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KUPIĘ AKCJE
HUTY POKÓJ SA

TEL. 507-671-829
NAJWYŻSZA CENA
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BYKOWINA

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  

SZYNKA
DO PARZENIA
SZYNKA

2699
KG

ŚLONSKOTRADYCYJNO

3 zł TANIEJ

JAJA – 20 SZT.
ROZMIAR M

TWARÓG 
SERNIKOWY 
PRESIDENT 
1 kg

850 zł TANIEJ
1399

szt.

899
opak.

120 zł TANIEJ

OLEJ
KUJAWSKI 
1 l

499
SZT.

619
szt.

MASŁO EKSTRA
PATURAGES
200 g

379
SZT.

549
SZT.

ZESTAW
SZTUĆCÓW
GERLACH
24 ELEMENTY
DLA 6 OSÓB

12900
kpl.

16900
kpl.

40 zł TANIEJ

KAWA ROZPUSZCZALNA 
NESCAFÉ 
CLASSIC
200 g

3 zł TANIEJ
opak.599

szt.1399
1699

szt.
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TYSKIE
GRONIE
0,5 l

199
SZT.

259
szt.

23% TANIEJ
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– Bardzo cenię sobie współpracę z Rudą Śląską, szczególnie 
z Cechem Rzemiosł i Przedsiębiorczości, który kultywuje tra-
dycję pasowania na ucznia w rzemiośle. W tym roku tytuł 
„Rzemieślnika Roku” zdobył Jakub Wyciślik, właściciel fi rmy 
Keja, który został wybrany spośród przedstawicieli aż ośmiu 
tysięcy fi rm – podkreślił Jan Klimek, wiceprezes Związku Rze-
miosła Polskiego oraz prezes Katowickiej Izby Rzemieślni-
czej. 

Trzeba było czekać wiele lat, żeby po raz kolejny Ruda Ślą-
ska mogła cieszyć się z tak prestiżowego wyróżnienia, jakie 
przypadło w udziale rudzkiemu rzemieślnikowi. – Jest to naj-
wyższy tytuł, jaki rzemieślnik może otrzymać, dlatego bardzo 
się cieszę, że dostąpiłem tego zaszczytu. Ta nagroda jest także 
niezwykle istotna dla naszego miasta, ponieważ po raz trzeci 
otrzymał ją rudzki rzemieślnik. Ostatni raz było to czternaście 
lat temu – zaznaczył Jakub Wyciślik, laureat tytułu „Rzemieśl-
nik Roku 2016”. 

Z kolei wyróżnienie „Firma z Jakością” oraz „Firma z Przy-
szłością” otrzymali właściciele piekarni Jakubiec. Także pie-
karnia Poloczek została nagrodzona tytułem „Firma z Przy-
szłością”. Nagrody te są dowodem na to, że rudzkie przedsię-
biorstwa mają się dobrze. – Jestem rzemieślnikiem już trzydzie-
ści trzy lata, a dwadzieścia pięć pracuję dla rzemiosła. Dlatego 
bardzo bym chciał, żeby rzemiosło w naszym mieście i naszym 
kraju cały czas prężnie się rozwijało. Myślę, że bardzo ważne 
jest to, żeby młodzi ludzie na początku swojej drogi życiowej 
wybierali konkretny zawód. Ważną rolę w tym odgrywają ro-
dzice, którzy powinni wskazywać właściwą drogę swoim dzie-
ciom od najmłodszych lat – stwierdził Jakub Wyciślik.  AL
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Najlepsi przedsiębiorcy działają w Rudzie

Fo
to

: A
L

Rudzcy rzemieślnicy i przedsiębiorcy triumfowali podczas XXIV Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej w zabrzańskim Domu 
Muzyki i Tańca, gdzie statuetki i nagrody odebrali przedstawiciele trzech przedsiębiorstw z naszego miasta. Zostały 
one wybrane spośród  kilku tysięcy fi rm z całego województwa śląskiego.

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
pragnę złożyć serdeczne życzenia

wszystkim pracownikom 
rudzkich placówek zdrowotnych.

Niech ta odpowiedzialna i wymagająca praca
będzie dla Was źródłem satysfakcji i spełnienia

oraz przynosi radość i sukcesy.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

oraz przynosi radość i sukcesy.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej • 
i II stopnia stomatologii zachowawczej
Profi laktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie• 

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

 STOMATOLOG
Oferujemy między innymi:

• Usunięcie kamienia i osadu
• Piaskowanie
• Wybielanie 
• Korona porcelanowa na cyrkonie za jedyne 800 zł

Szczegóły na stronie internetowej
ZAPRASZAMY

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

Fo
to

: A
L

Fo
to

: A
L

Tytuł „Rzemieślnika 
Roku 2016” zdobył Jakub Wyciślik.

Piekarnia Jakubiec otrzymała 
tytuły: „Firma z Jakością” 

oraz „Firma z Przyszłością”. 

Do właścicieli piekarni Poloczek powędrował tytuł „Firma z Przyszłością”. 
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REKLAMA

Wybór na całe życie

tel. 601-427-311

To spotkanie z pewnością będzie 
miało wpływ na przyszłe wybory 
uczniów z naszego miasta. Już po 
raz 20. w hali MOSiR-u w Halembie 
odbyła się Giełda Szkół 
Ponadgimnazjalnych, podczas 
której zaprezentowały się wszystkie 
rudzkie szkoły średnie, a starsi 
koledzy przekonywali w pomysłowy 
sposób gimnazjalistów do wyboru 
podobnej ścieżki edukacji.

Giełda szkół to już tradycja w naszym 
mieście. – Dzięki niej uczniowie w jednym 
miejscu zapoznają się z ofertą edukacyjną 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z na-
szego miasta. To jest dla nich ważne, bo 
mogą je porównać i wybrać ten kierunek, 
który jest dla nich najważniejszy – podkre-
śla Klaudia Rolnik, dyrektorka Gimnazjum 
nr 8, które jest organizatorem wydarzenia. 
– Na podstawie opinii uczniów z naszej 
szkoły mogę potwierdzić, że ta giełda bar-
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dzo pomaga im w dalszym wyborze ścieżki 
edukacji. Czasem zmieniają decyzję, cza-
sem to spotkanie utwierdza ich w tym, że 
wybrana wcześniej szkoła jest tą wymarzo-
ną – dodaje.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 
poza tradycyjną formą przedstawienia 
oferty edukacyjnej, również w nietypowy 
sposób – poprzez występy i pokazy arty-
styczne – starali się zachęcić uczniów do 
wyboru danej szkoły. Za sprawą Cechu 
Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie 
Śląskiej w sali unosiły się zapachy potraw 
i wypieków przygotowanych przez 
uczniów rzemiosła – kucharzy, 
piekarzy i cukierników, a dzięki uczniom 
klasy technik realizacji nagrań i nagłośnień 
z ZSP nr 4 po hali niosły się dźwięki, będą-
ce efektem nauki w tej szkole. Gimnazjali-

ści mogli także poznać inne praktyczne 
umiejętności ich starszych kolegów np. za 
sprawą fryzur, jakie wykonywali m.in. 
uczniowie ZSP nr 1, z kolei uczniowie ZSP 
nr 2 przygotowali kelnerski pokaz. 
– Kształcimy w zakresie teoretycznym 
i praktycznym. Zapewniamy uczniom prak-
tykę poprzez pracę w różnych zakładach 
pracy, a ponadto mają oni możliwość wy-
jazdu za granicę na miesięczne praktyki 
zawodowe, z których wracają bardziej za-
poznani z rynkiem pracy i z zawodem – za-
znacza Anna Kowalska, nauczycielka 
przedmiotów ekonomicznych w ZSP nr 2. 
– Dziękuję młodzieży szkół ponadgimna-
zjalnych za zaangażowanie, za to że wła-
śnie Wy prezentujecie kierunki kształcenia 
w naszych szkołach i zachęcacie młodszych 
kolegów, aby skorzystali z oferty edukacyj-

nej w naszym mieście. Wam, drodzy gimna-
zjaliści, życzę natomiast, abyście mieli oczy 
szeroko otwarte, abyście się wsłuchali, co 
mają do powiedzenia Wasi starsi koledzy, 
bo wybór jakiego dokonacie, będzie wybo-
rem na całe życie – podkreśliła z kolei An-
na Krzysteczko, zastępca prezydent mia-
sta.

Potwierdzają to także sami uczniowie, 
do których adresowana była giełda, a któ-
rzy mają jeszcze czas na podjęcie decyzji. 
– Zastanawiam się nad wybraniem „Mic-
kiewicza”, bo chciałabym iść tam na kieru-
nek biologiczno-chemiczny. Dlatego przy-
szłam tutaj, żeby bardziej zapoznać się 
z ofertą tej szkoły oraz zorientować się, ja-
kie jeszcze szkoły znajdują się w pobliżu  
– wyjaśniła Julia Kotarska, uczennica Gim-
nazjum nr 8. Joanna Oreł
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Uczniowie dopytywali się o to, z jakiego 
sprzętu można korzystać w szkołach.
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Rzemieślnicy zadbali, by nikt  
z giełdy głodny nie wyszedł.

Fo
to

: J
O

Gimnazjaliści mogli z ulotek dowiedzieć 
się o ofertach szkół. 

Gimnazjaliści licznie wzięli udział w wydarzeniu. Nie zabrakło podczas giełdy naszej maskotki – wiewiórki.

Giełdę uroczyście otwarła wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Starsi uczniowie w oryginalny sposób 
zaprezentowali kierunki nauczania.
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WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl
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Tym razem nasi Czytelnicy interweniują w sprawie chodnika, a raczej jego braku. Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej od kilku 
miesięcy działa już w nowej siedzibie, ma przestronny parking i łatwo do niego trafi ć. Problem mają jedynie osoby, które 
chcą się tam dostać korzystając z komunikacji miejskiej, a następnie muszą dojść piechotą do budynku sądu. Na brak chod-
nika skarżą się zarówno petenci jak i pracownicy.

Nowy chodnik prowadzący do sądu już powstaje.
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Wygodniej do sądu | CZARNY LAS 

– Nie wszyscy posiadają samochody i mogą podjechać pod sam budynek. 
Kiedy próbuje się dojść do sądu od strony ulicy Bukowej (ulica dojazdowa 
do Tesco – przyp. red.), trzeba iść po trawniku – żali się nasza Czytelniczka. 
– Zwłaszcza o tej porze roku, kiedy robi się błoto jest to szczególnie uciąż-
liwe – dodaje.  Teren należy do rudzkiego Urzędu Miasta. – Ulica Bukowa 
jest drogą publiczną, której zarządcą jest prezydent miasta Ruda Śląska. 
Budowa chodnika wzdłuż tej ulicy, na odcinku od ul. 1 Maja do wjazdu do 
budynku nr 9 została już zlecona z terminem wykonania do końca maja 
bieżącego roku – tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Ruda Śląska. 

Nowy chodnik już powstaje. Właśnie rozpoczęły się prace budowlane. 
Dojście do sądu na odcinku, gdzie trwa budowa, przez najbliższe tygodnie 
może być utrudnione, jednak ci którzy dojeżdżają do sądu autobusem, ko-
rzystając z przystanków autobusowych na Czarnym Lesie, mogą dostać się 
do budynku od strony ulicy Glinianej, gdzie chodnik już istnieje.  

Arkadiusz Wieczorek

OGŁOSZENIA

Droga prowadząca z osiedla przy ulicy Gojawiczyńskiej do Intermarche pozostawia wiele do życzenia. Problemem jest jednak to, że 
grunt należy do Polskiej Grupy Górniczej, a właścicieli sklepu nie stać na jego wykupienie, choć deklarują chęć wybudowania chodnika.
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Teren, na którym znajduje się przejście, należy do trzech właścicieli. 

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

informuje, że istnieje możliwość zasiedlenia od zaraz 
niżej wymienionych mieszkań, na podstawie umowy 
o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których 

wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi: 

w Rudzie Śl. – Goduli ul. Joanny 28d/5 • 
o pow. 37,00 m2 77.200,- zł (2p + k I – piętro) 
w Rudzie Śl. – 1 ul. Adama Mickiewicza 5b/11• 
o pow. 37,90 m2 62.920,- zł (2p + k II-piętro) 

Warunki ww. zasiedlenia oraz szczegółowych informacji 
udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-
11 wew. 209.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

– Mieszkańcy, którzy chcą dostać się do marketu w krótkim czasie, mu-
szą przejść przez stromy nasyp. Jednak kiedy pokryje go śnieg, przejście  
stanowi nie lada wyzwanie, szczególnie dla starszych osób. Uważam, że 
budowa chodnika jest konieczna – zaznacza pan Rudolf, jeden z miesz-
kańców osiedla. 

Działka, na której znajduje się przejście i o którym poinformował 
mieszkaniec, jest własnością kopalni, a także Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Nasz Dom” oraz Intermarche. – Uwzględniając aspekt 
społeczny, kopalnia deklaruje chęć współpracy i pomocy w załatwieniu tej 
sprawy. Gdyby było zainteresowanie, kopalnia rozważy możliwość zbycia 
nieruchomości na rzecz Intermarche – stwierdza Tomasz Głogowski, 
rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej. Spółka Asoka, do której na-
leży Intermarche, już w lipcu 2015 roku wystąpiła do Kompanii Węglo-
wej (dziś PGG) oraz spółdzielni „Nasz Dom” z prośbą o nieodpłatne wy-
dzielenie pasa, na którym zaproponowała wykonanie w całości na swój 
koszt chodnika łączącego ul. Gojawiczyńskiej z parkingiem sklepu Inter-
marche. Nie jest jednak w stanie ponieść dodatkowego kosztu związanego 
z zakupem gruntu i utrzymaniem go. – Podtrzymujemy chęć budowy ścież-
ki, jednak z powodu wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
a także pojawieniem się nowej konkurencji, sytuacja fi nansowa spółki nie 
pozwala na poniesienie całkowitego kosztu budowy. Jednak dla poprawy 
sytuacji lokalnej społeczności, jesteśmy skłonni partycypować w kosztach. 
Zaznaczam, że skrót ten jest również drogą do budynku usługowego, 

Problematyczne przejście  | HALEMBA

przedszkola, przychodni i KWK Halemba, a także Lidla – zaznacza Prze-
mysław Peszel, prezes zarządu Asoka Sp. z o.o.  Agnieszka Lewko

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 zapewnienie 

pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie 
odrębnej własności wymienionych 

w wykazie mieszkań. 

Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegó-
łowe informacje udziela dział członkowsko-lokalowy Spółdzielni 
tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

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

posiada do wynajęcia od zaraz wymienione w wykazie 
lokale użytkowe + boksy handlowe oraz do zbycia 

prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Ww. wykaz, warunki ww. wynajęcia oraz zbycia a także szcze-
gółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl 
oraz tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkow-
sko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 
12, a informacje dotyczące nabycia od zaraz prawa wieczystego 
użytkowania gruntów w Dziale Technicznym pok. 314 tel. 32 
248-24-11 wew. 231. 



5www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO | 5.04.2017
OGŁOSZENIA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Dziękujemy wszystkim za wyrozumiałość. Dziękujemy bardzo rodzicom za sło-
wa wsparcia i zapewnienie opieki dzieciom w dniu strajku.  

Strajkujący nauczyciele oraz pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali 
się odwagą obywatelską i pokazali solidarność zawodową.

To był strajk o lepszą szkołę, o lepszą edukację  i lepsze warunki pracy w oświa-
cie!

Związek Nauczycielstwa Polskiego
w Rudzie Śląskiej

Nauczyciele w ramach strajku domagali się głównie podniesienia płac 
o 10 proc. oraz deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień 
i zmian w warunkach pracy. Jednak efekty tego odczuli głównie rodzice 
uczniów i przedszkolaków. Z danych przekazanych przez rudzki oddział 
Związku Nauczycielstwa Polskiego wynika, że w Rudzie Śląskiej do straj-
ku przystąpiło 41 placówek, co stanowi 89 proc. placówek, w których 
w wyniku referendum strajkowego pracownicy wyrazili zgodę na strajk. 

– Liczba osób biorących udział w strajku stanowi 44,5 proc. zatrud-
nionych w placówkach objętych strajkiem. Uważamy, że jest to sukces 
biorąc pod uwagę, że w ostatnim okresie nasiliły się naciski na pracow-
ników szkół i przedszkoli, a nawet formy zastraszania – mówi Irena Gaj-
dzik, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rudzie Śląskiej. 
– Dziękujemy też rodzicom i mieszkańcom naszego miasta za zrozumie-
nie, a dyrektorom placówek za sprawną organizację opieki dla nielicz-
nych uczniów – dodaje. 

W Rudzie Śląskiej mamy 77 placówek oświatowych (łącznie z Porad-
nią Pedagogiczno-Psychologiczną i Młodzieżowym Domem Kultury). To 
oznacza, że biorąc pod uwagę wszystkie placówki, do strajku w skali całe-
go miasta przystąpiła nieco ponad ich połowa. W strajku wzięło udział 777 
nauczycieli oraz 194 pracowników administracji i obsługi. W strajkują-
cych placówkach pojawiło się 745 uczniów.  Arkadiusz Wieczorek

PrEZydENt MIAStA  
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 4.04.2017 r. 
 do dnia 25.04.2017 r. na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda 
Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro obok pokoju 222) wykazu 

nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta ruda Śląska 
położonej w rudzie Śląskiej-Wirku przy zbiegu ulic Wrzosowej 

i Polnej, obręb nowa Wieś, km. 2,  obejmującej  działkę nr 
1845/27 o powierzchni 1422 m2 kW Gl1S/00007904/4, która 
zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 177.000,00 zł.

StrAJk NAuCZyCIElI

Szkolne korytarze świeciły pustkami
W piątek (31.03) odbył się strajk szkolny. Protest polegał na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników oświaty od 
wykonania pracy. Nauczyciele nie prowadzili zajęć wychowawczych i opiekuńczych. Strajkowali także pracownicy 
administracji i obsługi. Akcja prowadzona była także w rudzkich szkołach i przedszkolach.

PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 

nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ulic: ZMP, Średniej, Bielszowickiej, Moniuszki, Fryderyka 
Joliot-Curie, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod drogę, przepompownię, ogródki 

przydomowe, ogródek rekreacyjny, placyk gospodarczy.
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 W strajkujących szkołach nie prowadzono lekcji.

OGŁOSZENIA
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REKLAMA
Justyna Dragan w kuchni obecna jest od 

czasów szkoły podstawowej. – Moja przy-
goda zaczęła się „od małego”, kiedy to po-
magałam mojej mamie w kuchni. Jednak 
kiedy nie wystarczało już bycie tylko asy-
stentką to spróbowałam sama tworzyć. Tak 
rozwinęła się moja pasja – wyjaśnia Justy-
na Dragan. 

Pierwszymi słodkościami, bo w tych 
specjalizuje się 17-latka, były kruche, cze-
koladowe ciasteczka. Następnie metodą 
prób i błędów Justyna rozwijała swoje kuli-
narne zdolności, by będąc w gimnazjum 
dojść do wniosku, że warto podzielić się z in-
nymi efektami swojej pracy, a przede 
wszystkim pasji. Tak powstał blog kulinar-
ny oraz fanpage na Facebooku (ok. 13 600 
fanów), gdzie Justyna publikuje swoje 
przepisy głównie na słodkości oraz domo-
we pieczywo, a także dzieli się inspiracjami 

na śniadanie, czy przepisami w stylu fit. Lu-
bi nowoczesność, ale nie ucieka od tradycji. 
Na jej blogu znajdziemy zarówno tradycyj-
ny kołocz z serem, jak i budyń z kaszy ja-
glanej. Ten ostatni jest niedawnym „odkry-
ciem” młodej kucharki. – Inspirację czerpię 
praktycznie ze wszystkiego – z książek, 
z programów telewizyjnych, a czasem 

wchodzę do kuchni z kar- 
tką i eksperymentuję, zapi-
sując sobie to co robię al-
bo w wolnej chwili rysuję, 
czy rozpisuję przepis, któ-
ry później testuję – wyja-
śnia Justyna Dragan. 

Bo 17-latka w kuchni 
stara się być codziennie, 
chociaż najczęściej swoje 
kulinarne inspiracje reali-
zuje podczas weekendów, 
czy też imprez okoliczno-
ściowych. – Moja mama 
cieszy się z tego, że może 
oddać mi tę „słodką” część 
gotowania, bo też i przy 
mamie nauczyłam się wie-
lu rzeczy i lubię wypieki 
mojej mamy, chociaż ona 
uważa, że kompletnie nie 
umie piec. Ja się z tym ab-
solutnie nie zgadzam  
– podkreśla Justyna Dra-
gan.

Rudzianka rozwija swoje umiejętności 
podczas licznych kursów. W czasie ferii 
miała ona okazję wziąć udział w prakty-
kach w jednym z warszawskich hoteli, teraz 
szykują jej się także miesięczne praktyki 
zawodowe w Lizbonie, a praktycznych 
umiejętności uczy się również w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w klasie 

technik żywienia i usług gastronomicznych. 
To doceniane jest nie tylko przez Czytelni-
ków bloga www.nastoletniewypiekanie.
blogspot.com. W grudniu wygrała ona w lo-
kalnym konkursie kulinarnym „Rudzkie 
Smaki”, proponując mieszkańcom orzecho-
wo-jabłkową „Pychotkę”, uczestniczy też 
w licznych zmaganiach kulinarnych na blo-
gach. Ponadto we wrześniu ubiegłego roku 
Ewa Wachowicz, zainspirowana jednym 
z przepisów nadesłanych przez Justynę, za-
prosiła rudziankę do swojego programu 
„Ewa gotuje”, a w tym roku otrzymała ona 

LUDZIE�Z�PASJĄ

Nastoletnie, ale mistrzowskie wypiekaniePrawie�14�tys.�„lajków”�na�Facebooku,�
udział�w�programie�kulinarnym�Ewy�
Wachowicz,�wygrana�w�konkursie�
„Rudzkie�Smaki”,�czy�zaproszenie�do�
udziału�w�programie�„Bake�Off�–�Ale�
ciacho!”�–�to�kilka�z�wielu�osiągnięć�
uzdolnionej�17-latki�z�Rudy�Śląskiej.�
Justyna�Dragan,�która�od�blisko�dwóch�
lat�prowadzi�bloga�kulinarnego 
�www.nastoletniewypiekanie.blogspot.com,�
sama�o�sobie�mówi�jednak�skromnie:� 
– Z pokorą podchodzę do swoich 
umiejętności oraz wiedzy. Jeszcze 
długa droga przede mną.

propozycję udziału w „Bake Off – Ale cia-
cho!”. – Nie zdecydowałam się jednak na 
udział, bo jeszcze nie czuję się na to goto-
wa. Jeżeli miałabym podejść do takiego 
programu, to z większą wiedzą. Muszę się 
jeszcze wiele nauczyć. Z pokorą podchodzę 
do swoich umiejętności oraz wiedzy. Jesz-
cze długa droga przede mną – uważa Justy-
na Dragan.

Być może jej zwieńczeniem będzie zało-
żenie własnej cukierni lub piekarni, a także 
napisanie autorskiej książki, bo o tym wła-
śnie marzy Justyna. Joanna Oreł
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Justyna nabywa praktykę podczas nauki w ZSP nr 2.
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REKLAMY

NOWY BYTOM

ORZEGÓW
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Uczniowie SP nr 20 odwiedzili UM.

W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM 
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, leczenie opryszczki, 

aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29 
tel. 605-237-275, 507-827-794 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE 
LECZENIE – bezboleśnie, bez konieczności 
znieczulenia, bez używania wiertła!

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29 
tel. 605-237-275, 507-827-794 
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
LECZENIE
znieczulenia, bez używania wiertła!

WYBIELANIE LASEROWE! 

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem 
gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

„Antymina” to hasło kampanii profi laktycznej, którą w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Orzegowie poprowadził raper 
Mirosław „Kola” Kolczyk. Spotkanie z młodzieżą wpisało się w te-
goroczne rekolekcje wielkopostne.

– Dzięki muzyce można bardzo wiele przekazać, a młodzieży ten 
sposób bardzo się podoba. Tego typu wydarzenie jest organizowane 
w naszej szkole już po raz trzeci i za każdym razem młodzież to 
udowadnia – podkreślił ksiądz Karol Płonka z parafi i św. Michała 
Archanioła w Orzegowie. 

W ramach kampanii muzyk w przystępny dla młodzieży sposób, 
czyli przez muzykę, opowiedział o zagrożeniach, jakie wynikają 
z uzależnień od używek, a które on odczuł „na własnej skórze”. 
– Opowiadamy prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy nie 
mają już szans, żeby podjąć jakieś działania, bo ich życie uległo 
kompletnej destrukcji. Znamy mnóstwo takich ludzi. Dlatego uwa-
żam, że młodych ludzi trzeba przestrzegać i najlepszą płaszczyzną do 
tego jest właśnie muzyka – zaznaczył Mirosław „Kola” Kolczyk. 

Jak się okazało, młodemu pokoleniu podoba się taka forma mó-
wienia o wystrzeganiu się przed uzależnieniami. – Możemy się do-

Profi laktyka przez muzykę

Raper Mirosław „Kola” Kolczyk poprowadził 
zajęcia profi laktyczne.

Wielu z nich planuje zostać radnymi, kil-
ku prezydentami miasta, niektórzy nie wią-
żą póki co przyszłości z pracą w samorzą-
dzie – ale wszyscy dokładnie już wiedzą 
czym zajmują się radni, prezydenci i urzęd-
nicy w Urzędzie Miasta. Uczniowie czwar-
tej klasy Szkoły Podstawowej nr 20 w Ko-
chłowicach wybrali się na wycieczkę do 
Urzędu Miasta. Nie była to jednak zwykła 
wycieczka, a wyjątkowa lekcja. 

Dzieciaki spotkały się w sali sesyjnej 
z wiceprzewodniczącą Rady Miasta Cecylią 
Gładysz, która opowiedziała im, czym zaj-
mują się radni. Wybrano przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącą, a wszyscy mogli 
wziąć udział w sesji i samemu przekonać 
się, jak podejmuje się uchwały. Zwiedzanie 
urzędu to także wycieczka po gabinetach 
przewodniczącego Rady Miasta i prezydent 
miasta oraz m.in. Biura Obsługi Mieszkań-
ców. Uczniowie kochłowickiej podstawów-

ki mogli też spotkać się osobiście z wicepre-
zydent Anną Krzysteczko i opowiedzieć jej 
o swoich potrzebach i oczekiwaniach. – Py-
tań jak zawsze było wiele. Takie spotkania 
z najmłodszymi mieszkańcami są bardzo po-
uczające. Dzieciaki mówią o swoich oczeki-
waniach wprost i jeśli np. gdzieś nie ma 
bramki czy siatki na boisku, albo potrzebny 
jest plac zabaw, mówią mi o tym podczas 
spotkań – mówi Anna Krzysteczko, zastęp-
ca prezydent miasta. – Każdą sugestię biorę 
pod uwagę, bo mamy bardzo mądre i wie-
dzące czego chcą dzieci – dodaje.

Każdy kto miał ochotę, mógł przez chwi-
lę zasiąść w fotelu prezydent i potrzymać 
klucz do bram miasta, a przede wszystkim 
odwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. 
Wycieczka do UM to doskonałe uzupełnie-
nie programu nauczania dla klas czwartych, 
kiedy dzieciaki uczą się podstaw demokra-
cji.  AW 

Z wizytą w UM 
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HALEMBA

Upominki dla uczestników wręczył 
wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Prawie trzystu zawodników wzięło udział w XI Olimpiadzie 
Sportowej Hufca ZHP Ruda Śląska. Harcerze mieli okazję spraw-
dzić swoje siły w kilkunastu konkurencjach sportowych, rozgrywa-
nych na boisku Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15. 

– Cieszę się, że Ruda Śląska stoi harcerstwem i że może pochwa-
lić się takimi wspaniałymi harcerzami, którzy tak chętnie biorą 
udział w sportowych zmaganiach. Myślę, że coroczną tradycję or-
ganizowania olimpiady będziemy kontynuować jeszcze przez wiele 
lat – podkreślała Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. 

Sportowa rywalizacja trwała od piątku do niedzieli i zakończyła 
się uroczystym apelem, podczas którego nagrodzono zwycięzców. 

Sportowa rywalizacja harcerzy 
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– Każdego roku w naszej olimpiadzie bierze udział coraz więcej 
harcerzy, którzy sprawdzają swoje siły w wielu konkurencjach indy-
widualnych oraz zespołowych. Dołączają do nas także dzieci, które 
nie należą do harcerstwa. Wszyscy są bardzo zaangażowani, lubią 
sportową rywalizację i wspólną zabawę – zaznaczyła Agnieszka 
Prudło z rudzkiego hufca. 

Na podsumowaniu olimpijskich zmagań nie zabrakło rodziców, 
którzy przez cały czas wspierali swoje pociechy i kibicowali im. 

ALHarcerze zostali nagrodzeni podczas  apelu.

wiedzieć czegoś ciekawego i w interesującej formie. To o wiele lep-
sze od tradycyjnych pogadanek – powiedziały Aleksandra Osadnik 
i Nikola Brysz, uczennice ZSO nr 4.  AL

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl
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MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2017

REKLAMA

Wybierz Miss Czytelników ,,WR”
Prezentujemy czternaście kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2017. Podobnie jak w latach ubiegłych, również nasi Czytelnicy mogą wybrać swoją Miss. Głosować można za pomo-
cą SMS-ów, na naszej stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl oraz na naszym fanpage’u: www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie/. Aby oddać głos za pomocą SMS-a 
wystarczy wysłać wiadomość o treści: miss.numer kandydatki na numer 71100 (na przykład: miss.15). Koszt SMS-a wynosi 1 zł + VAT (1,23 zł z VAT). Na głosy czekamy od 22.03.2017 r. 
od godz. 8.00 do 24.04. 2017 r. do godz. 12.00. Podczas fi nałowej gali, która odbędzie się 29 kwietnia, jurorzy wybiorą Miss Rudy Śląskiej oraz wręczą pozostałe tytuły.

1. Agnieszka Hanek. 2. Wiktoria Nowrotek. 3. Natalia Przewieźlik. 4. Karolina Bakalarska. 

5. Marta Baranowska.  6. Wiktoria Krzykowska. 7. Dominika Płaszczyk. 8. Marta Żuk. 9. Aleksandra Lein.

10. Marta Buszka. 11. Ewelina Tadej. 12. Oliwia Żwirowicz. 13. Natalia Żdanowska. 14. Sandra Płaszczyk.
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WIADOMOŚCI�RUDZKIE�GRAJĄ�PO�ŚLĄSKU

Miłość to cudowny sen 

CO,�GDZIE,�KIEDY?

OGŁOSZENIE

– Co znajdziemy na Waszej najnowszej 
płycie?

– Na naszym nowym krążku „Miłość to 
cudowny sen” tematyka utworów jest róż-
norodna. Piosenki są śpiewane po śląsku, 
ale również w języku literackim. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z tekstów, które naszym 
zdaniem są niebanalne. Utwory mają wspa-
niałą aranżację i rozrywkowe brzmienia, 
które porywają swą lekkością i naszą wraż-
liwością muzyczną. Ta płyta ma ogromny 
ładunek optymistycznej i pozytywnej ener-
gii, którą przekazujemy naszych kochanym 
fanom.

– Powstawanie płyty to z pewnością 
wiele tygodni pracy…

– Muzykę do wszystkich utworów skom-
ponował Stefan. Do współpracy zaprosili-
śmy także naszego przyjaciela a zarazem 
znanego i wspaniałego tekściarza, Edka Si-
korę, którego poprosiliśmy o napisanie tek-
stów do dwóch utworów. Do pozostałych 
dwunastu piosenek słowa napisał Stefan. 
Pierwszy moment, kiedy udało nam się tra-
fić do studia z nowymi pomysłami, nadszedł 
ponad dwa lata temu. Praca nad nową płytą 
stanowiła dla nas duże wyzwanie i zarazem 
była fascynująca.  Nagrywaliśmy wszystkie 
utwory z dużą przyjemnością, ale też 
z ogromną odpowiedzialnością. Płyta jak 
każda poprzednia była nagrywana prosto 
z serca i z przekonaniem, że taka ma być. 
Mamy nadzieję, że nasz nowy krążek będzie 
prawdziwym hitem dla naszej publiczności, 
na który warto było czekać aż pięć lat.

W�ramach�cyklu�„Wiadomości�Rudzkie�grają�po�śląsku”�rozmawiamy�z�zespołem�Duet�Karo.�Elżbieta�i�Stefan�
Witkowscy�przygotowują�się�właśnie�do�wydania�nowej�płyty,�która�ukaże�się�już�22�kwietnia.

– Nowa płyta to też Wasza nowa odsło-
na na scenie?

– Nasza kariera i przygoda z muzyką 
nabiera coraz większego tempa i z każdą 
kolejną wydaną płytą, rodzą się nowe po-
mysły. Tym razem podczas promocji no-
wej płyty na scenie wspierać nas będą 
znakomici muzycy. Nasz klawiszowiec 
zachwyci świetnymi frazami w solów-
kach, a gitarzyści będą zachwycać i poru-
szać wyobraźnię naszych fanów. Nic, co 
dzieje się na scenie, nie jest przypadkowe 
i dlatego dokładamy wszelkich starań, by 
podczas naszych promocyjnych koncer-
tów na scenie było ciekawie, kolorowo 
i dynamicznie. 

– Przed Wami kolejny sezon koncerto-
wy. Gdzie będziemy mogli Was zoba-
czyć?

– Przed nami najbardziej prestiżowa im-
preza, czyli Jubileuszowa X Śląska Gala 
Biesiadna, podczas której będziemy święto-
wać premierę czwartej płyty „Miłość to cu-
downy sen”. W maju zaśpiewamy na licz-
nych,  specjalnych koncertach z okazji Dnia 
Matki. Z ogromną niecierpliwością czeka-
my też na koncerty plenerowe, które roz-
poczną się już w maju. Koncertami w całej 
Polsce będziemy promować nową płytę, 
podczas których nasi fani usłyszą nowe pio-
senki oraz  najpopularniejsze utwory z na-
szej dyskografii.  Arkadiusz Wieczorek
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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�dwóch�
nieruchomości�gruntowych�położonych�w�Rudzie�

Śląskiej-Kochłowicach�w�rejonie�ulic�Władysława�Jagiełły� 
i�Dojazdowej�z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynków�

mieszkalnych�jednorodzinnych.

Przedmiotem� oddania� w� drodze� ustnego� przetargu� nieograniczo-
nego�w�użytkowanie�wieczyste�na�okres�99�lat�z�przeznaczeniem�pod�
budowę� budynków�mieszkalnych� jednorodzinnych� są� niezabudowa-
ne� nieruchomości� gruntowe� własności� Gminy� Miasta� Ruda� Śląska,�
położone� w� Rudzie� Śląskiej-Kochłowicach� w� rejonie� ulic Władysła-
wa Jagiełły i Dojazdowej,� obręb� Kochłowice,� karta�mapy� 1,� KW� nr�
GL1S/00021118/1, użytek�RIVb, stanowiące�działki�nr:

– 3787/3�o�powierzchni�564 m², 
– 3784/3�o�powierzchni�692 m²,  
(działy�III�i��IV��ww.�księgi�są�wolne�od�wpisów).

Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�prze-
strzennego�miasta�Ruda�Śląska�ww.�działki�stanowią�teren�zabudowy�
mieszkaniowej� z� podstawowym�przeznaczeniem�gruntów�pod� zabu-
dowę�mieszkaniową�jednorodzinną�i�fragmentarycznie�tereny�ulic�we-
wnętrznych�(symbole�planu�MN2 i KDW).
Zbywane�nieruchomości�są�niezabudowane,�porośnięte�trawą,�po-

łożone�w� sąsiedztwie� zabudowy�mieszkaniowej,� terenów� rolniczych�
i�zielonych,�posiadają�kształt�zbliżony�do�prostokąta.�Działki�posiadają�
dostęp�do�dróg�publicznych� -� ulic�Władysława� Jagiełły� i�Dojazdowej�
poprzez�drogi�wewnętrzne,�zlokalizowane�na�gminnych�działkach�nr:�
3650/3� i�3795/3.�W�celu� lokalizacji� zjazdów�należy�wystąpić,�odręb-
nym�tokiem�postępowania,�do�Wydziału�Dróg�i�Mostów�z�wnioskiem�
o�wydanie�warunków�na�powyższe.�Przedstawienie��dokumentacji�in-
westycji�w�zakresie�branży�drogowej�jest�obowiązkiem�inwestorów.

Ceny�wywoławcze�(netto)�do�przetargu�wynoszą�dla�działki:
nr�3787/3�-�74.000,00�zł
nr�3784/3�–�93.000,00�zł

Ceny  osiągnięte w przetargu będą  stanowić podstawę do ustale-
nia:

pierwszej opłaty  za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wy-• 
sokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawar-
cia 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 umo-
wy.
Termin�zakończenia�zabudowy,�za�które�uważa�się�wybudowanie�bu-

dynku�mieszkalnego�jednorodzinnego�w�stanie�surowym�zamkniętym,�
wynosi�5�lat�od�dnia�zawarcia�aktu�notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 8.05.2017 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�zapo-

znają�się�z�pełną�treścią�ogłoszenia (zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�
w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska� i� na�portalu�miejskim�www.
rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 2.05.2017 r. dokona-
ją�wpłaty�wadium�w�wysokości:�dz. nr 3787/3 – 3.700,00 zł, dz. nr 
3784/3 – 4.700,00 zł przelewem�na�konto�lub�w�kasie�Urzędu�i�przed-
łożą�Komisji� Przetargowej�przed�przetargiem�wymagane�dokumenty�  
i�oświadczenia.�

Zastrzega� się� prawo�do� odwołania� przetargu� z� uzasadnionej� przy-
czyny.

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

Miejskie CentruM kultury  – noWy BytoM 
5.04. godz. 18.00, „Tabu pokarmowe w religiach” – wykład 
z cyklu „Od FaceBoga do Facebooka”, prowadzenie: Maria Jo-
lanta Wolna – kulturoznawca i religioznawca; 5.04. godz. 9.00 – 
Przegląd taneczny w ramach Rudzkiego Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej; 5.04. godz. 16.30 – Klub Malucha – zajęcia 
artystyczne dla dzieci w wieku 4-6 lat, wstęp wolny po wcze-
śniejszej rezerwacji miejsca, tel. 32 248-62-40; 6.04.2017, godz. 
11.00 – Finał konkursu poezji lagrowej Ravensbruck 2017; 
8.04.2017, godz. 17.00 – „Selfie.com.pl” – spektakl komediowy 
w wykonaniu Doroty Pomykały, Julii Kamińskiej, Filipa Bobka 
i Roberta Gonery.

Miejska BiBlioteka PuBliCzna 
5.04, godz. 15.30, Filia nr 4 przy ul. Niedurnego 69 – Kurczątka 
malutkie, zajączki słodziutkie – zajęcia plastyczno-literackie dla 
dzieci połączone z wykonaniem kartek świątecznych; 5.04, godz. 
17.30, Biblioteka Centralna (Galeria Krekot) przy ul. Dąbrow-
skiego 18 – spotkanie autorskie z Jerzym Kaufmannem. Autor 
opowie o swojej twórczości oraz wykona piosenki, do których 
sam będzie sobie akompaniował; 6.04, godz. 17.00, filia nr 18 
przy ul. 1 Maja 32 – Muzyczny czwartek w bibliotece – Cho-
rzowskie Stowarzyszenie Artystyczne „Evviva l`arte”; 10.04, 
godz. 17.00, MBP filia nr 21 przy ul. Grzegorzka 8 – Zagłada 
formacji. Policja Województwa Śląskiego w kontekście zbrodni 
katyńskiej – spotkanie poprowadzi pracownik IPN w Katowi-
cach Zbigniew Gołasz.

in-ny DoM kultury 
6.04, godz. 11.00-13.00, In-nY Dom Kultury przy ul. Oświęcim-
skiej 87 – warsztaty świąteczne dla seniorów. 

MuzeuM Miejskie iM. M. ChroBoka
6.04, godz. 16.30 – rodzinne warsztaty wielkanocne. Uzupełnie-
niem zajęć będzie przygotowanie palm wielkanocnych. Udział 
w warsztatach 7 zł.

Szczegółowe informacje o imprezach dostępne na stronach  
internetowych organizatorów.
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– Burloch tętni życiem o każdej po-
rze roku. Dopiero co zakończył się se-
zon na łyżwy, a już rozpoczęło się ob-
lężenie toru rolkarskiego. Chcemy ca-
ły czas poszerzać ofertę rekreacyjną 
tego miejsca oraz poprawiać komfort 
użytkowania już istniejącej infrastruk-
tury, dlatego realizujemy kolejne in-
westycje – podkreśla prezydent Graży-
na Dziedzic.

Pierwszym tegorocznym przedsię-
wzięciem realizowanym na terenie 
Burlocha będzie utworzenie zaplecza 
technicznego dla lodowiska. Powsta-
nie ono przy lodowisku, naprzeciw 
budynku z szatniami. Znajdować się 
tam będzie zmodernizowany garaż 
dla rolby czyszczącej lodowisko, po-
nadto zainstalowany zostanie nowy 
kontener, który będzie służył jako po-

mieszczenie techniczne, gdzie będzie 
można m.in. naostrzyć łyżwy. Zago-
spodarowany teren będzie miał rów-
nież wydzielone miejsce na składo-
wanie śniegu zebranego przez rolbę 
podczas konserwacji lodowiska. 
– W trakcie realizacji prac konieczne 
będzie częściowe rozebranie skarpy 
oraz budowa żelbetowego muru opo-
rowego. Będzie miał on długość ok. 
40 m i wysokość dochodzącą do 4 m 
– informuje Piotr Janik, naczelnik 
Wydziału Inwestycji. – Prace powin-
ny się rozpocząć już niebawem. Jeste-
śmy w trakcie podpisywania umowy 
z wyłonioną w przetargu fi rmą, która 
zrealizuje to zadanie – dodaje. 
Koszt tej inwestycji wyniesie blisko 
0,5 mln zł.

Kolejne zaplanowane na Burlochu 
na ten rok inwestycje dotyczą infra-
struktury rowerowej. Pierwszą z nich 
będzie tor typu pumptrack. – Będzie to 
już piąty taki tor w mieście. Każdy 
z takich obiektów składa się z ziem-
nych garbów oraz profi lowanych ramp 
łukowych. Ma on układ zamknięty 
i złożony jest z odcinków prostych 

i zakrętów. Dzięki swojej budowie po-
zwala na jazdę rowerem bez napędu 
i bez konieczności pedałowania po to-
rze – wylicza Piotr Janik. Tor, który 
powstanie w Orzegowie, będzie miał 
długość ok. 140 m i zlokalizowany 
będzie w południowo-zachodniej czę-
ści ośrodka, w sąsiedztwie restaura-
cji.

Oprócz toru typu pumptrack po-
wstanie także jednokierunkowa ścież-
ka rowerowa typu singletrack. Będzie 
ona miała charakter trasy górskiej 
z różnymi przeszkodami terenowymi 
o długości ponad 400 m oraz średnim 
kącie nachylenia ok. 7 stopni. Trasa 
będzie się składała z kilku odcinków
i będzie połączona z torem pumptrack. 
W połowie marca ogłoszony został 
przetarg na realizację tych dwóch ro-
werowych inwestycji.

Jeszcze przed nadejściem kolejnej 
zimy na terenie ośrodka powstanie na-
turalna górka saneczkowa dla dzieci. 
Zlokalizowana ona będzie w bezpo-
średnim sąsiedztwie restauracji. 
W tym celu skarpie zostanie nadane 
odpowiednie nachylenie oraz złago-

Ośrodek sportowo-rekreacyjny w Rudzie Śląskiej-Orzegowie wzbogaci się o kolejne inwestycje. Już niebawem rozpoczną się 
tam prace przy budowie zaplecza technicznego dla lodowiska. Dodatkowo w tym roku na tzw. Burlochu powstanie tor rowe-
rowy typu pumptrack, a istniejąca terenowa ścieżka rowerowa zostanie rozbudowana o kolejne odcinki. Jeszcze przed roz-
poczęciem zimy gotowa ma być także naturalna górka saneczkowa dla dzieci.

dzony zostanie ostry spadek. – Jeżeli 
przy realizacji wymienionych inwesty-
cji powstaną jakieś oszczędności, to 
przeznaczymy je na odbudowę boiska 
do koszykówki, które znajdowało się 
na terenie obiektu – zapowiada prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że rewitalizacja 
ośrodka rozpoczęła się w 2013 r. 
W pierwszej kolejności powstało jed-
no z najlepszych w Polsce boisk do 
gry w rugby oraz unikatowy tor do 
jazdy na rolkach. W kolejnych latach 
powstało nowoczesne zadaszone lo-
dowisko oraz zaplecze szatniowe, wy-
konane zostało także oświetlenie bo-
iska do rugby. W ubiegłym roku po-
wstał z kolei 800-metrowy tor do jaz-
dy terenowej na rowerze oraz dwu-
kondygnacyjna restauracja z tarasem. 
Ta ostatnia powinna być niebawem 
otwarta dla odwiedzających ośrodek. 
Firma, która dzierżawi obiekt, przy-
gotowuje się do otwarcia lokalu.

W sumie do tej pory realizacja 
wszystkich etapów modernizacji 
Burloch Areny wyniosła około 
11,3 mln zł. TK

Pierwszą tegoroczną inwestycją na Burlochu będzie budowa 
zaplecza technicznego dla lodowiska.
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Kwotą 3 091 123 zł Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych zasili budżet miasta na 
rzecz niepełnosprawnych mieszkań-
ców. Najwięcej środków, bo ponad 
2 mln zł, zostanie przeznaczonych na 
dofi nansowanie kosztów działania 
warsztatów terapii zajęciowej. 

Na dofi nansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze zo-
stanie przeznaczonych 600 tys. zł.  
Z kolei 160 tys. zł miasto przeznaczy 
na dofi nansowanie likwidacji barier 
architektonicznych (w komunikowa-
niu się i technicznych), a 159 tys. zł na 
dofi nansowanie uczestnictwa dzieci 
oraz młodzieży niepełnosprawnej i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyj-
nych. Środki PFRON zarezerwowane 
zostały również dla organizacji poza-
rządowych na dofi nansowanie zadań 
z zakresu sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki osób niepełnosprawnych 
(w wysokości 45 tys. zł) oraz na zleca-

nie zadań w drodze otwartego konkur-
su ofert (10 tys. zł).

Miasto przeznaczy również środki 
fi nansowe na zadania z zakresu reha-
bilitacji zawodowej. W sumie będzie 
to ponad 31 tys. zł. Z tej kwoty ponad 
23 tys. zł przeznaczone zostanie na fi -
nansowanie wydatków na instrumenty 
lub usługi rynku pracy, a 8 tys. zł na 
koszty szkolenia i przekwalifi kowania 
zawodowego osób niepełnospraw-
nych.

Środki przyznawane samorządom 
wojewódzkim i powiatowym są wyli-
czane na podstawie algorytmu i mia-
sto nie ma wpływu na ich wysokość. 
Natomiast określenie zadań, na które 
są one przeznaczone, następuje na 
podstawie uchwały Rady Miasta po 
zaopiniowaniu przez Powiatową Spo-
łeczną Radę ds. Osób Niepełnospraw-
nych. Na poziomie gminy środkami 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, 
natomiast z zakresu rehabilitacji spo-

łecznej – Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, do którego mieszkańcy 
powinni kierować swoje wnioski.

– Otrzymywana co roku kwota jest 
niewystarczająca na zaspokojenie 
wszystkich potrzeb zgłoszonych przez 
niepełnosprawnych mieszkańców na-
szego miasta, dlatego musieliśmy do-
konać wyboru, które potrzeby są naj-
istotniejsze – mówi Krystian Morys, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

W ubiegłym roku na środki pomoc-
nicze, przedmioty ortopedyczne 
i sprzęt rehabilitacyjny również prze-
znaczono prawie 600 tys. zł, a na tur-
nusy rehabilitacyjne 186 tys. zł. Na li-
kwidację barier architektonicznych 
miasto przeznaczyło wtedy około 100 
tys. zł, natomiast na sport, kulturę, tu-
rystykę i rekreację osób niepełno-
sprawnych – 47 tys. zł.

Przyznane miliony to nie jedyne 
środki, które miasto pozyskuje z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. W lutym 
br. do rudzkich ośrodków trafi ły trzy 
autobusy i jeden minibus. Ich zakup 
został sfi nansowany prawie po poło-
wie z budżetu miasta oraz PFRON. 
Wartość nowych pojazdów to ponad 
milion złotych. W marcu Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej złożył 
wnioski na zakup kolejnych pięciu 
pojazdów. Warto również wspomnieć, 
że od 2012 roku MOPS jest realizato-
rem pilotażowego programu PFRON 
pn. „Aktywny Samorząd”. Dzięki 
udziałowi w programie osoby niepeł-
nosprawne, przede wszystkim ze 
znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, których 
niepełnosprawność spowodowana jest 
uszkodzeniem narządu ruchu lub 
wzroku, mogą otrzymać specjalne do-
fi nansowanie. Realizowany jest rów-
nież Miejski Program Działań na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Integracji ze Społeczeństwem „Mia-
sto przyjazne osobom niepełnospraw-

Ponad 3 mln złotych Ruda Śląska otrzyma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te będą przeznaczone m.in. na rehabili-
tację społeczną oraz zawodową, dofi nansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, sprzęt rehabilitacyjny, czy likwidację barier architektonicznych. 
Z tych pieniędzy dotowane będą też turnusy rehabilitacyjne.

Pieniądze z PFRON podzielone
nym” na lata 2016 – 2020. Zawiera on 
projekty konkretnych działań ukie-
runkowanych na polepszenie jakości 
życia osób niepełnosprawnych.

Według wyników Narodowego Spi-
su Powszechnego Ludności i Miesz-
kań z 2011 roku liczba osób niepełno-
sprawnych w Polsce wynosiła na ko-
niec marca 2011 r. prawie 4,7 mln 
i stanowiła 12,2% ludności kraju 
(14,3% w 2002 r.). Udział mężczyzn 
wśród osób niepełnosprawnych wy-
nosił 46,1%, a kobiet 53,9%. W Ru-
dzie Śląskiej wg danych NSP 2011 
liczba osób niepełnosprawnych praw-
nie wynosiła 10 257 osób. W 2016 
roku z powodu różnego typu niepeł-
nosprawności Miejski Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Rudzie Śląskiej wydał 2574 orze-
czenia o przyznaniu stopnia niepełno-
sprawności osobom dorosłym, a oso-
bom poniżej 16. roku życia – 590 
orzeczeń o zaliczeniu do osób niepeł-
nosprawnych. AS

Burloch ciągle się rozwija
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2 łyżki majeranku• 
czysta pończocha• 
Przygotowanie:
Schab dokładnie myjemy i odkra-

wamy błonki i tłuszcz, osuszamy pa-
pierowym ręcznikiem i obtaczamy 
dokładnie w cukrze. Całość przekła-
damy do lodówki na 24 godziny. Po 
tym czasie płuczemy dokładnie schab, 
osuszamy go i obtaczamy dokładnie 
w soli.

Przekładamy do lodówki na 24 go-
dziny. Po tym czasie myjemy schab, 
osuszamy i obtaczamy w mieszance 
przypraw (suche przyprawy i posieka-
ny lub przeciśnięty przez praskę czo-
snek), schab przekładamy delikatnie 
do pończochy, zawiązujemy ją i za-

wieszamy w przewiewnym miejscu  
na 4-5 dni.

SMACZNEGO! IM

Przepis pani Adrianny to nietypowy, 
ale bardzo prosty sposób przygotowania 
domowej wędliny. – Gdy zrobi się go 
zgodnie z przepisem, schab wychodzi 
idealnie suchy i kruchy, a przede wszyst-
kim nie jest przesolony, jak niektóre skle-
powe produkty – mówi pani Adrianna.  
– To mój sprawdzony przepis. Idealnie 
sprawdzi się na wielkanocnym stole, no 
i w koszyczku ze święconką – dodaje.

– W kwietniu czekamy na przepisy na 
potrawy z grilla. Czas przygotować się 
do majowych pikników, na których już 
dawno nie tylko kiełbaska z grilla stano-
wi danie główne – zachęca do udziału  
w konkursie Krzysztof Piecha, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta. – Przepisy można przesy-

łać do końca miesiąca. Spośród nich 
wybierzemy smak kwietnia, który trafi do 
kalendarza kulinarnego na 2018 rok  
– dodaje.

– Podczas rodzinnych posiłków w ple-
nerze możemy ugrillować nie tylko wę-
dliny. Sprawdzą się też ryby i warzywa, 
a nawet owoce – podpowiada kucharz 
Michał Kaczmarczyk, ambasador kon-
kursu „Rudzkie Smaki”.

Konkurs „Rudzkie Smaki – sezon 
IV” jest kontynuacją zabawy, która za-
inaugurowana została na początku 2014 
roku. Podsumowaniem poszczególnych 
edycji było wydawnictwo w postaci ka-
lendarza kulinarnego. Powstały już trzy 
publikacje zawierające przepisy ru-
dzian. 

Przepisy wraz ze zdjęciem potrawy 
można przesyłać drogą e-mailową na 
adres media@ruda-sl.pl, pocztą na ad-
res Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudz-
kie Smaki”, bądź składać osobiście 
w Wydziale Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta (p. 325).

Schab dojrzewający w... 
pończosze

Składniki:
1 kg schabu bez kości• 
1/3 szklanki cukru• 
1/3 szklanki soli• 
mała główka czosnku• 
1 opakowanie słodkiej mielonej pa-• 
pryki
3 łyżeczki ziołowego pieprzu• 

Komercyjna operacja usunięcia za-
ćmy to obecnie koszt 2 700 zł. W Ru-
dzie Śląskiej pacjenci zapłacą jedynie 
niecałe 52% tej kwoty. Miasto na dofi-
nansowanie tego typu zabiegów w pla-
cówce przeznaczyło właśnie 50 tys. zł. 
– Władze miasta z dużą przychylno-
ścią podchodzą do dofinansowania 
zabiegów usunięcia zaćmy dla miesz-
kańców, co bardzo nas cieszy. Wszcze-

piamy pacjentom soczewki najlepsze 
obecnie na rynku, do tego dajemy im 
wybór. W nowej ofercie są cztery so-
czewki o najwyższym standardzie. Na-
si specjaliści ocenią i doradzą, która 
z nich z punktu medycznego będzie dla 
danego pacjenta właściwa – podkreśla 
dr Katarzyna Adamek, prezes zarządu 
Szpitala Miejskiego w Rudzie Ślą-
skiej.

 W kwietniu Szpital Miejski rusza 
z akcją edukacyjną dla mieszkańców 
„Oko na seniora”. – Jest ona skiero-
wana głównie do seniorów, potencjal-
nych pacjentów naszego Oddziału 
Okulistycznego. Przygotowaliśmy spe-
cjalne ulotki informacyjne i broszurki 
o zaćmie, możliwościach leczenia i sa-
mym zabiegu usunięcia zaćmy – mówi 
Arkadiusz Loska, rzecznik prasowy 
rudzkiego szpitala. – Planujemy cy-
kliczne spotkania z mieszkańcami, 
pierwsze już 5 kwietnia w Violinowej 
Gospodzie w Rudzie Śląskiej-Wirku 
podczas zebrania rudzkiego koła Pol-
skiego Związku Emerytów i Rencistów 
– zapowiada.

Każdy z uczestników wyposażony 
zostanie w zestaw materiałów eduka-
cyjnych o możliwościach, jakie współ-
czesna medycyna daje wszystkim cho-
rym na zaćmę. Ekspercki wykład 
o przyczynach, pierwszych objawach 
i sposobach leczenia tej choroby wy-
głosi dr Andrzej Siwek. Zaprezento-
wane zostaną założenia i cele kampa-
nii, która ma być prowadzona również 
podczas Biegu Wiewiórki, cyklicznej 
imprezy biegowej odbywającej się  
w Rudzie Śląskiej.

W rudzkim szpitalu rocznie wyko-
nywanych jest ok. 600 zabiegów usu-
wania zaćmy. W chwili obecnej na 
zabieg dofinansowany przez miasto 
czeka blisko 300 mieszkańców. Pa-
cjenci są informowani o dacie zabiegu 
w momencie ustalenia harmonogramu 
na dany miesiąc. – Atrakcyjna cena, 

Oko na seniora
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej rozpoczyna akcję „Oko na seniora”, związaną z profilaktyką oraz właściwym rozpoznaniem i leczeniem zaćmy. Już od kwiet-
nia mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli poddać się operacji oka i usunąć zaćmę na nowych, atrakcyjnych warunkach.

najwyższy standard świadczonej usłu-
gi, do tego krótka hospitalizacja z peł-
ną opieką anestezjologiczną przy za-
biegu to niewątpliwie nasze atuty  
– podkreśla dr n. med. Beata Kumor-
Wierzba, ordynator Oddziału Okuli-
stycznego w Szpitalu Miejskim w Ru-
dzie Śląskiej. – Pacjenci na zabieg 
przychodzą do nas na godzinę 7 rano, 
a już o 14.30 tego samego dnia wycho-
dzą ze szpitala do domu. Pierwszy plus 
to właśnie ta jednodniowa hospitaliza-
cja. Drugi – jakość świadczonej usłu-
gi. Soczewki wewnątrzgałkowe, które 
wszczepiamy, są na najwyższym świa-
towym poziomie, do tego w bardzo do-
brej cenie – dodaje.

Według Światowej Organizacji 
Zdrowia zaćma jest główną przyczyną 
upośledzenia wzroku. Operacje usu-
nięcia zaćmy są najczęściej przepro-
wadzanym okulistycznym zabiegiem 
chirurgicznym. W Polsce wykonuje 
się rocznie około 3 tys. takich operacji 
w przeliczeniu na milion mieszkań-
ców, natomiast w wysoko rozwinię-
tych krajach Unii Europejskiej i Ame-
ryki Północnej ponad 6 tys. Operacyj-
ne usunięcie zaćmy i wszczepienie 
sztucznej soczewki należy do zabie-
gów bezpiecznych, a dobre wyniki 
uzyskuje się w około 90% przypad-
ków.

WG

CENY ZABIEGÓW OPERACJI ZAĆMY  
W SZPITALU MIEJSKIM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

OBOWIĄZUJĄCE OD 1.04.2017

RODZAJ SOCZEWKI: 
1. Soczewka biała z filtrem UV, jednoczęściowa  

– SA60AT
• cena zabiegu dla mieszkańców Rudy Śląskiej  

– zabieg refundowany: 1200 zł
• cena zabiegu pełnopłatnego: 2700 zł
2. Soczewka żółta z filtrem UV i światła niebieskiego, 

 asferyczna – SN60WF
• cena zabiegu dla mieszkańców Rudy Śląskiej  

– zabieg refundowany: 1600 zł
• cena zabiegu pełnopłatnego: 3300 zł
3. Soczewka natural
• cena zabiegu dla mieszkańców Rudy Śląskiej  

– zabieg refundowany: 1400 zł
4. Soczewka toryczna – SN6AT3
• cena zabiegu dla mieszkańców Rudy Śląskiej  

– zabieg refundowany: 2500 zł
• cena zabiegu pełnopłatnego: 3900 zł

Schab dojrzewający smakiem marca w konkursie kulinarnym „Rudzkie Smaki”. Przepis na to danie z pończochy przesłała pani Adrianna Szefer z Rudy Ślą-
skiej. Do końca kwietnia można przesyłać przepisy na potrawy z grilla. Najlepsze propozycje mieszkańców, nadesłane w poszczególnych miesiącach, zostaną 
zebrane w kalendarzu kulinarnym na 2018 rok. To już czwarta edycja konkursu.

Schab na wielkanocny stół

Specjaliści rudzkiego szpitala doradzą, jaka soczewka będzie dla pacjenta właściwa. 

Domowa wędlina sprawdzi się  
na wielkanocnym stole. 
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W tym roku zeznanie podatkowe za 
2016 rok trzeba złożyć do 2 maja. 
Osoby fizyczne mogą ,,1 procent” po-
datku należnego przekazać na wybra-
ną organizację. – Procedura jest pro-
sta – podkreśla Jerzy Szczerbiński, 
pełnomocnik prezydent miasta ds. or-
ganizacji pozarządowych. – 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 
2016 rok – tłumaczy Szczerbiński.  

1% robi różnicę

Do�2�maja�br.�trzeba�rozliczyć�się�z�fiskusem�za�rok�2016.�Przy�tej�okazji�osoby�fizyczne�mogą�przekazać�1%�zapłaconego�podatku�na�
rzecz�organizacji�pożytku�publicznego.�Wystarczy�wpisać�w�zeznaniu�podatkowym�do�kogo�mają�trafić�te�pieniądze.�– Z roku na rok 
liczba osób przekazujących 1 procent podatku organizacjom pozarządowym wzrasta, co mnie ogromnie cieszy –�mówi�prezydent�Gra-
żyna�Dziedzic.�– To mały, ale jakże ważny gest, a przede wszystkim realna pomoc. Mam nadzieję, że i w tym roku mieszkańcy nie za-
wiodą –�dodaje.�

– Może się okazać, że organizacja, 
którą wspieraliśmy od lat, w tym roku 
nie znalazła się w wykazie i nie można 
przekazać na jej konto pieniędzy z na-
szego podatku – zastrzega.

Pełny wykaz organizacji, na które 
można przekazać swój 1%, znajduje 
się na stronie http://www.pozytek.
gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku-
,Publicznego,3666.html. Po wypeł-
nieniu formularza PIT i obliczeniu 
wysokości należnego podatku, obli-
czamy ile wynosi 1% od naszego po-
datku i kwotę tę wpisujemy w odpo-
wiednią rubrykę zeznania podatkowe-

go. – Nie wykonujemy żadnego prze-
lewu. Pieniądze przekaże za nas urząd 
skarbowy – mówi Jerzy Szczerbiński. 

W ubiegłym roku rudzkie organiza-
cje pożytku publicznego otrzymały 
z „1 procenta” ponad 700 tys. zł. Z tej 
kwoty ponad 400 tys. zł przekazali 
mieszkańcy Rudy Śląskiej. Z kolei na 
organizacje pożytku publicznego 
w kraju rudzianie przekazali kwotę 
ponad 2,2 mln zł. 1 proc. podatku za 
2015 rok przekazało 57 proc. rudz-
kich podatników. To więcej niż śred-
nia dla całego kraju, która wyniosła 
49 proc. 

Obecnie w Rudzie Śląskiej działa 
28 organizacji pożytku publicznego 
oraz 12 terenowych jednostek ogól-
nopolskich organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do uzyska-
nia ,,1 procenta” podatku za rok 
2016.

– Organizacje pożytku publiczne-
go pełnią ważną rolę w życiu spo-
łecznym miasta. Dzięki idei „1 pro-
centa” mogą sprawniej funkcjono-
wać i realizować swój potencjał  
– podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Rosnąca liczba rudzkich 
podatników, którzy decydują się 

na przekazanie części podatku orga-
nizacjom pożytku publicznego, 
świadczy o tym, że z roku na rok 
świadomość naszego społeczeństwa 
jest coraz większa – dodaje.

Rudzianie chętnie przekazują  
1 proc. swojego podatku na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego. W 2016 
roku z takiej możliwości skorzystało 
prawie 58,3 tys. osób, czyli blisko 57 
proc. wszystkich podatników rozlicza-
jących się za 2015 rok. W 2014 r. 
1 proc. zdecydowało się przekazać 55 
proc. podatników z Rudy Śląskiej, 
a trzy lata temu 50 proc.  AS

I. STOWARZYSZENIA REJESTROWANE I FUNDACJE:

1. Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska  
nr KRS: 0000002929

Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycznych; popularyzowa-
nie tradycji i historii oręża polskiego; wspomaganie rozwoju kultu-
ry fizycznej i sportu.

2. Fundacja Na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania  
Chorób Nowotworowych u Kobiet GODULA – HOPE  

nr KRS: 0000008844
Cele statutowe: wspieranie programów wczesnego rozpoznawa-
nia chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia ze szczegól-
nym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów rodnych oraz 
edukacja medyczna.

3. Górniczy Klub Sportowy „Grunwald”
nr KRS: 0000077324

Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży; tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców mia-
sta Ruda Śląska; organizowanie sekcji sportowych dla wyczyno-
wego i masowego uprawiania sportu.

4. Górniczy Klub Sportowy „Urania”  
przy Kopalni Węgla Kamiennego 

„Polska – Wirek”
nr KRS: 0000001450

Cele statutowe: propagowanie i organizowanie wychowania fi-
zycznego 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; organizo-
wanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży; stwarzanie 
członkom klubu warunków do uprawiania sportu, w tym sportu wy-
czynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.

6. Ludzie Serca
nr KRS: 0000478010

Cele statutowe: podstawowym celem fundacji jest organizowanie 
i niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom 
i młodzieży do 18. roku życia.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1% PODATKU  
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2016 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ:

7. Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
nr KRS: 0000213614

Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psy-
chicznej i fizycznej sprawności członków stowarzyszenia; prowa-
dzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, np. w formie wykła-
dów, seminariów, lektoratów języków obcych; propagowanie ko-
munikacji społecznej; aktywizacja społeczna osób starszych. 

8. Rudzkie Konto Pomocy nr KRS: 0000002681
Cele statutowe: wszechstronna pomoc osobom, rodzinom i środo-
wiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie; 
udzielanie bezzwrotnych zapomóg; pomoc w zdobyciu dodatko-
wych kwalifikacji; bezpłatne poradnictwo.

9. Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „RELAKS”
nr KRS: 0000003736

Cele statutowe:  wszechstronne działanie na rzecz osób dotknię-
tych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem 
nowotworów piersi; prowadzenie działań ukierunkowanych na po-
prawę warunków ich życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu 
społecznym.

10. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI” 
nr KRS: 0000081653

Cele statutowe: działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki po-
przez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie inicjatyw kultural-
nych; aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twór-
ców.

11. Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
nr KRS: 0000178360

Cele statutowe: pomoc ofiarom przestępstw i przemocy, w tym 
przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej, psychologicz-
nej, m.in. w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń; utrzymy-
wanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w ce-
lu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii 
społecznej.

12. Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw” Ruda Śląska
nr KRS: 0000409689

Cele statutowe: propagowanie idei sportu i kultury 
fizycznej, w szczególności hokeja na lodzie; planowanie i organi-

zowanie pozalekcyjnego czasu dla dzieci i młodzieży; rozwijanie 
sportu wyczynowego; organizacja imprez oraz zawodów sporto-
wych.

13. Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
nr KRS: 0000279536

Cele statutowe: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskie-
go, praworządności i demokracji; popularyzacja postaw obywatel-
skich i proekologicznych; działania zmierzające do poznawania 
i skutecznej ochrony prawnej oraz fizycznej zasobów przyrody 
w mieście Ruda Śląska.

14. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska 
„Bielik”

nr KRS: 0000540623
Cele statutowe: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; pro-
mowanie zdrowego trybu życia; organizowanie wypoczynku dzie-
ci i młodzieży; działalność charytatywna, nauka, edukacja; prze-
ciwdziałanie patologiom społecznym; promocja i organizacja wo-
lontariatu.

15. Stowarzyszenie
„Barwy Śląska”

nr KRS: 0000300816
Cele statutowe: promocja sztuki intuicyjnej i jej naukowe bada-
nia.

16. Stowarzyszenie „Dominus”
nr KRS: 0000411540

Cele statutowe: wspieranie nauczycieli i uczniów w rozwoju 
skierowanym na tworzenie specjalistycznej, nowoczesnej i otwar-
tej na zmiany edukacji; prowadzenie działalności edukacyjnej  
i kulturalnej; zapewnienie równych szans uczniom.

17. Stowarzyszenie Inicjatorów i Animatorów  
„Budzik Społeczny” 
nr KRS: 0000387228

Cele statutowe: profilaktyka wszystkich dziedzin patologii spo-
łecznej zagrażającej ładowi społecznemu i pomyślnemu rozwo-
jowi dzieci, młodzieży i dorosłych; zapobieganie i walka z uza-
leżnieniami; wspieranie integracji osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym i marginaliacją.
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18. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
„Przystanek” nr KRS: 0000235253

Cele statutowe: prowadzenie działalności na rzecz ogółu społe-
czeństwa, szczególnie w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, 
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
wypoczynku dzieci i młodzieży; promocja i organizacja wolonta-
riatu; działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych.

19. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży „Pomocni” 

nr KRS: 0000269679
Cele statutowe: działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środo-
wisk defaworyzowanych; działania na rzecz rozwoju dzieci i mło-
dzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki; profi-
laktyka przemocy w rodzinie.

20. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej 
im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 

nr KRS: 0000004129
Cele statutowe: świadczenie pomocy medycznej i duchowej cho-
remu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego 
rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz 
udział w jej organizowaniu.

21. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” Rodziców i Przyjaciół 
Uczniów Niepełnosprawnych  

Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 
nr KRS: 0000006849

Cele statutowe: pozaszkolne formy edukacji sportowej; organiza-
cja zajęć sportowych i rekreacyjnych; opieka dzienna nad dziećmi; 
działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycz-
nych.

22. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym 
Ruda Śląska 

nr KRS: 0000241090
Cele statutowe: działalność pomocnicza dla rodzin będących 
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzin związanych z przemysłem hutniczym.

23. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda”
Ruda Śląska 

nr KRS: 0000001693
Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej; upo-
wszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej; rozwi-
janie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia 
sprawności fizycznej społeczeństwa.

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

nr KRS: 0000003051
Cele statutowe: wzajemne wspieranie się członków stowarzyszenia  
w działaniach opiekuńczych, terapeutycznych i innych wobec pozosta-
jących pod ich pieczą osób niepełnosprawnych.

25. 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 wykluczeniem społecz-
nym; działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna; organi-
zacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży; poradnictwo obywatel-
skie.

26. Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń”  
nr KRS: 0000313833

Cele statutowe: rozwijanie różnych form kultury fizycznej w śro-
dowisku dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdolnień sportowych 
i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; prowadzenie 
szkolenia sportowego w formie treningów, obozów i zgrupowań;  
promowanie miasta Ruda Śląska na arenach sportowych woje-
wództwa i Polski.

27. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  
„FAUNA” w Rudzie Śląskiej 

nr KRS: 0000003109
Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez 
prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja 
ekologiczna i humanitarna; działania na rzecz zwierząt wolno 
i dziko żyjących.

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

Cele statutowe:  planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 
sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto-
we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sym-
patyków klubu; angażowanie uczniów do różnorodnych form ak-
tywności ruchowej.

II. KOŚCIELNE OSOBY PRAWNE
1. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle  

Psychicznie Chorych 
nr KRS: 0000335461 

Cele statutowe: świadczenie usług dla osób przewlekle psychicz-
nie chorych, w tym usług opiekuńczych oraz wspomagających po-
legających m.in. na prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowych, 
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 niepełnosprawnością intelektualną; zaspokojenie niezbędnych 
potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych i społecznych w spo-
sób oraz w stopniu umożliwiającym godne życie.

III. TERENOWE JEDNOSTKI OGÓLNOPOLSKICH 
ORGANIZACJI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Caritas Archidiecezji Katowickiej nr KRS: 0000221725
Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźnie-
mu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę Kościoła; wszech-
stronna działalność charytatywna.

2. Chrześcijańska Służba Charytatywna 
Oddział Śląski 

nr KRS 0000421193
Cele statutowe: upowszechnianie 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 różnych dyscyplinach olimpijskich dla 
dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną; zapew-
nienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej i indywi-
dualnych uzdolnień.

4. Polski Czerwony Krzyż 
nr KRS: 0000225587

Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia; zapewnienie poszano-
wania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych 
i w innych krytycznych sytuacjach; praca na rzecz zapobiegania 
chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.

5. Polski Związek Filatelistów  
nr KRS:  0000201405

Cele statutowe: organizacja wystaw konkursowych, pokazów 
i wernisaży filatelistycznych; promocja miasta i jego wybitnych 
mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowo-filateli-
stycznych.

6. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski PZN
nr KRS:  0000012847

Cele statutowe: zrzeszanie osób niewidomych i słabo widzących 
w celu ich społecznej integracji i kompleksowej rehabilitacji; za-
spokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych.

7. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP 
nr KRS: 0000186577

Cele statutowe: stowarzyszenie zrzesza honorowych dawców 
krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów 
krwiodawców, udzielania   pomocy koleżeńskiej; propagowanie 
idei honorowego krwiodawstwa.

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 niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój dziecka.

9. Związek Górnośląski nr KRS 0000030109
Cele statutowe: obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych 
Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim; działal-
ność 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 rozwo-
ju człowieka; umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy 
o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

11. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych 

nr KRS 0000106108
Cele statutowe: popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecz-
nej dziejów walk niepodległościowych; udział w procesie wycho-
wania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania 
Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci 
narodowej.

12. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
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 przeprowa-
dzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych 
z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń; informowanie 
ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 
oraz sposobach ochrony przed nimi.

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 edukacyjna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewi-
domych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.

2. Fundacja Studencka „Młodzi – Młodym” 
– Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruda Śląska 4771 
nr KRS: 0000270261

Cele statutowe: realizacja bezpośredniej i pośredniej pomocy fi-
nansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, kulturalnej; two-
rzenie warunków do rozwoju poprzez organizowanie lub dofinan-
sowanie bezpłatnych szkoleń poświęconych tematyce wyrówny-
wania szans wśród studentów, dzieci, młodzieży; dążenie do dofi-
nansowania zakupu pomocy szkolnych, naukowych, specjalistycz-
nych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
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WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatt e 36, 

tel. 607-468-787

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI

WRÓŻKA 
JADZIA

Baran – Zbliża się do-
bry czas. W pracy 
zdobędziesz prestiż 

i być może nawet awansujesz. 
Staraj się najlepiej, jak tylko po-
trafi sz.

Byk – Nie unikaj ludzi, 
ale nie angażuj się 
w żadne ryzykowne 

interesy. Zawsze staraj się kierować 
zasadą ograniczonego zaufania, a nic 
nie stracisz.

Bliźnięta – Najbliższy 
tydzień będzie dla Cie-
bie bardzo pomyślny.

Wykorzystaj dobrą aurę i zacznij re-
alizować dawne plany. Daj z siebie 
wszystko.

Rak – Czeka Cię wiele 
niespodzianek. Bądź 
otwarty na nowe pro-

pozycje i gotowy na zmiany. Nie 
walcz z czymś, na co i tak nie masz 
wpływu.

Lew – Słuchaj swojej 
intuicji, a dobrze na 
tym wyjdziesz. Gwiaz-

dy będą Ci sprzyjać. Wykorzystaj ich 
przychylność i zagraj na loterii.

Panna – Rozglądaj się 
uważnie wokół siebie.
Możesz spotkać kogoś, 

kto okaże się świetnym przyjacielem 
lub Twoją drugą połówką.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Alicja Nowak 
córka Anny i Arkadiusza

ur. 25.03. (3440 g i 56 cm)

Michalina Maluszek
córka Karoliny i Dawida

ur. 22.03. (3730 g i 55 cm)

Alicja Gruchel
córka Agnieszki i Andrzeja
ur. 23.03. (3270 g i 56 cm)

Jadwiga Wieczorek
córka Natalii i Mateusza

ur. 24.03. (3820 g i 56 cm)

Emilia Szulc
córka Teresy i Łukasza

ur. 25.03. (3280 g i 55 cm)

Zofi a Lach
córka Klaudii i Adama

ur. 27.03. (3330 g i 53 cm)

Iga Kopeć
córka Edyty i Sebastiana

ur. 24.03. (3060 g i 52 cm)

Alan Ogiński
syn Bożeny i Damiana

ur. 27.03. (3850 g i 57 cm)

Samanta Laskowska
córka Darii i Grzegorza

ur. 25.03. (3140 g  i 52 cm)

Michał Dubiel
syn Danuty i Michała

ur. 28.03. (3930 g i 60 cm)

Krzysztof Kiwic
syn Wioletty i Adama

ur. 28.03. (3890 g i 58 cm)

Magdalena Kaczmarczyk
córka Doroty i Dawida

ur. 27.03. (3240 g i 55 cm)

Angelika Lamuzga
córka Grażyny i Dariusza

ur. 28.03. (2900 g i 52 cm)

Maja Góralska
córka Agaty i Tomasza

ur. 27.03. (2800 g i  53 cm)

Robert Feliks Kowalski
syn Kariny i Piotra

ur. 16.03. (2400 g i 49 cm)

Waga – Podobno do 
trzech razy sztuka. Dlate-
go nie zrażaj się po-

przednimi niepowodzeniami zawodo-
wymi i podejmij jeszcze jedną próbę.

Skorpion – Ostatnio 
nie układa Ci się najle-
piej z partnerem. Uwa-

żasz, że to jego wina. Zastanów się 
jednak, czy nie ustawiłeś zbyt wyso-
ko poprzeczki.

Strzelec – Nie masz si-
ły na zajęcia ruchowe. 
A to właśnie brak ruchu 

powoduje ospałość i zniechęcenie.
Musisz się przemóc i coś z tym zro-
bić.

Koziorożec – Dobrze, 
że dbasz o zdrowie, ale 
nie przesadzaj. Katar to 

jeszcze nie koniec świata. Przestań 
ciągle narzekać, bo bliscy mają Cię 
dość.

Wodnik – Zbyt szybko 
się denerwujesz i wpa-
dasz w gniew. Cierpią 

na tym zarówno Twoi współpracow-
nicy, jak i bliscy. Postaraj się pano-
wać nad emocjami.

Ryby – Wkrótce będą 
czekały Cię spore wy-
datki, więc postaraj się 

już teraz ograniczyć niepotrzebne za-
kupy. Kryzys fi nansowy nie potrwa 
długo.

OBWIESZCZENIE PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 

r. poz. 778, z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2016 r. poz. 353, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu uchwał:

• uchwały nr PR.0007.151.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.08.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ul. Sosinki;

• uchwały nr PR.0007.152.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach w rejonie ul. Sportow-
ców;

• uchwały nr PR.0007.153.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ul. Wiktora Bujoczka;

• uchwały nr PR.0007.215.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.10.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej 
i Drogowej Trasy Średnicowej (przy granicy miasta z Zabrzem);

• uchwały nr PR.0007.236.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Kalinowej;

• uchwały nr PR.0007.237.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej 
i Jerzego Ziętka;

• uchwały nr PR.0007.47.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17.03.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ul. Zajęczej;

• uchwały nr PR.0007.158.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ul. Bukowej i Nowo-
rudzkiej;

• uchwały nr PR.0007.46.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Goduli w rejonie ul. Wincentego Lipa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda 

Śląska w terminie do dnia 5 maja 2017 r.  
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której doty-

czy.
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-

działywania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski dotyczące 
prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 5 maja 2017 r.

 w formie pisemnej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska; 1. 
 ustnie do protokołu; 2. 
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 3. 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na e-mail: architektura@ruda-sl.pl 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

OGŁOSZENIE

FINAŁ WYBORÓW MISS 
RUDY ŚLĄSKIEJ 2017

29 kwietnia 2017 r. 
godz. 17.00
Dom Kultury
 Bielszowice
ul. Kokota 170
Ruda Śląska 

Bilety w cenie 25 zł do nabycia w kasie Domu Kultury Bielszowice

GWIAZDA WIECZORU

KRZYSZTOF RESPONDEK

ZAPRASZAMY
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Dla nieruchomości budynkowej wraz z prawem użytkowania wie-
czystego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
księga wieczysta o nr. KW GL1S/00010708/4.

Przedmiotem sprzedaży jest budynek o powierzchni całkowitej 4 
789,51 m2. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem 
wieczystym do 2089 r. i właścicielem budynku jest Spółdzielnia. Nie-
ruchomość zlokalizowana jest w zurbanizowanej części wojewódz-
twa śląskiego w mieście Ruda Śląska na działce o nr ewidencyjnym 
2394/113. Łatwy dojazd od autostrady A4 drogą 925 (na trasie Bytom 
– Rybnik). Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., gaz, c.o., 
c.w.u., elektryczną oraz odgromową. Budynek umiejscowiony w bez-
pośrednim sąsiedztwie parku wodnego, hali sportowej, blisko super-
marketu ALDI, targowiska, Biedronki oraz kościoła, wykorzystywa-
ny jest obecnie jako mieszkalno-handlowo-usługowy.

Obiekt zrealizowano w roku 1952, nadbudowę 2 ostatnich kondy-
gnacji wykonano w roku 1985. Budynek 6-kondygnacyjny, wykona-
ny technologią tradycyjną, wykończenie standardowe, fundamenty 
żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe, ściany murowane z ce-
gły i bloczków żużlobetonowych, ściany działowe z cegły dziurawki, 
stropy ceramiczne ognioodporne, stropodach przewietrzany, żelbeto-
wy – kryty papą na lepiku, schody pionu komunikacyjnego żelbetowe 
lastriko, posadzki również betonowe.

Wykończenie posadzek – płytki ceramiczne, lastriko, wykładziny 
PCV oraz dywanowe.

Wykończenie ścian – tynkowane, malowane, płytki ceramiczne, 
panele PCV.

Górnicza Spółdzielnia 
MieSzkaniowa „naSz doM”
w rudzie Śląskiej przy ul. kłodnickiej 97

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej  

przy ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz z prawem 
własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku byłego Hotelu Roboczego „A” w Rudzie Śląskiej 6. 

Stolarka okienna – drewniana oraz częściowo PCV (ok. 14%).
Stolarka drzwiowa – zewnętrzna: stalowe drzwi wejściowe, 

 przeszklone,
 – wewnętrzna: drewniana, płytowa.
Posiada 140 pokoi zamieszkania krótkotrwałego, o łącznej po-

wierzchni 2 412,50 m2 oraz pomieszczenia handlowo-usługowe 
o łącznej powierzchni 862,60 m2.

Budynek będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu 
po uzgodnieniu godziny przybycia pod numerem telefonu: 32 243-
27-47 wew. 33.

Cena wywoławcza: 2 191 380 zł.
Udział w postępowaniu przetargowym wymaga wniesienia wa-

dium w wysokości 219 138 zł lub zabezpieczenia w formie gwarancji 
bankowej.

Wadium należy wpłacić na rachunek: Raiffeisen Bank Polska S.A nr 
konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 a w przypadku gwarancji 
bankowej wymagany dokument należy dołączyć do oferty.

Pisemną ofertę cenową należy składać w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na prawo użytkowania wie-
czystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej 
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewiden-
cji gruntów jako działka nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz 
z prawem własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku 
byłego Hotelu Roboczego „A” w Rudzie Śląskiej 6 – nie otwierać” 
w terminie do 21.04.2017 r. w sekretariacie Spółdzielni w pokoju nr 
113.

Oferta winna zawierać wszystkie informacje zgodnie z „Regula-
minem sprzedaży nieruchomości GSM „Nasz Dom”, który znajduje 
się na stronie internetowej www.naszdom.info.pl. Można się z nim 
i warunkami przetargu zapoznać również w siedzibie G.S.M. „Nasz 
Dom”.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Ru-
dzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 w dniu 25.04.2017 r. o godz. 
1000 pokój nr 212.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zapłaty całej ceny 
sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu nota-
rialnego do 21 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez 
Radę Nadzorczą. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi kupu-
jący. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłaty wygrywającego. 
Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy 
skutkuje przepadkiem wadium. 

Komisja przetargowa ma prawo do zamknięcia przetargu bez 
dokonania wyboru. Przetarg odbędzie się w siedzibie G.S.M. 
„Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97. 

Zarząd G.S.M. „Nasz Dom”    

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Marek Hłasko

panu Jerzemu Siwemu
pracownikowi Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Matki
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

„...nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych...”

Jerzemu Siwemu
 rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa otuchy

z powodu śmierci 

MaMy
składają

koleżanki i koledzy 
z Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

,,Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.”

panu Henrykowi Szydłowskiemu
pracownikowi Straży Miejskiej 

w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

oJca
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta



Szczere wyrazy współczucia Rodzinie Pani Doktor 

Danuty Winkler 
długoletniego lekarza pediatrii 

i emerytowanej lekarki 
z poradni w Wirku 

składa 
Kierownictwo i personel Przychodni Wireckiej
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USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty 

mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Remonty mieszkań i łazienek dla 
osób niepełnosprawnych. Tel. 512-121-
532.

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

 Docieplenia budynków, remonty ele-
wacji. Tel. 607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-
605.

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykła-
dzin, 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.

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

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

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

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

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

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-
116-672.

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

 Pomoce domowe ,,BLASK” – usługi 
porządkowe, sprzątanie, mycie okien, 
prasowanie, pranie dywanów i mebli ta-
picerowanych. Tel. 609-937-588.

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, 
tel. 516-516-611, 32 260-00-33. Po-
średnik CDF S.C. fi rmy Matpol Fi-
nanse Sp. z o.o.

 Pożyczki, kredyty nawet z komorni-
kiem. Tel. 500-853-100.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

 Przeprowadzki, kompleksowo. Do-
jazd grati s. Tel. 605-109-517.

 Cyklinowanie, KUŚMIERSKI. Tel. 501-
281-222.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 

Usługi pogrzebowe 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 sprze-
dam, www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 89 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 37 m2, 75 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
 RUDA 1 – 82 m2 od 270.000 zł.

GODULA os. Paryż od 125 m2 cena od 
330.000 zł. WIREK, ul. Jankowskiego 

107 m2 od 350 000 zł. HALEMBA, 
ul. Solidarności od 74 m2 cena 

od 255 000 zł. Pomagamy uzyskać 
kredyt hipoteczny. 

www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055.

 Tanie mieszkania na WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, 
pilne. Tel. 502-107-384.

 Kawalerki: Jankowskiego, 33 m2, 6 
piętro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-017-
323.

 Dwupokojowe: Paderewskiego 48 
m2, 103 tys., Międzyblokowa 42 m2, 109 
tys., 1 piętro. LOKATOR, tel. 793-017-
323.

 Trzypokojowe: Chełmońskiego 55 m2, 
139 tys., Oświęcimska 57 m2, 129 tys., 
Potyki, 61 m2, 2piętro. LOKATOR, tel. 
793-017-323.

 Sprzedam 2 mieszkania o pow. 35 m2, 
2-pokojowe, ul. Szyb Powietrzny oraz J. S. 
Dworaka. Tel. 660-219-766.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIE-
NICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.

 Sprzedam nieruchomość wieloloka-
lową, użytkową w Zabrzu przy ul. Wolno-
ści 224. Cena 990 tys. do negocjacji. Tel. 
667-588-400, 601-934-091.

 Sprzedam nieruchomość zabudowa-
ną budynkiem mieszkalnym. Ruda Ślą-
ska-Bielszowice, cena: 450 tys. zł, do ne-
gocjacji. Tel. 667-588-400, 601-934-091.

 CIEKAWE trzypokojowe, Bykowina, 
54,69 m2, 127 tys. Tel. 600-090-252.

 Sprzedam mieszkanie Czarny Las, 
ul.Kazimierza, 38,5 m2, dwupokojowe, 2 
p. Tel. 793-277-476.

 Do wynajęcia mieszkania Wirek. Tel. 
692-765-153.

 Lokal użytkowy – mieszkanie, biuro. 
Tel. 692-765-153.

 Mieszkania dla pracowników z Ukra-
iny. Tel. 692-765-153.

 Sprzedam kawalerkę, 31,7 m2, 1 pię-
tro, c.o., Godula. Tel. 662-096-286.

 Do wynajęcia 2-pokojowe mieszka-
nie-Świętochłowice. 600 zł/m-c + czynsz i 
prąd. Tel. 792-774-002, 503-117-724.

 Kupię mieszkanie z c.o., tel. 608-144-
566.

 Sprzedam mieszkanie 26 m2, Bielszo-
wice. Tel. 603-590-244.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwię-

cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojaz-
dów, skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-
261.

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

 
 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojęt-

ny. Tel. 507-572-625.

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

 Skup zużytych akumulatorów i felg 
aluminiowych. Tel. 665-953-566. 

PRACA
 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-

596.

 Zatrudnię pracownika do prac ogól-
nobudowlanych z prawem jazdy. Tel. 
603-975-040.

 Zatrudnię kucharkę na 1/2 etatu. Tel. 
502-510-460.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 32 271-09-66, 781-98-98-73.

 Firma budowlana Bedamex zatrudni 
pracowników w branży ogólnobudowla-
nej, doświadczenie min. 2 lata, tel. 601-
504-030 w godz. 8-15.

 Zakład Instalacji Budowlanych W. Szo-
stak A. Duda Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
z siedzibą w Gliwicach zatrudni wykwali-
fi kowanych brukarzy, zbrojarzy oraz 
monterów sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej. Kontakt telefoniczny: 32 231-
74-72, 668-022-568, 602-150-755.

 Zatrudnię Panią do pracy w Ogrodnic-
twie (Wirek). Kontakt: 604-642-063, w 
godz. 16.00-18.00.

 Zatrudnię pracowników ogólnobu-
dowlanych z doświadczeniem. Tel. 663-
404-545.

 Zatrudnię montera wod.-kan., c.o., 
gaz. z doświadczeniem. Tel. 663-404-
545.

 Firma z Zabrza zatrudni inżyniera bu-
downictwa. Doświadczenie niewymaga-
ne. Mile widziani absolwenci. Praca na 
terenie całego kraju. Kontakt. tel. 696-
099-922.

 Fryzjerkę zatrudnię, tel. 501-138-
065.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-

007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507-

851-852.
 

 Kupię akcje Huty Pokój najwyż-
sza cena. Tel 518-637-070.

  
 Sprzedam auto z pracą. Tel. 607-219-

491.
 

 Sprzedam betoniarki. Tanio. Tel. 531-
112-344.

 
 Kupię wszelkie starocie od igły po 

szafę. Tel. 603-280-675.
 

 Sprzedam młode kurki. 601-081-517.

 Sprzedam garaż blaszany, 1200 zł. 
Tel. 572-960-485.

tel. 32 280 40 70

POŻYCZKA GOTÓWKOWA 0%
KORZYSTNE WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

PROMOCJASKUP 
SAMOCHODÓW
O S O B O W Y C H
I DOSTAWCZYCH
GOTÓWKA

tel. 660-476-276 Dojeżdżamy
na miejsce

,,Ludzie których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy złożyli kondolencje, 
wyrazy pamięci, towarzyszyli w ostatniej drodze 

naszego OJCA

ŚP. ADAMA JANICKIEGO
składają

córka i syn z rodzinami

www.raccoon-wojciak.pl

PRACE WYSOKOŚCIOWE/ALPINISTYCZNE
 montaż kolców odstraszających ptaki,• 

 sekcyjna ścinka drzew (arborystycznie),• 
  montaż, demontaż konstrukcji stalowych,• 

usuwanie graffi ti, zabezpieczanie powierzchni – antygraffi ti• 
odkurzanie wysokościowe m.in. hale sportowe, produkcyjne, magazyny• 

mycie oraz doczyszczanie pobudowlane okien, fasad, elewacji, świetlików,• 
doczyszczanie kostki brukowej i posadzek (maszynowo/ciśnieniowo)• 

Pozostałe usługi 
do uzgodnienia pod nr. tel.  

601-738-058
e-mail: 
biuro@raccoon-wojciak.pl
biuro@raccoon.katowice.pl
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ZAPASY

biegi

Dwanaście godzin biegiem
Rudzcy zawodnicy pokazali na co ich stać! Aneta 

Rajda i Przemyslaw Basa zostali zwycięzcami XIX 
Międzynarodowego Biegu Dwunastogodzinnego. 
W pełnym słońcu i wysokiej temperaturze na trasie 
w Nowym Bytomiu swoje siły sprawdziło aż dzie-
więćdziesięciu ultramaratończyków z Polski, Litwy, 
Białorusi, Czech i Węgier. 

– To są niezwykłe emocje. Jestem bardzo zadowolony 
z dzisiejszego wyniku, ponownie poprawiłem swój re-
kord w biegu dwunastogodzinnym. Mogło być oczywi-
ście lepiej, ale i tak trzeba się cieszyć z tego rezultatu 
– stwierdził Przemysław Basa, zwycięzca biegu. – Mia-
łam podczas rywalizacji duży kryzys, ale udało mi się go 
przełamać. To był mój trzeci start w tych zawodach i za-
razem najlepszy, dlatego bardzo się cieszę – dodała 
Aneta Rajda. 

Trasa biegu została wyznaczona ulicami Nowego 
Bytomia. Rozpoczęła się na placu Jana Pawła II 
i przebiegała ulicami Smolenia, Objazdową, Marko-
wej i Damrota. – Pomimo trudnych warunków mieli-
śmy rywalizację na wysokim poziomie, co przełożyło 
się na wiele wartościowych rezultatów. Najbardziej 
cieszy to, że po raz pierwszy w dziewiętnastoletniej 
historii biegu zwycięzcą jest rudzianin. Rośnie po-
ziom sportowy zawodów, czego dowodem są rekordy 
Polski, które w ostatnich latach padały w Rudzie 

 Aneta Rajda oraz Przemysław Basa okazali się 
najlepsi podczas dwunastogodzinnego biegu. 

Trójbój siłowy 

Mistrzostwa w trójboju
III Puchar Polski oraz  V Otwarte 

Mistrzostwa Śląska w Trójboju Si-
łowym Klasycznym odbyły się 
w sobotę (1.04) w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej nr 14. Za-
wodnicy i zawodniczki z całej Pol-
ski sprawdzili swoje siły pod czuj-
nym okiem sędziów.

– Na tych zawodach są zawod-
niczki i zawodnicy z wielu polskich 
miast. Oprócz Pucharu Polski 
i Mistrzostw Śląska odbywają się 
także eliminacje do Mistrzostw 
Świata i do Uniwersyteckiego Pu-
charu Świata, dlatego ranga tych 
zawodów jest bardzo wysoka. Trój-
bój siłowy to bardzo ciężki sport. 
Na pewno więcej jest tutaj zawodników niż zawodni-
czek, ale z roku na rok widzimy większe zainteresowa-
nie wśród kobiet tą dyscypliną i bardzo się z tego cie-
szymy – zaznaczył Andrzej Środziński, sędzia klasy 
międzynarodowej. 

W zawodach uczestnicy zmierzyli się w trzech dys-
cyplinach składających się na trójbój siłowy klasyczny: 

Trójbój siłowy klasyczny to dyscyplina wymagająca determinacji. 

przysiad ze sztangą, wyciskanie leżąc oraz „martwy 
ciąg”. W Polsce trójbój reprezentuje Polski Związek 
Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego (PZKFiTS), 
zrzeszony w IPF – International Powerlifting Federa-
tion (Międzynarodowa Federacja Trójboju 
Siłowego) i EPF – European Powerlifting Federation 
(Europejska Federacja Trójboju Siłowego). 

łucznicTwo 

Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie
Rudzcy łucznicy wzięli udział w Halowych Mistrzo-

stwach Polski w Łucznictwie, w których wystartowało 
ponad 240 zawodniczek i zawodników z całej Polski. 
Duży sukces osiągnął Wiktor Szreder, który zdobył 
srebrny medal. 

– Rywalizacja przebiegała dość nietypowo, wręcz no-
watorsko, bo przez dwa dni rozegrano aż trzy rundy 
halowe w kategoriach młodzika i młodzika młodszego 
w miejsce dotychczas rozgrywanych rund: kwalifikacyj-
nej i pojedynków. Mimo tych zmian walka była równie 
zacięta co w latach ubiegłych – zaznacza Rafał Lepa 
z UKS-u Grot Ruda Śląska.

Największy sukces podczas zawodów osiągnął Wik-
tor Szreder, który został halowym wicemistrzem Polski 
Młodzików 2017. W ubiegłym roku zawodnik zdobył 
brązowy medal na tych zawodach. 

– Nie mamy nic przeciwko temu, żeby w przyszłym 
roku z Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych przywiózł 
złoto. Zrobimy wszystko, aby mu to umożliwić. Mówiąc 
o medalu Wiktora należy przede wszystkim wspomnieć 
o sukcesie trenera Dariusza Wyciślika, który wypraco-
wał go z zawodnikiem godzina po godzinie, dzień po 
dniu, miesiąc po miesiącu – dodaje Rafał Lepa. 

Warto również nadmienić, że drużyna dziewcząt 
w składzie: Ewa, Wiktoria, Maja, Nikola zajęła wy-
sokie 4. miejsce w klasyfikacji drużynowej, co do-
brze prognozuje na rozpoczynający się niebawem 

Rudzcy łucznicy zaprezentowali swoje umiejętności 
podczas zawodów w Głuchołazach. 

Śląskiej – zaznaczył August Jakubik, ultramaratoń-
czyk. 

Biegiem, który towarzyszył zawodom, była Rudzka 
Sztafeta 4-godzinna, w której wystartowało osiem ze-
społów. Najlepsza okazała się drużyna ADS Masa Kry-
tyczna.

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Natalia piąta 
na mistrzostwach 

Europy
Podczas zawodów na Węgrzech Rudę Śląską dobrze 

reprezentowała zawodniczka ZKS-u Slavia Ruda Ślą-
ska Natalia Strzałka. Rudzianka zajęła piąte miejsce 
w rozgrywanych na Mistrzostwach Europy U-23 w za-
pasach kobiet. Zawodniczka rywalizowała w kategorii 
do 75 kg.

Mistrzostwa 
na Węgrzech 
to kolejny 
sprawdzian 
dla młodej 
rudzianki.

sezon zawodów na torach otwartych. Klasyfikacja: 
młodzik – 2. miejsce – Wiktor Szreder – 857/900 
punktów, 30. miejsce – Ewa Radwan – 765/900 
punktów, 34. miejsce – Wiktoria Skorupa – 756/900 
punktów, 38. miejsce – Maja Hanslik – 747/900 
punktów, 47. miejsce – Nikola Skorupa – 682/900 
punktów; młodzik młodszy: 60. miejsce –  Olga 
Mrowiec – 665/900 punktów.

ZAPASY

Slavia rządzi

Trzydziestu czterech zawodników z rudzkiej Slavii 
wzięło udział w Mistrzostwach Śląska Dzieci w Zapa-
sach, które odbyły się 1 kwietnia w Tychach. Młodzi ru-
dzianie aż dwadzieścia dwa razy stawali na podium.

Złote medale wywalczyli: Klaudiusz Gwózdek (29 kg), 
Fabian Reinek-Heczko (32 kg), Adam Cepok (42 kg), Ma-
rek Hajok (38 kg), Artur Żołdak (35 kg), Jakub Lekston 
(47 kg), Daniel Gutowski (53 kg), Paulina Piorun (38 kg), 
 Julia Niemczyk (44 kg). Natomiast srebrne medale otrzy-

mali: Adrian Kostka (29 kg), Bartłomiej Szczepanik  
(35 kg), Jakub Olech (42 kg), Kamil Żołdak (47 kg), Na-
talia Krajewska (38 kg), Magdalena Rutkowska (34 kg), 
Roksana Grzeszczak (42 kg), Wiktoria Kostrzewa  
(36 kg). Nie zabrakło także brązowych medalistów. 
Wśród nich znaleźli się: Olaf Węglewski (35 kg), Filip 
Nikiel (29 kg), Paweł Wardas (42 kg), Kamil Kardasz  
(59 kg), Oliwia Stróżyk (32 kg), Karolina Krupa  
(36 kg).

Aż 22 medale zdobyli zawodnicy rudzkiej Slavii.

PrezydenT MiasTa ruda Śląska 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 
w okresie od 28.03.2017 r. do 19.04.2017 r., na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska, plac 
jana Pawła ii 6 (ii piętro) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rudzie 
Śląskiej-rudzie w rejonie ulicy bukowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 517 
o powierzchni 5840 m2, k. m. 5 obręb ruda, Gl1s/00014838/2, która zostanie sprzedana w trybie 
przetargowym z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta ruda Śląska (symbole na planie: Pu2 – tereny produkcyjno-usługowe, 
fragmentarycznie kz1/2 i kl1/2 – tereny ulic zbiorczych i lokalnych ). cena wywoławcza nieruchomo-
ści do przetargu wynosi 516.000,00 zł (netto). wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej 
wynosi 29.643,00 zł (netto).

oGłoszenie
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PIŁKA NOŻNA

Grunwald niepokonany
Wielkie emocje towarzyszyły kibicom Grunwaldu, 

którzy przyglądali się zmaganiom piłkarzy na halemb-
skiej murawie. W sobotnie przedpołudnie (1.04) piłka-
rze pokazali, na co ich stać. Chociaż pierwsza połowa 
spotkania zakończyła się remisem to w drugiej połowie 
rudzianie zdobyli aż dwa gole. 

– Nie ukrywam, że naszym atutem jest konsekwentna 
gra. Cały zespół pracuje na wynik. Mamy kolektyw. Jest 
to bardzo dobra i młoda grupa ludzi, która rozumie się 
na boisku. Poparte jest to doświadczonymi zawodnika-
mi takimi jak Kowalski, Pokorski czy Zuga, który ma na 
koncie ponad sto meczy w IV lidze. Dzisiaj Zuga wrócił 
na dobre tory. Dograł piłkę na 2:0. To wszystko razem 
wzięte, to klucz do sukcesu – stwierdza Jacek Bratek, 
trener Grunwaldu. – Niepotrzebnie straciliśmy bramkę 
w końcówce. Muszę to na spokojnie przeanalizować na 
zapisie wideo, myślę, że było niepotrzebne wyjście 

RUGBY

Zwycięstwo na początek
W pierwszym spotkaniu 

nowego sezonu, rozgrywane-
go po raz pierwszy systemem 
wiosna-jesień, rudzkie Gryfy 
na Burloch Arenie podejmo-
wały zespół RC Częstochowa. 
Był to mecz grupy południo-
wej II ligi, w której grają rów-
nież zespoły z Zielonej Góry, 
Nowego Sącza i Lubina.

Wynik spotkania po długiej 
przerwie już w szóstej minu-
cie otworzył Mateusz Zabie-
gała, kończąc na skrzydle ak-
cję ataku rudzian. Dziesięć 
minut później serią mocnych wejść „młynem” drogę 
na pole punktowe rywali znalazł Jan Muc i było 10:0. 
Następnie ponownie Zabiegała zdobył drugie przyło-
żenie i także zakończył akcję ataku. Przed przerwą 
rudzianie jeszcze dwukrotnie zdobyli punkty, dzięki 
kapitanowi Pawłowi Peplińskiemu, raz wykańczając 
wejścia „młyna”, a drugi raz po szybko rozegranym 
karnym. Na przerwę rudzianie schodzili prowadząc 
29:0.

Początek drugiej połowy były to również błyska-
wiczne punkty Zabiegały. Zdobył on trzecie przyłożenie 
w tym spotkaniu. Wysokie prowadzenie rozluźniło go-
spodarzy,  jednak do gry powrócili około 60. minuty, 
a przewagę punktową powiększył Marcin Mucha, po 

Rudzkie Gryfy rozpoczęły sezon w wielkim stylu.

Urania przegrała mecz z drużyną ZET Tychy. 

raz pierwszy grający na pozycji „wiązacza młyna”. 
Ostatnie słowo w tym spotkaniu należało do Gryfów. 
Jego autorem był Dominik Bryński, zdobywając przyło-
żenie w swoim stylu mocnym wejściem w ataku. Spo-
tkanie zakończyło się zwycięstwem Gryfów 46:12. 

REKLAMY

z komornikiem• 
bez BIK• 
bez limitów wiekowych i dochodowych• 
bez zaświadczeń• 
na oświadczenie• 
limit kredytowania do 500 tys. • 

PRZYKŁADOWA
 KWOTA 

KREDYTU

PRZYKŁA-
DOWA  
RATA

5 000 zł 76 zł
25 000 zł 280 zł
50 000 zł 500 zł

Podane ceny nie stanowią oferty 
handlowej w rozumieniu art. 66 

par. 1 Kodeksu Cywilnego

BIURO KREDYTOWE

REFINANS
OFERTY WSZYSTKICH INSTYTUCJI 
BANKOWYCH I POZABANKOWYCH 

W JEDNYM MIEJSCU

Możliwość wcześniejszej spłaty i zwrotu kosztów

kredyty gotówkowe na dowolny cel• 
kredyty oddłużeniowe• 
kredyty konsolidacyjne• 
pożyczki na opał• 
chwilówki• 

�I�����O��A P���O��A
Oprocentowanie od 3,5%

Przyznawalność 98%
Decyzja w 15 min.

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ 
NA BEZPŁATNE, NIEZOBOWIĄZUJĄCE 
SPOTKANIE Z DORADCĄ KREDYTOWYM!

ul. Czarnoleśna 4b, Ruda Śląska

tel. 731-111-204

RESTAURACJA
KAWIARNIA

• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Największe ekspozycje nagrobków 
w regionie oraz najdłuższe gwarancje.

Raty 0 %
Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na 
cmentarz parafi alny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

www.kamieniarstwo.slask.pl

GKS G������� R��� Ś����� – LKS Ł��� 2:1 (0:0)
Grunwald: Lamlih – Poprawa, Pokorski, M. Szymański, M. 
Kowynia – Malec, Kowalski (kpt), Babisz, M. Lesik (66. M. 

Ogłoza) – Zuga (75. M. Rutkowski), Spalony (90 + 2. M. 
Bartoszek). Rezerwa: Merta – M. Skrzypek, M. Wojtaczka 

Trener: Jacek Bratek
LKS: Szweda – Jędrysik, Kocima, Przybyłka, Słomka – M. 

Paszek (62. M. Fuchs), Ryt, M. Kowalczyk, Pławecki (kpt) – 
Klaja, Puchała (70. Żemła)

Rezerwa: Ochodek – Bałuch, M. Jarczok, M. Larysz, M. 
Paszek. Trener: Bronisław Loska

Sędziowie: Mariusz Goriwoda (Gliwice) – Bartosz Słysz 
(Gliwice), Sebasti an Witulski (Zabrze)

 Żółte kartki: Pokorski (71.), Zuga (75.), Babisz (82.), 
Poprawa (90 + 2.) – Kowalczyk (52.), Ryt (66.).

bramkarza. Mieliśmy potem nerwówkę do końca spo-
tkania. Gdybyśmy się tutaj pokusili o jedną czy dwie 
bramki więcej, to mielibyśmy komfort psychiczny – do-
daje trener. 

KS R���� R��� Ś����� – RC C���������� 46:12 (29:0)

Punkty zdobyli: Mateusz Zabiegała 15 pkt. (3P), Dominik 
Bryński 11 pkt. (1P, 3 pd), Paweł Pepliński 10 pkt. (2P), Jan 

Muc 5 pkt. (1P), Marcin Mucha 5 pkt. (1P).
Skład Gryfów: Krzysztof Jopert, Paweł Pepliński, Artur 

Stankiewicz, Jan Muc, Jakub Krupiński, Kamil Karcz, 
Szymon Majchrzak, Marcin Mucha, Jakub Skoczylas, 

Mateusz Magner, Mateusz Zabiegała, Rafał Szaciłowski, 
Dominik Bryński, Paweł Siwula, Patryk Kołodziej oraz: 

Łukasz Fura, Paweł Marzec, Marcin Pyrek, Michał 
Jackowiec, Tomasz Kopeć.

Przegrana w prima aprilis

Nie udało się zwyciężyć piłkarzom Uranii podczas 
meczu w Tychach. Kochłowiczanie przegrali z zawod-
nikami ZET-u Tychy 0:2. Szczęście nie sprzyjało ru-
dzianom już od początku, ponieważ w trakcie rozgrzew-
ki kontuzji doznał Darek Kot i trener Malujda musiał  
zmienić koncepcję dając szansę na debiut Plucie. 

Na początku meczu nie działo się zbyt wiele. Dopie-
ro w 14. minucie pojawiła się akcja. Po rozegranym 
rzucie wolnym  strzał Gabrysia okazał się niecelny. Od-
powiedź gospodarzy była natychmiastowa – tzw. strzał 
życia, czyli piłka posłana lobem w długi róg, potężnie, 
celnie, dała wynik 1:0. Sześć minut później tyszanie 
mogli wyjść na prowadzenie – przedłużenie w polu kar-
nym i próba wstrzelenia się tym razem wyłapana została 
przy słupku przez Szwedę. Z kolei w 28. minucie gry 
z dalszej odległości strzelić do bramki próbował Ga-
bryś, jednak bramkarzowi udało się złapać piłkę. Znów 
szybko odpowiedzieli piłkarze z Tychów. Tym razem 
z rzutu wolnego poszło uderzenie nad murem tuż przy 
słupku, jednak i to wyłapał Szweda. Pierwsza część gry 
zakończyła się wynikiem 1:0. Z kolei druga część gry 
nie potoczyła się zbyt dobrze dla rudzian. Mimo że 
przez pierwsze dwadzieścia minut to właśnie Urania 
zdecydowanie gościła na połowie rywala, to było to nie-

ZET T���� – GKS U����� R��� Ś����� 2:0 
Urania: Szweda, Jańczak, Gabryś, Cieślik, Skudlik, Kornas, 

Hejdysz (’46 Skorupa), Mzyk, Zalewski, Henisz, Pluta. 
Sędzia główny: Robert Skoloudek. Asystenci: Marta 

Skoloudek, Wojciech Swarczyński.

produktywne. Tak naprawdę dopiero w 65. minucie gry 
strzał Skorupy z dalszej odległości ponad bramką stano-
wił jakiekolwiek zagrożenie dla rywali. Cztery minuty 
później piłkę z rzutu wolnego wystawiono do Zalew-
skiego, ale ten także uderzył obok bramki. Kolejna oka-
zja pojawiła się w 78. minucie, kiedy Kornas wyłuskał 
piłkę i strzelił obok bramkarza, ale zbyt lekko. Dwie 
minuty później potężny strzał pod poprzeczkę sparował 
Szweda, a gospodarze dorównali Uranii w 85. minucie 
gry. W tym czasie z „powtarzanego” rzutu wolnego za-
wodnik gospodarzy oddał celny strzał i było 2:0. Naj-
lepszą okazję w całym meczu Urania miała po wzno-
wieniu gry. To Pluta skierował piłkę przy okienku bram-
ki rywala, ale równie pięknie wybronił golkiper gospo-
darzy. 

PIŁKA NOŻNA

Slavia cieszy się zwycięstwem 
KS S����� R��� Ś����� – KS P���� 5:0 (2:0)

Rudzka Slavia triumfowała podczas minionej soboty 
(1.04). Piłkarze nie dali najmniejszych szans przeciwni-
kom i pokonali drużynę KS Panki wynikiem 5:0. Już do 
przerwy rudzianie spisywali się bardzo dobrze, ponie-
waż prowadzili 2:0. Na początku meczu to Zalewski 
wykorzystał błąd rywala i został powstrzymany tuż 
przed polem karnym przyjezdnych, jednak nie udało mu 
się strzelić bramki z rzutu wolnego.  Później Kamilowi 

Moritzowi udało się zdobyć bramkę, która dała prowa-
dzenie rudzianom. Jeszcze przed przerwą padła kolejna 
bramka i Slavia miała dwubramkowe prowadzenie. 
W drugiej połowie spotkania jeden z obrońców Slavii 
sfaulował napastnika przeciwników w polu karnym 
i przez to wzrosła szansa przyjezdnych na zdobycie 
bramki. Jednak  Tomaszowi Strąkowi udało się obronić 
strzał przeciwnika. W dalszej części meczu było coraz 
lepiej. Kamil Zalewski zdobył trzecią bramkę. Pod ko-
niec spotkania padły jeszcze dwa celne strzały – jeden 
Lacha, który dał wynik 4:0 oraz Maciaszczyka, który 
strzelił piątą bramkę.

Slavia: Strąk – Szablicki, Dryk, Szpoton, Wujec, 
Korzeniowski, Maciejewski, Drapała, Rejmanowski, 
Zalewski, Moritz, Maciaszczyk, Lach, Rejmanowski. 

Bramki: Moritz, Wujec, Zalewski, Lach, Maciaszczyk. 
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