenie do dofinan-
sowania zakupu sprzętu rehabilitacyj-
nego.
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Usługi
 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, miesz-
kań, domów. Tel. 507-055-024.

 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. 
Tel. 512-121-532.

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

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

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

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.

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

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

 
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.

 PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel. 505-180-
050.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. So-
lidnie. 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 profesjonalne, kom-
pleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 307-
20-99, 784-699-569.

 Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 243-01-
77.

 Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz go-
tówki. Tel. 32 243-01-77. 

 Kredyty hipoteczne www.nieruchomoscigabriel.pl, 
tel. 691-523-055.

 Profesjonalne gładzie natryskowo. Tel. 508-099-051.
 

 Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, pane-
le. Tel. 501-815-416.

 Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. 
Tel. 512-549-097.
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 Szybka pożyczka dojazd 780-116-672.

 
 Remonty – wykończenia doświadczenie, gwarancja, 

www:lux-dom.net.pl. Tel. 501-608-239.
 

 MYCIE OKIEN, SPRZĄTANIE. Tel. 511-754-594.
 

 Usługi: gładzie, kafelki, malowanie. Tel. 696-045-
930.

 
 Instalacje elektryczne, alarmy, monitoring Tel. 572-

748-339.

Usługi pogrzebowe
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrzebo-

we i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 
32 240-03-88, 32 242-26-27.

Nieruchomości

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

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

 Halemba, dwupokojowe, 35 m2, 83 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, trzypokojowe, 56 m2, 158 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 40 tys., www.ANEL.pl 
tel. 502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 46m2, 86 tys., www.ANEL.pl, 
tel. 502-052-885.

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 240 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

 Wirek – OKAZJA ! Osiedle Elsnera, sprzedam, 42 m2. 
GABRIEL, tel. 607-706-692.

 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

 Bykowina – OKAZJA! Sprzedam, 47 m2, 75 tys. w blo-
ku. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERU-
CHOMOSCI.PL

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

 Kawalerki: Czarny Las, 34 m2, 59 tys., Lecha, 29 m2, 
55 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Energetyków, 35 m2, 75 tys., Kopal-
niana, 43 m2, Osiedlowa 51 m2, 89 tys. LOKATOR, tel. 
793-017-323

 Trzypokojowe: Skowronków, 62 m2, 149 tys. LOKA-
TOR, tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe, 48 m2, 95 tys. zł,  Godula. CONTRAC-
TUM, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 47 m2, 69 tys. zł, Ruda, c.o. miejskie. 
CONTRACTUM, tel. 793-396-040.

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

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

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

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. 
Tel. 502-812-504.

 SPRZEDAM M-2, Halemba, III PIĘTRO, 74.000 zł, do 
remontu. Tel. 509-364-986.

 Sprzedam kawalerke w Goduli bez pośredników. Tel. 
509-147-563.

 Sprzedam M-3 Nowy Bytom, 1 piętro Objazdowa.  
Tel. 604-987-117.

Motoryzacja
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do 

klienta. Tel. 792-155-155.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samo-
chodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skoro-
dowanych. 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.

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

Praca
 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pra-
cowników ogólnobudowlanych (wykończenia), elektry-
ków z uprawnieniami. Prawo jazdy mile widziane Nawią-
żemy również współpracę z małymi firmami 
budowlanymi. Kontakt, tel. 32 740-91-63, 696-099-922.

 Firma z Rudy Śląskiej-Orzegów zatrudni mechanika 
utrzymania ruchu. Wymagana książeczka sanitarno-epi-
demiologiczna. Mile widziane uprawnienia SEP do 1 KW. 
Możliwość przyuczenia. Tel. 733-109-682.

 Praca w ochronie obiekty handlowe, grupa interwen-
cyjna na terenie Rudy Śląskiej i okolic.  Tel. 502-293-237.

 Zatrudnię mężczyznę do ciężkiej pracy fizycznej 
w ogrodnictwie. Tel. 691-911-683. O kontakt proszę 
w godz. 8.00-12.00.

Różne
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 Sprzedam używane kontenery – szatnie budowlane. 
Tel. 531-112-344.

 
 Antikpol skup antyków 883-792-678.

 
 Skóry, futra, kożuchy, szycie, przeróbki, farbowanie. 

www.fiszer-futra.com.pl. Dojazd gratis. Tel. 608-247-
990.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, na-
przeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się 
w rejonie: ul. Żwirki i Wigury, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 
3 lat z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, ul. Przedszkolnej – Karola 
Goduli, która zostanie oddana w najem, w okresie Święta Wszystkich Świę-
tych z przeznaczeniem na prowadzenie handlu, ul. 1 Maja (Halemba), która 
zostanie oddana w najem, w okresie Święta Wszystkich Świętych z przezna-
czeniem na prowadzenie handlu, ul. Ryszarda Magdziorza, która zostanie od-
dana w najem, w okresie Święta Wszystkich Świętych z przeznaczeniem na 
prowadzenie handlu, ul. 1 Maja, która zostanie oddana w najem na okres 3 
lat z przeznaczeniem pod parking, ul. 1 Maja, która zostanie oddana w najem 
na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy, ul. Leśna, 
która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod grunt 
przyległy, istniejące garaże murowane, placyk gospodarczy.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 
napeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się 
w rejonie: ul. Stanisława Moniuszki, która zostanie oddana w najem na 
okres do 3 lat z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie Ślą-
skiej w rejonie ulic: Jana Dobrego, które zostaną oddane w dzierżawę z przezna-
czeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne oraz ogródki przydomowe, Piastow-
skiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne, Szczęść Boże oraz Sosinki, które zostaną oddane w dzierżawę oraz 
najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, przydomowe, sta-
wy, garaże wolnostojące, Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny. 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 
4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami odwo-
łał ogłoszony na dzień 22.03.2016 r. 
pierwszy ustny przetarg nieograni-
czony na oddanie w użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat nierucho-
mości gruntowej własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położonej w Ru-
dzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy 
Leszczynowej, oznaczonej numerem 
geodezyjnym:
– 1443/24 o powierzchni 1364 m2, 
użytki: B, Bz, R-IIIb, obręb Orzegów, 
zapisanej na karcie mapy 2 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr KW GL1S/00007517/4 – z prze-
znaczeniem pod budowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
z uwagi na brak publikacji ogłoszenia 
o przetargu w Biuletynie Informacji 
Publicznej.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste 

na okres 99 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich z przeznaczeniem 

pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowa-
nie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Ślą-
skich, stanowiące działki nr:

– 1267/93 o powierzchni 745 m², 
– 1274/93 o powierzchni 737 m², 

obręb Bielszowice, karta mapy 6, Gl1S/00013130/2 (działy III i IV ww. księgi są wolne 
od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska ww. działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
(symbol planu MN1).

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i tere-
nów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, posiadają kształt prostokąta, są 
niezabudowane oraz częściowo porośnięte drzewami. 

dojazd do zbywanych nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda kokota zapew-
niony jest przez gminną drogę wewnętrzną ulicę Noblistów Śląskich, zlokalizowaną na 
działkach nr 1260/93 i 1277/93 – kW nr Gl1S/00013130/2, po której przejazd może się 
odbywać na zasadach ogólnych.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 1267/93 – 93.000,00 zł,
– dla działki nr 1274/93 – 92.000,00 zł.

Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, 

którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego 

roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów 

i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia 
aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną 
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda 
Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 
4.05.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr 1267/93 – 4.700,00 zł, dz. 
nr 1274/93 – 4.600,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą komisji 
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA
OGŁASZA III 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   4.000,00 zł
48,30  9,10  1,29  79.000,00 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 2.500,00 zł
35,51  4,03 7,61  49.000,00 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   1.400,00 zł
18,10  5,00 0,66 28.000,00 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 25.04.2016 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 „wadium – lokal 
ul.................” w podanych wyżej wysokościach w terminie do dnia 19.04.2016 r. przelewem na konto: Nr 71 
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę 
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie 
tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-
14.00; zaleca się przedłożenie komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. W 
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 planowa-
nymi 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 zamieszczo-
ną 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 wyma-
gane 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 dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniej-
szonej 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 4.04.2016 r. – lokali poz. 1, 3 w dniu 6.04.2016 r. – lokalu poz. 2
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Górnicza Spółdzielnia 
MieSzkaniowa „naSz doM”
w rudzie Śląskiej przy ul. kłodnickiej 97

ogłasza przetarg ograniczony dla osób fizycznych na odrębną własność lokalu   
mieszkalnego w drodze ustnej licytacji. lokal wyposażony jest w instalację 

centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną, położony 
w bardzo ładnej, spokojnej okolicy w sąsiedztwie lasu. w pobliżu także autostrada 
a4, a1, a także drogowa Trasa Średnicowa. wykaz oraz cena wywoławcza lokalu:  

lp. adres
pow.  

uż. m2

położenie 
lokalu

ilość 
pokoi

cena 
wywoławcza zł

wadium 
zł

Termin 
przetargu

dodatkowe 
informacje

1
ruda Śląska, 

41-706,  
Grabowa 9/8

30,91 II piętro 1 63 005,40 6 300,54
21.04.2016
godz. 9.00

lokal 
w dobrym 

stanie,
odświeżony

wadium w ww. wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni – nr konta: 60 8470 0001 
2001 0080 8680 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając: wpłata 
wadium na przetarg – adres lokalu. za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień 
uznania rachunku bankowego. Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny 
wywoławczej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej kwoty nabycia 
nieruchomości, kosztów wyceny mieszkania oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji wymaganej 
przez notariusza do 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie odrębnej własności 
lokalu następuje w formie aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota wadium 
zaliczana jest na poczet wpłat wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się osoby wygry-
wającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik przetargu 
zobowiązany jest zapoznać się z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze prze-
targu, które zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” (§ 59-70) i 
podpisać stosowne oświadczenie. Statut umieszczony jest na stronie internetowej www.naszdom.
info.pl oraz można się z nim zapoznać w siedzibie GSM „Nasz Dom” (pok. 105, tel. 32 243-27-47). 
Na przetarg należy zgłosić się z dowodem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium. Lokal miesz-
kalny będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu w dniu 12.04.2016 r. w godzinach 
od 10.00 do 12.00.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” informuje także, iż będzie przetwarzać dane 
osobowe zawarte w dokumentacji przetargowej jako administrator danych w celu przeprowadze-
nia postępowania przetargowego, a także w celach kontaktowych i archiwalnych. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. 
Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania 
na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania.

do momentu otwarcia przetargu zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przy-
czyny. przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „nasz dom” w rudzie Śląskiej przy ul. kłodnickiej 97. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENt MIAStA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza rokowania 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. 

Przedmiotem rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 1. 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest prawo użytkowania wieczy-
stego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej, w rejonie ulicy 
Noworudzkiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 491 o powierzchni 1994 
m2 obręb Ruda k.m. 5, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1S/00012847/4 (dział III i IV są wol-
ne od wpisów), własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Ślą-
ska do dnia 05.12.2089 r. Pierwszy, drugi i trzeci przetarg odbyły się w dniach: 16.10.2015 r. i 
15.12.2015 r. i 7.03.2016 r.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-2. 
ska działka stanowi teren obiektów i urządzeń elektroenergetycznych (symbol planu E1).
Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ul. Szyb Walenty poprzez dro-3. 
gi wewnętrzne ulice: Szyb Mikołaj i Noworudzką oraz przez działkę nr 499, na której zostanie 
ustanowiona odpłatna służebność gruntowa. Wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 46.000,00 
zł, podlega powiększeniu o podatek VAt. Nabywca będzie zobowiązany uiszczać opłaty roczne z 
tytułu wieczystego użytkowania.
cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 43.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o podatek od towarów i 

usług. 
rokowania odbędą się w dniu 26.04.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta ruda Ślą-

ska plac Jana pawła ii 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 

ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 21.04.2016 r. dokonają wpłaty za-
liczki w wysokości 2.200,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji przepro-
wadzającej rokowania wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 

32 244-90-56.

MieJSkie przedSiębiorSTwo 
GoSpodarki MieSzkanioweJ 
Spółka z o.o. w rUdzie ŚląSkieJ 

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

Lp. Adres lokalu
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposa-
żenie w 

instalację

Stawka 
wywoław-
cza (zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin oglę-
dzin lokalu

1
Ruda Śląska 1 – Ruda  

ul. Piastowska 11/03, lokal na parte-
rze w budynku mieszkalnym 

21,90 
elektryczna, 

wod.-kan,  
– odcięta

5,00 500,00 11.04.2016 r. 
godz. 9.00

2
Ruda Śląska 1 – Ruda  

ul. Norwida 2/01, lokal na parterze  
w budynku mieszkalnym 

21,12 
elektryczna, 
wod.-kan.,  
– odcięta

5,00 500,00 11.04.2016 r. 
godz. 10.00

3
Ruda Śląska 1 – Ruda 

ul. Norwida 2/03, lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym 

 25,98 elektryczna, 
wod.-kan., 5,00 500,00 11.04.2016 r. 

godz. 10.15

4

Ruda Śląska 1 – Ruda  
ul. Wolności 16a/1, 

lokal w Dzielnicowym Centrum Han-
dlowym im. J. Koniecznego

18,30 elektryczna, 
wod.-kan., 50,00 2.000,00 11.04.2016 r. 

godz. 11.00

5
Ruda Śląska 4 – Orzegów 

ul. K.A. Hlonda 34/01, lokal na parte-
rze w budynku mieszkalnym

17,80 elektryczna, 
wod.-kan., 6,00 500,00 11.04.2016 r. 

godz. 12.00

6
Ruda Śląska 6 – Halemba  

ul. Solidarności 5/3, lokal na piętrze  
w budynku handlowym 

32,70 
elektryczna, 
wod.-kan., 

c.o.
10,00 1.000,00 11.04.2016 r. 

godz. 13.00

7
Ruda Śląska 7 – Kochłowice  

ul. Kamienna 31/01, lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym WMN

48,60 
elektryczna, 
wod.-kan., 

c.o.
10,00 1.000,00 11.04.2016 r. 

godz. 14.00

8
Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom  

ul. Niedurnego 53b/02, lokal na parte-
rze w budynku mieszkalnym WMN

24,50 + 
piwnica 

4,87 

elektryczna, 
wod.-kan. 9,00 500,00 12.04.2016 r. 

godz. 10.00

9

Ruda Śląska 10 – Wirek  
ul. Sienkiewicza 1/02, 

lokal na parterze w budynku mieszkal-
nym, wejście przez klatkę schodową 

32,56 elektryczna, 
wod.kan, 9,00 500,00 12.04.2016 r. 

godz. 11.00

10
Ruda Śląska 10 – Wirek  

ul. tuwima 8/01, lokal na parterze  
w budynku mieszkalnym

21,42 + 

pow. przyn. 
wspólna 

6,78 

elektryczna, 
wod.kan., 

c.o.
9,00 500,00 12.04.2016 r. 

godz. 11.30

11
Ruda Śląska 10 – Wirek  

ul. 1 Maja 232/01, lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym

30,00 
m2 

elektryczna, 
wod.kan, 7,00 500,00 12.04.2016 r. 

godz. 12.30

12 Ruda Śląska 1 – Ruda, ul. Piastowska 
31 garaż nr 2 18,30 brak insta-

lacji 3,50 500,00 11.04.2016 r. 
godz. 9.00

UwaGa !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAt w wysokości 23 %
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu po-

datkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użyt-

kowe przelewem na konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w ter-
minie do dnia 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora 
(ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30  do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 
16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30  do 15.00); piątek od godz. 7.30  do 13.00 w opisie podając: wpłata wa-
dium na przetarg w dniu 9.03.2016 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego / garażu) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 15 kwietnia 2016 r. do 
siedziby MPGM Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział Eksploatacji) 
oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez 
podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu 
użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowa-
nego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 
oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony 
w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej:  www.mpgm.com.
pl. 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 23, 
24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33 ; 242-01-75 ; 242-00-82, wew. 744, 745.
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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 niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy 
Borówkowej obejmujących, tworzące całość gospodarczą o łącznej powierzchni 2440 m2, działki oznaczone numerami 

geodezyjnymi: 2187/1 o powierzchni 1176 m2 i 2188/1 o powierzchni 1229 m2, kW nr Gl1S/00018068/1, 2184/2 
o powierzchni 35 m2, kW nr Gl1S/00008201/3, zapisane na karcie mapy 3, obręb kochłowice oraz w podanych księgach 

wieczystych Sądu rejonowego w rudzie Śląskiej (działy III i IV wolne są od wpisów). Nieruchomości własności Gminy 
Miasta ruda Śląska zostaną oddane w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod 

budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 280.000,00 zł.

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 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych 

w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Borówkowej 
obejmujących, tworzące całość gospodarczą o łącznej powierzchni 

2408 m2, działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2185/1  
o powierzchni 848 m2 i 2186/1 o powierzchni 1007 m2, kW  

nr Gl1S/00018068/1, 2182/2 o powierzchni 383 m2 i 2183/2  
o powierzchni 170 m2, kW nr Gl1S/00008201/3, zapisane na karcie 
mapy 3, obręb kochłowice oraz w podanych księgach wieczystych 

Sądu rejonowego w rudzie Śląskiej (działy III i IV wolne są 
od wpisów). Nieruchomości własności Gminy Miasta ruda 

Śląska zostaną oddane w trybie przetargowym w użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego.

 Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 288.000,00 zł.
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Piłka nożna

Sportowy Rozkład Jazdy

Złota Zgoda
Młodziczki Zgody zostały zdobywczy-

niami  złotych medali ligi polsko-czeskiej, 
a najmłodszy zespół Zgody wrócił  
z mistrzostw Śląska ze złotymi medalami 
15.12.2015 r. rozpoczął się cykl ligi pol-
sko-czeskiej z udziałem drużyny Zgody 
w kategorii młodziczek. Zawody były roz-
grywane każdy z każdym. Odbyły się dwa 
turnieje w Polsce oraz dwa w Czechach. 
Ogółem każda z drużyn rozegrała po 20 
spotkań. Rudzianki po wygraniu wszyst-
kich meczów okazały się bezkonkurencyj-
ne w turnieju. Ponadto Agnieszka Iwano-
wicz zdobywając 51 bramek otrzymała 
nagrodę najskuteczniejszej zawodniczki.

Skład zespołu: Paulina Wieczorek, Wik-
toria Ciaś, Weronika Sobańska, Agnieszka 
Iwanowicz, Julia Skubacz, Marta Weih-
rauch, Aleksandra Kołecka, Natalia Oli-
chwer, Julia Wyląg, Dominika Siedlarek, 
Sabina Wypich. Trenerzy: Józef Szmatłoch 
i Adam Michalski. 

W sobotę (19.03.) na hali Zgody roze-
grany został finał w kategorii dziewcząt 
młodszych z udziałem zespołów: GZKS 
Sośnica Gliwice,KS Bystra, MTS Żory  
i KS Zgoda Ruda Śląska. Dziewczęta Zgo-
dy po pokonaniu wszystkich drużyn zosta-
ły mistrzyniami Śląska, a ponadto Paulina 
Zagozda z 25 bramkami wygrała klasyfika-
cję strzelczyń.

Skład zespołu: Nikola Lessner, Paulina 
Gwóźdź, Oliwia Bujok, Paulina Zagozda, 
Wiktoria  Pietryga, Marta Bodzianowska, 
Martyna Hajda, Natalia Gardan, Marta 
Skoczyńska, Julia Wilczyńska. Trener: Jó-
zef Szmatłoch.

Rugby – w sobotę, 2 kwietnia, o godz. 
15.00 odbędzie się mecz I ligi na Burloch 
Arenie, w którym gospodarze KS IGLOO 
RUGBY Ruda Śląska podejmą Czarnych 
Pruszcz Gdański.  Meczem tym Gryfy od-
rabiają zaległości, gdyż został on  przenie-
siony z rundy jesiennej na wiosnę. Co cie-
kawe, rewanż w Pruszczu Gdańskim zosta-
nie rozegrany już za trzy tygodnie.

Piłka nożna – 2 kwietnia, godz. 16  
– Wawel Wirek – Naprzód Zawada

Zwycięska tylko Urania
Trudno było prognozować, jak w Wielką 

Sobotę potoczy się sytuacja na Tunkla. Pano-
wała niezbyt zachęcająca aura, termin wyzna-
czono  nieciekawy (w przededniu Wielkanocy), 
a forma obu drużyn pod znakiem zapytania.

Na pierwszą okazję dla kochłowiczan 
czekaliśmy do 16. minuty gry, gdy Kornas 
wypuścił Grzesika, a ten zmusił gości do 
sparowania piłki na rzut rożny. Dwie minuty 
później, po dużym zamieszaniu, piłkę pod 
nogami miał Zalewski, który uderzył na  
czystej pozycji, jednak posłał futbolówkę 
obok słupka. W 25. minucie mieliśmy kolej-
ną dobrą akcję Uranii. Tym razem Miszka 
uderzył w polu karnym, ale także niecelnie. 
W 34. minucie najpierw po rzucie rożnym 
groźnie uderzył Lenkiewicz i futbolówka po 
rękach Lajdy powędrowała nad poprzeczkę, 
a kolejny rzut rożny wykorzystał Kokoszka, 

który najlepiej odnalazł się w polu karnym 
i posłał piłkę do siatki. Tym samym zakoń-
czyła się pierwsza część gry, którą mimo 
wszystko zdominowała Urania, zwłaszcza 
w jej końcowym fragmencie. Kibice więc, 
mimo deszczu i chłodu, mieli na co czekać 
na Tunkla. A otwarcie drugiej połowy mogło 
być wymarzone – z bliskiej odległości piłkę 
posłał Miszka, jednak ta powędrowała nad 
poprzeczkę. Początkowo spróbowała więc 
Urania, ale wraz z upływem minut o swoje 
coraz śmielej upominał się wicelider. Zaczął 
w 49. minucie Dudek, po którego uderzeniu 
piłka minęła nasz słupek. Jednak najbliżej 
wyrównania goście byli w 75. minucie, kie-
dy to z rzutu wolnego obili spojenie naszej 
bramki. Jeszcze co najmniej dwukrotnie 
Gwiazda mogła doprowadzić do wyrówna-
nia. W 77. minucie lepszy okazał się  

To był dobry mecz Uranii.

Koperwas, a trzy minuty później po „szczu-
paku” w polu karnym piłka minęła przeciw-
legły słupek. Mimo nieco słabszej drugiej 
części gry w wykonaniu podopiecznych tre-
nera Malujdy, zwycięstwo udało się dowieźć 
do końca spotkania i można powiedzieć, że 

na chwilę obecną jest to spory sukces. W in-
nych meczach rudzkich drużyn w lidze okrę-
gowej Wawel Wirek zremisował bezbramko-
wo z Orłem Mokre, natomiast  Jastrząb  
Bielszowice również zremisował,  ale 1:1 
z Naprzodem Czyżowice.

CuRling

Rudzcy mistrzowie
Ewa i Konrad Stych w styczniu 2017 

roku  będą reprezentować Polskę na mi-
strzostwach świata grupy B w Ostersund 
w Szwecji. Wszystko za sprawą dobrych 
wyników w kraju. Ewa  jako zawodnicz-
ka Team Rozbitki AZS Gliwice po raz 
kolejny została mistrzynią Polski junio-
rów. Jest to już piąty tytuł z rzędu tej za-
wodniczki.  Jej brat – Konrad Stych (za-
wodnik KS Warszowice i Marlex Team 
Katowice) w kwietniu będzie bronił ty-
tułu mistrza Polski w seniorach na lodo-
wisku  w Cieszynie.

Aktualni mistrzowie Polski  
juniorów na rok 2016.

łuCzniCtwo

Łucznicy na podium
Tydzień po tym, jak żeńska drużyna 

UKS-u Grot Ruda Śląska wywalczyła tytu-
ły halowych mistrzyń Polski kadetek, ry-
walizację o tytuły mistrzowskie przepro-
wadzono wśród młodziczek i młodzików. 
Miejscem ich zmagań była hala sportowa 
w Głuchołazach, a zawody zgromadziły 
ponad 220 młodych adeptów łucznictwa. 
W ich gronie nie mogło również zabraknąć 
reprezentacji UKS-u Grot Ruda Śląska.

Wyniki uzyskane w kwalifikacjach nasta-
wiły pozytywnie  zawodników i lekko roz-
budziły apetyty na medale. W późne sobot-
nie popołudnie (26.03.), bój o medale roz-
począł zespół młodzików starszych. Rudzka 
ekipa, pomimo iż nie była faworytem rywa-
lizacji drużynowej, uległa dopiero w półfi-
nale, w którym po wyrównanej walce prze-
grała pojedynek z o wiele bardziej doświad-
czonym zespołem z Żywca. W końcowej 
klasyfikacji zespołowej, drużyna UKS-u  
Grot w składzie: Arkadiusz Mróz, Sebastian 
Ziętek i Denis Biały uplasowała się osta-
tecznie na trzecim miejscu, ciesząc się ze 
zdobycia tytułów II wicemistrzów Polski 
w hali w kategorii młodzików starszych.

Drugi dzień mistrzostw Polski to rywali-
zacja indywidualna, w której mogliśmy 
oglądać wszystkich naszych chłopaków. 
Swoje indywidualne występy dość szybko 
zakończyli Sebastian i Denis, którzy ulegli 
rywalom w tzw. pierwszych przejściach 
(1/16 finału) i ostatecznie uplasowali się 
w trzeciej dziesiątce klasyfikacji indywidu-
alnej. O jedno oczko dalej, czyli na 1/8 fi-
nału, start w zawodach zakończył Arek 
Mróz, dzięki czemu został ostatecznie skla-
syfikowany na niezłej 9. pozycji wśród 
młodzików starszych.

Spośród czwórki naszych chłopaków, 
ponownie z najlepszej strony zaprezento-
wał się Wiktor Szreder, który dobrnął do 
półfinału rywalizacji w kategorii młodzik, 
w wyraźny sposób wygrywając swoje ko-
lejne pojedynki. Niestety „zaciął” się 
w półfinale, w którym minimalnie uległ 
konkurentowi z Dąbrowy Tarnowskiej. 
Wiktor nie był jednak aż tak przegrany, po-
nieważ zajmując trzecie miejsce w końco-
wej klasyfikacji turniejowej, zdobył tytuł II 
indywidualnego wicemistrza Polski w hali, 
w kategorii młodzik.

Slavia: Strąk, Babczyński, Met, wujec, 
Puschhaus (73 Szablicki), korban, 

Maciejewski, lach ( 80 t. Rejmanowski),  
M. Rejmanowski, Maciaszczyk (85 Jamrozy)

Piłka nożna

Slavia demoluje, a Grunwald 
został zdemolowany
Slavia Ruda Śląska 5:1 (2:0) Concordia knurów,  

grunwald Ruda Śląska 0:5 (0:4) odra opole
Dwa mecze i dwie 

zupełnie inne emocje 
towarzyszyły rudz-
kim kibicom podczas 
oglądania sobotnich spotkań Slavii i Grun-
waldu.  W Rudzie radość po wysokim i za-
służonym zwycięstwie nad Concordią 
Knurów, natomiast na Halembie duży smu-
tek po druzgocącej porażce z Odrą Opole.

Ambicje piłkarzy z Halemby w zakresie 
gry w piłkę nożną nie były w tym spotkaniu 
nazbyt wygórowane, więc to Odra zwycię-
żyła. Pięć bramek to najniższy wymiar 
przegranej gospoda-
rzy, ponieważ Odra 
stwarzała sobie dużo 
sytuacji. Piłkarze obu 
drużyn zaczęli jed-
nak spokojnie aż do 14. minuty, w której 
wszystko się posypało. Od tego momentu 
goście strzelali, a obrona rudzian nie pora-
dziła sobie ze skomasowanym atakiem opo-
lan. Do przerwy było już jasne kto wygra, 
pytanie brzmiało, czy przewaga czterech 

bramek po przerwie 
zmniejszy się.

Tak jednak się nie 
stało, a rudzianie 

stracili w drugich 45. minutach jeszcze 
jednego gola. Grunwald był tego dnia  ze-
społem dużo słabszym, pierwsze groźniej-
sze strzały oddał na opolską bramkę do-
piero w 41. (Stanisławski) i 43. (Kowalski) 
minucie.

O wiele lepsze humory mieli tego dnia 
kibice Slavii. Rudzianie z wymagającym 
przeciwnikiem – Concordią Knurów – wy-

grali aż 5:1.
Spotkanie od po-

czątku ułożyło się 
dobrze. Po dwóch 
minutach było już 

2:0 dla gospodarzy. Jednym ze strzelców 
tych bramek był Maciejewski, były za-
wodnik Concordii. Kolejne bramki pada-
ły w drugiej połowie. Bramki strzelali 
jeszcze w tym spotkaniu  Wujec x 2 i Mo-
ritz x 2.

grunwald: Sitko – kiepura, Szczypior, 
Cymański - Sikora – talaga, Maciongowski, 

Chwastek – Jagodziński – Stanisławski, 
kowalski. trenerzy: gawenda i wawoczny.

SkRÓt

tRiatlon

UKS Manta w debiucie
W niedzielę, 20 marca, w ośrodku Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu po raz pierwszy w zawodach organi-
zowanych oficjalnie przez Polski Związek 
Triatlonu zadebiutowała drużyna UKS 
Manta w składzie: Dawid Mielke, Bartosz 
Prokop, Marta Skudlik i Piotr Wyrtki.

Zawody organizowane były w formule 
Grand Prix Polski w Aquathlonie.  Dla naj-
młodszej kategorii młodzików (2002-2001) 
oznaczało to dystanse 400 metrów pływa-
nia oraz 2000 metrów biegu. Emocji było 
wiele, z  przyczyny formuły zawodów bie-

gowych, do których zawodnicy byli wy-
puszczani od najszybszego czasu pływac-
kiego, a kolejni z odpowiednim opóźnie-
niem wynikającym ze straty na basenie.

Swoją szansę wykorzystała Marta Sku-
dlik (2001), po pływaniu druga, która na 
trasie biegu szybko zniwelowała 13-
sekundową stratę do pierwszej zawodniczki 
i do samego końca walczyła z dochodzącą 
ją koleżanką reprezentującą C/S  Polska 
Ironman Szczecin. Przewagę ostatecznie 
udało się obronić i Marta zwyciężyła w ka-
tegorii młodzik.

Doskonale zaprezentowali się pozostali 
zawodnicy – wszyscy urodzeni w roku 
2002, a więc rywalizujący ze starszymi 
i bardziej doświadczonymi kolegami. 
Bartek Prokop na etapie pływackim był 
szósty, Dawid Mielke na biegowym drugi 
oraz Piotrek Wyrtki  na biegowym  czwar-
ty.

Wszyscy zawodnicy pokazali się z bar-
dzo dobrej strony, pokazując hart ducha  
i wolę walki.  Opiekę nad nimi sprawował 
trener Jarosław Prokop – wielokrotny me-
dalista imprez triatlonowych w naszym 
kraju. Rezultaty całego zespołu sprawiły, 
że choć na początku drogi i mało liczni, 
stajemy się obserwowani przez potenta-
tów na triatlonowej mapie Polski.Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń
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