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MPGM TBS SP. Z O.O.

Najwięcej wspólnot mieszkanio-
wych, które istnieją w naszym mie-
ście, „wywodzi się” z zasobu komu-
nalnego i jest ich ok. 300. Powstawać 
zaczęły one w latach 1995-1996, po 
tym jak w styczniu 1995 roku w życie 
weszła ustawa o własności lokali. 
– Jeżeli gmina w danym budynku z za-
sobu komunalnego sprzedaje lokal 
mieszkalny na rzecz właściciela lub 
zbywa go w przetargu, czy w inny spo-
sób, to z mocy prawa powstaje wspól-
nota mieszkaniowa – tłumaczy Zofi a 
Skowrońska, dyrektor pionu wspólnot 
mieszkaniowych w MPGM TBS 
w Rudzie Śląskiej. 

W tym momencie wspólnota miesz-
kaniowa wybiera zarządcę, którym mo-
że być ten dotychczasowy, i tak dzieje 
się z reguły, czyli MPGM TBS lub 
współwłaściciele mogą wybrać np. inną 
spółdzielnię. Ponadto wspólnota miesz-
kaniowa z grona właścicieli wybiera 
zarząd, w którym najczęściej zasiada od 
dwóch do pięciu osób. Jednak co naj-
ważniejsze dla funkcjonowania wspól-
noty – staje się ona niezależnym pod-
miotem, w ramach którego decyzje od-
nośnie np. remontu budynku, jego do-
cieplenia, uporządkowania otoczenia, 

Czas planów dla wspólnot mieszkaniowych
W Rudzie Śląskiej jest ok. 300 wspólnot mieszkaniowych, którymi zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przełom lutego i marca to jeden z najważniejszych momentów ich funkcjonowania, bo to 
właśnie w pierwszym kwartale roku zwoływane są zebrania sprawozdawcze wspólnot, a zarazem planowany jest tegoroczny budżet. 
W przypadku współwłaścicieli wspólnot to czas, kiedy decydują oni, na co zostaną wydane, zebrane w ramach wspólnotowego bu-
dżetu, pieniądze. Z kolei dla MPGM TBS Sp. z o.o. – czas koordynowania tych działań. To także okazja do tego, by powiedzieć nieco 
więcej o tym, czym tak naprawdę są wspólnoty mieszkaniowe. 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

41-710 Ruda Śląska,  ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82

www.mpgm.com.p l 

w tym zieleni, podejmowane są przez 
współwłaścicieli. Siła ich głosu zależy 
od udziałów, jakie poszczególni współ-
właściele mają we wspólnocie. – Jeżeli 
np. cały budynek, czy kilka budynków, 
bo takie wspólnoty również mamy, po-
siada powierzchnię ok. 500 m kw., 
a w budynku jest 10 mieszkań o po-
wierzchni ok. 50 metrów kw., to każdy 
współwłaściciel będzie miał 10 proc. 
udziałów. Jest to oczywiście uproszczo-
ny model funkcjonowania wspólnoty, 
ale doskonale obrazujący to, w jaki 
sposób podejmowane są decyzje w ra-
mach wspólnoty – podkreśla Bogusław 
Waćko, prezes MPGM TBS Sp. z o.o. 

A efekty tych decyzji widać w mie-
ście. – Tam gdzie są wspólnoty mieszka-
niowe, to z reguły budynki są bardziej 
zadbane, bo to sami mieszkańcy decydu-
ją, ile pieniędzy chcą wydać i na co 
– czy na remont elewacji, czy klatki 
schodowej. Wspólnoty mają bardzo duże 
możliwości fi nansowe. Znów posłużę się 
przykładem. Jeżeli w ramach funduszu 
remontowego wspólnota ustala stawkę 
na przykład 5 zł od metra kw., a budynek 
ma 1000 m kw., to miesięcznie uzbiera 
się pula 5 tys. zł, czyli w skali roku mamy 
ok. 60 tys. zł, a to już konkretna kwota na 300 – tyloma 

wspólnotami 
w Rudzie Śląskiej zarządza 

MPGM TBS Sp. z o.o.

Jednymi z ładniejszych budynków wspólnot są te przy placu Jana Pawła II.

Budynki przy ul. Szarotek 2, 4, 6 i 8 to jedna z największych wspólnot.

przeprowadzenie konkretnego remontu 
– zaznacza Bogusław Waćko. 

Obecnie w Rudzie Śląskiej nowe 
wspólnoty mieszkaniowe tworzy się 
w minimalnym zakresie i w uzasadnio-
nych przypadkach. – Wynika to z dwóch 
kwestii. Po pierwsze gmina musi mieć 
własny zasób komunalny, żeby spełniać 
podstawowe potrzeby lokalo-
we mieszkańców (lokale ko-
munalne i socjalne). Dlatego 
teraz już tylko tam, gdzie np. 
budynek jest podzielony na 
mieszkania wspólnotowe i ko-
munalne, dąży się do sprzeda-
ży tych drugich, aby spójnie 
funkcjonowała jedna wspólnota. Po 
drugie miasto nieustannie łoży na 
utrzymanie budynków komunalnych. 
W przypadku wspólnot dokładają się 
do tego także prywatni właściciele, 
więc budżet na utrzymanie zasobu ko-
munalnego jest nieco odciążony. Obec-
nie proporcje są wyrównane – miasto 
równocześnie na odpowiednim pozio-
mie utrzymuje mieszkania komunalne 
i zarządzane są wspólnoty – tłumaczy 
Tomasz Rzeżucha, wiceprezes MPGM 
TBS Sp. z o.o.

W ramach tego w Rudzie Śląskiej 
funkcjonują wspólnoty zarówno duże 
(od siedmiu współwłaścicieli), jak 

i małe (do siedmiu współwłaścicieli). 
Przykładem dużej wspólnoty jest np. ta 
przy ul. Szarotek 2, 4, 6, 8. Pierwszy 
kwartał roku to moment, kiedy to 
współwłaściciele wspólnot spotykają 
się z przedstawicielami zarządcy, by 
podsumować ubiegły rok i zaplanować 
kolejny. – Teraz właśnie zbliżamy się 

do okresu zebrań sprawozdawczych za 
ubiegły rok, na których równocześnie 
jest ustalany plan gospodarczy na rok 
bieżący. W nim wypisywane są zadania, 
jakie wspólnota zamierza wykonać 
w tym roku oraz to ile szacunkowo bę-
dzie kosztować ich realizacja – wylicza 
Iwona Koptoń, zastępca dyrektora 
pionu wspólnot mieszkaniowych
w MPGM TBS. – Plan ten przygotowy-
wany jest w oparciu o naszą i wspólnot 
wiedzę na temat tego, jakie inwestycje 
powinny być wykonane w danym bu-
dynku. Na zebraniu wspólnota weryfi -
kuje to i może jakieś plany skreślić, do-
pisać lub doprecyzować – dodaje. 

Z jednej strony ustalana jest więc 
stawka opłat eksploatacyjnych, a z dru-
giej – ta dotycząca funduszu inwesty-
cyjnego. – Mogą być to prace zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, 
bo na wspólnotę składa się także jej 
otoczenie, czyli okoliczna zieleń, czy 
chodniki – zaznacza Koptoń.

Ostateczna decyzja (i niekoniecznie 
musi ona zapaść na pierwszym zebra-
niu) podejmowana jest liczbą głosów 
zależną od wielkości wspólnot. W przy-
padku wspólnot dużych decyzja wiążą-
ca może zapaść wtedy, kiedy na zebra-
niu jest minimum 50 proc. członków 
wspólnoty, a liczba głosów „za” także 
wynosi 50 proc. Wspólnoty małe żądzą 
się nieco innymi prawami. Tutaj wyma-
gana jest 100-procentowa frekwencja 
i także 100 proc. współwłaścicieli musi 
opowiedzieć się za danym rozwiąza-
niem. – Taka 100-procentowa jedno-
myślność jest czasami bardzo trudna do 
osiągnięcia, ale właśnie o to chodzi, że-
by właściciele mieli poczucie decyzyj-
ności i odpowiedzialności za wspólne 
mienie – podsumowuje Tomasz Rzeżu-
cha. 

Dodajmy, że w ramach MPGM TBS 
Sp. z o.o. zarządzaniem wspólnot zaj-
muje się ok. 40 osób dyrekcji i w Rejo-
nach Eksploatacji Wspólnot.
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Cudem przeżył zatrucie czadem. 
Chce uświadamiać innych

TLENEK WĘGLA OGŁOSZENIA

Na 19 stycznia Andrzej Frat 
wraz z dziewczyną umówili 
wymianę piecyka w łazience, 
który  nagrzewał się zbyt 
szybko. Gdyby nie cud lub 
szczęście, jak podkreśla 
27-latek, mogłoby się okazać, 
że spóźnili się o cztery dni.
15 stycznia młody fi lmowiec 
z Rudy Śląskiej podczas kąpieli 
zaczadził się i stracił 
przytomność. Stężenie tlenku 
węgla w jego krwi wynosiło 27 
proc. Andrzej zdołał się jednak 
przebudzić i wydostać 
z łazienki. Dziś przyznaje, że 
wydarzenie to zmieniło jego 
życie i dlatego zamierza nagrać 
dwa fi lmy na temat czadu. 
– Chcemy wstrząsnąć widzem. 
Dać mu do myślenia 
– zaznacza 27-latek.

Cichy zabójca, jak nazywany jest 
czad, pojawił się w mieszkaniu An-
drzeja ok. godz. 2 w nocy. – Moja 
dziewczyna już spała, a ja po pracy po-
stanowiłem się wykąpać. Kiedy wsta-
łem i chciałem sięgnąć po ręcznik, po 
prostu ścięło mnie z nóg i urwał mi się 
fi lm. Nie pamiętam samego upadku. 
Natomiast po jakimś czasie obudziłem 
się na ziemi po raz pierwszy i stwier-
dziłem, że po prostu przyjemnie mi się 
leży. Nie docierało do mnie, że dzieje 
się coś złego ze mną, a woda zalewa 
mieszkanie – opowiada 27-latek, 
mieszkający w Rudzie Śląskiej. – Po 
jakimś czasie znowu się obudziłem 
i wtedy miałem przebłyski, że następ-
nego dnia mam dwa ważne spotkania 
w związku z pracą i chyba się na nie 
spóźnię, ale nie wiedziałem dlaczego. 
Nie umiałem połączyć faktów. Leżałem 
dalej, woda zalała już całe mieszkanie 
i znowu straciłem przytomność – wyja-
śnia.

Po trzech godzinach leżenia w zacza-
dzonym pomieszczeniu ok. godz. 5 An-
drzej obudził się po raz kolejny. – W tym 
momencie dotarło do mnie, że chyba 
mam duży problem. Przypomniał mi się 
artykuł o zaczadzeniu, skomentowany 
przez osobę, która kiedyś zatruła się 
tlenkiem węgla w wannie. Pisała ona, 
że w momencie zaczadzenia leżała 
i czekała na śmierć, bo wiedziała, że się 
nie wydostanie. Wtedy zacząłem wal-
czyć o życie. Po licznych próbach w koń-
cu przeniosłem się do sypialni. Tam 
ubrałem się, obudziłem swoją dziew-
czynę i powiedziałem, że chyba zatru-
łem się czadem, ale chcę tylko tabletkę 
na ból głowy, cukierek i idę spać, 
bo mam rano ważne spotkania 
– wspomina 27-latek.

Ostatecznie jednak wezwano pogo-
towie. Andrzej trafi ł do ośrodka ostrych 
zatruć w Sosnowcu. – Tam spędziłem 
cztery dni na licznych badaniach i le-
czeniu. Bałem się przede wszystkim, że 
będę miał uszkodzony mózg. Bo też i le-
karze podkreślali, że trzy godziny leża-
łem w zaczadzonym pomieszczeniu 
i miałem 27 proc. stężenia tlenku węgla 
we krwi. Na szczęście testy i badania 
wyszły pozytywnie. Myślę, że uratowa-
ło mnie to, że z racji małej łazienki siłą 
rzeczy upadłem w pobliżu kratki wenty-
lacyjnej i miałem dostęp do świeżego 
powietrza. Bardzo ważne jest to, żeby 
podjąć decyzję za osobę zaczadzoną. 
Bo nie wiadomo, co by było rano, gdy-
by moja dziewczyna nie zadzwoniła na 
pogotowie – zaznacza Andrzej Frat.

Z racji wydarzeń, jakie mu się przy-
trafi ły, 27-latek który z zawodu jest fi l-
mowcem, postanowił nakręcić fi lm. 
– Czuję się z tym tematem związany do-
żywotnio, bo moje ocalenie – czy ktoś 
jest wierzący, czy nie – to był albo cud, 
albo niesamowite szczęście. Dlatego 
postanowiłem stworzyć kampanię zło-
żoną z fi lmów – wyjaśnia Andrzej. 

Pierwszy z fi lmów, ok. 120-sekundowy,
ma powstać w marcu i będzie bazował 
na tym, co spotkało 27-latka. – Jeżeli do 
ludzi dotrze, że robił to człowiek, który 
sam przeżył zaczadzenie, przekaz będzie 
jeszcze lepszy – zapowiada autor. Drugi 
z fi lmów ma powstać w kwietniu i bę-
dzie opowieścią osób, które także za-
czadziły się, ale przeżyły. Hasłem kam-
panii ma być „Obudź czujność. Nie za-
sypiaj na zawsze”.

Jak pokazują statystki, Straż Pożarna 
w Rudzie Śląskiej ma coraz więcej we-
zwań o podejrzeniu ulatniania się tlen-
ku węgla. Rocznie jest to prawie 200 
interwencji. – Tych wyjazdów jest coraz 
więcej, bo rośnie także świadomość na-
szych mieszkańców. Na szczęście 
w większości były to tzw. alarmy w do-
brej wierze i wynikające np. z wadliwe-
go działania czujki, czy rozładowanych 
baterii, a nie z faktycznego zagrożenia 
– podkreśla Andrzej Małysiak, komen-
dant Państwowej Straży Pożarnej 
w Rudzie Śląskiej. 

Takich jednak nie brakuje. W 2016 
roku łącznie w naszym mieście po-
szkodowanych z powodu uwalniające-
go się tlenku węgla było 65 osób (brak 
ofi ar śmiertelnych), a rok temu 72 oso-
by, w tym jedna ofi ara śmiertelna. – By 
temu zapobiegać, rozdajemy darmowe 
czujki w miejscach, gdzie np. powta-
rzają się interwencje związane z tlen-
kiem węgla. Podczas naszych prelekcji, 
akcji społecznych i kampanii uświada-
miany także mieszkańców, m.in. by nie 
uszczelniali zbyt mocno okien i drzwi 
oraz by palili materiałami dozwolony-
mi, a nie np. śmieciami, przez co szyb-
ko zatykają się przewody spalinowe 
– zaznacza komendant. 

Jak podkreśla Andrzej Małysiak, 
najwięcej problemów występuje 
w przypadku starego budownictwa. 
– Niestety w przypadku budynków 
prywatnych, ogrzewanych węglem, 

ciężko dostać się do ich właścicieli, 
żeby porządnie wyczyścić komin, 
sprawdzić ciąg w kominie oraz czy 
wentylacja jest odpowiednia – wyja-
śnia Marcin Jasiński, mistrz kominiar-
ski. – W przypadku mieszkań w budyn-
kach spółdzielni z kolei problemem 
jest to, że ludzie doszczelniają wszyst-
kie okna i drzwi. Zmorą tych wszyst-
kich budynków są ponadto podzielni-
ki. Ludzie próbują oszczędzać na 
ogrzewaniu, zakręcają grzejniki i do-
szczelniają okna, żeby było ciepło – 
dodaje.

W tym momencie szwankuje wenty-
lacja i może dojść do cofnięcia do 
mieszkań powietrza z kratek wentyla-
cyjnych i przewodów pieców. – Dodat-
kowo zamykanie kratek wentylacyjnych 
w łazienkach i zużywanie się przez to 
tlenu w powietrzu powoduje, że jego 
ilość spada. Aby uniknąć tego typu sy-
tuacji, konieczna jest stała wentylacja 
i przewietrzanie mieszkań – podsumo-
wuje komendant Andrzej Małysiak.

 Joanna Oreł

Rudzka 
Agencja 
Rozwoju 
„Inwestor” 
Sp. z o.o.
ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śl.
tel. 32 2442-187

e-mail: fundusz@rarinwestor.pl | www.rarinwestor.pl

ATRAKCYJNE POŻYCZKI UNIJNE DLA MIKRO-,
MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM na fi nansowanie:

zakupu surowców, materiałów i towarów handlowych do kwoty • 
250 000 zł, na okres spłaty do 48 miesięcy,
działalności inwestycyjnej – zakup gruntu, nieruchomości, • 
środków trwałych, środków transportu 
itp. do kwoty 400 000 zł, na okres do 72 miesięcy.

Fundusz Pożyczkowy gwarantuje:
 szybką i dostępną formę fi nansowania rozwoju • 
przedsiębiorstwa,
 atrakcyjne oprocentowanie,• 
 wsparcie merytoryczne w przygotowaniu dokumentacji, • 
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku.• 

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA
informuje

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw pokoju 
215) wykazu nieruchomości 

gruntowej znajdującej się 
w Rudzie Śląskiej w rejonie 

ulicy Kokotek, która 
zostanie oddana w najem 

z przeznaczeniem pod 
działalność składową.

KANCELARIA 
PRAWNA

REGULOWANIE
STANÓW PRAWNYCH

NIERUCHOMOŚCI

TEL. 667-588-400, 
32 244-30-79
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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.

Śnieg tylko na pobocze  | RUDA ŚLĄSKA

– Drogowcy robią, co mogą, aby nasze drogi rano były 
przejezdne i czarne, ale fi rmy sprzątające chodniki, czy to 
ręcznie, czy maszynami, cały śnieg z chodników przerzu-
cają z powrotem na jezdnię – pisze pan Łukasz. – Prze-
cież ten śnieg, zamiast na drogę, można zepchnąć w dru-
gą stronę. Nikt tego nie zauważa, a wszyscy zwracają 
uwagę na nieodśnieżone drogi. Dodam jeszcze, że wła-
ściciele kamienic i domków jednorodzinnych robią to sa-
mo – zaznacza. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż granicy 
nieruchomości przy drodze publicznej. Natomiast za stan 
chodników poza drogą publiczną są odpowiedzialni wła-

Tym razem do naszej redakcji zgłosił się Czytelnik, zainteresowany tematem odśnieżania dróg. Tłumaczy 
on, że po opadach śniegu na drogach oraz na chodnikach pojawiają się utrudnienia w ruchu dla pieszych. 
Pan Łukasz zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że służby odpowiedzialne za odśnieżanie dróg i chod-
ników nie potrafi ą wzajemnie szanować swojej pracy. Z czego to wynika?

OGŁOSZENIE 
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 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 2017 r. poz. 1405, z późniejszymi zmiana-
mi), a także na podstawie uchwały nr PR.0007.237.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przy-
stąpienia 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.0007.46.2017 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w ob-
szarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa, uchwały 
nr PR.0007.76.2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym 
w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
w dniach od 28 lutego 2018 r. do 20 marca 2018 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w Wydziale Urbanistyki i Archi-
tektury, pok. nr 320 w godzinach pracy urzędu (pn – śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-18.00, pt 8.00-
14.00).

Z projektami ww. planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
można się również zapoznać na stronie internetowej pod adresem: www.psip.rudaslaska.pl

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr telefonu: 32 2449000 
wew. 3191 lub 3193

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach planów rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6, pok. 213. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 
29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi może wnieść każ-
dy, kto kwesti onuje ustalenia przyjęte w ww. dokumentach. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi 
i wnioski do projektów planów miejscowych należy składać w formie pisemnej do Prezydenta 
Miasta Ruda Śląska, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 
2018 r. na adres: Prezydent Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone 
kwalifi kowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profi lem 
zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do-
tyczące prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 5 kwietnia 2018 r. w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na 
adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl.

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

OGŁOSZENIA

– Męczymy się z tym już dwa lata. Zaraz przy naszych 
posesjach biegają dziki i lisy, a przez to my boimy się 
wychodzić z domu. Nie mam nic przeciwko dokarmianiu 
zwierząt, ale uważam, że paśniki znajdują się zbyt blisko 
domów, a co za tym idzie, jesteśmy narażeni nie tylko na 
częsty kontakt z leśnymi zwierzętami, ale i wdychanie te-
go smrodu, który szczególnie w lato robi się 
nie do wytrzymania – wyjaśnia pan 
Andrzej, mieszkaniec ulicy So-
bieskiego.

Mieszkańcy tej ulicy uwa-
żają, że paśniki powinny zo-
stać zlikwidowane lub prze-
niesione w inne miejsca, gdzie 
nie będą przeszkadzały w co-
dziennym funkcjonowaniu miesz-
kańców. Informują także, że mężczy-
zna, który zajmuje się dokarmianiem zwierzy-
ny, robi to  prawdopodobnie na własną rękę, nie uzgad-
niając wcześniej warunków z właścicielem terenu. 
O sprawie poinformowana została już rudzka Straż Miej-
ska, która zajęła się jej badaniem. – Podjęliśmy działania 
w tej sprawie i prowadzimy obecnie czynności wyjaśnia-
jące – informuje Marek Partuś, komendant Straży Miej-
skiej w Rudzie Śląskiej. Sprawa jest w toku. – W myśl 
przepisów obowiązujących do stycznia tego roku, dzier-

Paśniki przeszkadzają rudzianom | RUDA
Mieszkańcy ulicy Sobieskiego w Rudzie poinformowali naszą redakcję o nieprzyjemnym zapachu, dobie-
gającym z łąk, które sąsiadują z ich domami. Jak się okazuje, powodem unoszącego się fetoru są paśniki 
dla zwierząt, które według mieszkańców znajdują się za blisko zabudowań mieszkalnych.

ściciele chodnika. Przy tym śnieg należy usunąć w taki 
sposób, aby nie powodował utrudnień w ruchu zarówno 
pieszych, jak i pojazdów. To jednak nie zawsze jest moż-
liwe. – Zgodnie z przyjętą praktyką zwały skutego lodu 
i śnieg należy umieszczać na poboczu, natomiast z uwagi 
na wysokie koszty wywozu śniegu, miasto prowadzi wy-
wóz tylko w centrum miasta, w przypadku gdy występują 
utrudnienia w ruchu – tłumaczy Adam Nowak, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

Ponadto jak sprawdziliśmy, Straż Miejska w Rudzie 
Śląskiej przyjmuje zgłoszenia dotyczące usuwania śnie-
gu poprzez zrzucanie go na jezdnię. Takie działanie jest 
wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości od 20 
do 500 złotych. Interwencje w tej sprawie zdarzają się 
jednak niezwykle rzadko. Arkadiusz Wieczorek

żawcy i  zarządcy obwodów łowieckich nie byli zobo-
wiązani do ustalania wykonywania obowiązku dokarmia-
nia z właścicielem terenu, znajdującego się w obrębie 
obwodu łowieckiego. Jednak 17 stycznia 2018 roku zo-
stały wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących 
przedstawionego problemu, które pozwalają na dokar-
mianie zwierzyny, po uzgodnieniu miejsca z właścicie-
lem, posiadaczem lub zarządcą gruntu, jeśli działanie to 
nie stwarza zagrożenia epizootycznego – dodaje.

Agnieszka Lewko

W okolicy ulicy Sobieskiego 
znajdują się dwa paśniki dla zwierząt.
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DLA MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ – ODBIÓR NIEODPŁATNY

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

5www.wiadomoscirudzkie.pl PROMOCJA | 21.02.2018

Obowiązujący na terenie Miasta Ruda Śląska  system odbioru odpadów komunalnych po-
lega na segregacji odpadów już w miejscu ich powstawania, czyli w naszych domach. 
Główną zasadą segregacji jest oddzielenie surowców od odpadów, które nie nadają się do 
powtórnego przetworzenia.  

JAKIE SUROWCE ODDZIELAMY? 
Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, opakowania szklane z podziałem na szkło kolo-
rowe i białe oraz odpady BIO.  
Odpady wysegregowane zbiera się odpowiednio w pojemnikach lub w workach: 
KOLOR NIEBIESKI  – papier

KOLOR ŻÓŁTY   – tworzywa sztuczne i metale

KOLOR ZIELONY – Szkło kolorowe

KOLOR BIAŁY   – Szkło bezbarwne

KOLOR BRĄZOWY  – odpady BIO
No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak: 
gruz, odpady poremontowe, odpady wielkogabarytowe takie jak stare meble, dywany, 
wykładziny, urządzenia sanitarne, zużyty sprzęt elektroniczny itp.? 

ODPOWIEDŹ JEST JEDNA: 
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ 

ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH TZW. PSZOK

Do gminnego punktu zbierania odpadów  można nieodpłatnie dostarczyć odpady komu-
nalne, które nie zmieściły się nam w pojemnikach lub workach segregacyjnych lub nie 
powinny się w nich znaleźć np.

Odpady budowlane i rozbiórkowe • 
Odpady wielkogabarytowe w tym meble• 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny• 
Odpady zielone• 
Zużyte opony • 

GRUZ CEGLANY I BUDOWLANY• 
ODPADY REMONTOWE• 
OPONY• 
I INNE• 

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE• 
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY• 
ODPADY ZIELONE• 

41-706 RUDA ŚLĄSKA, ul. Piotra Skargi 87
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-18.00 ORAZ SOBOTA 10.00-14.00

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH ORAZ GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE RUDY ŚLĄSKIEJ

RAZEM DBAMY O ŚRODOWISKO

ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO 
PRZEKAZANIA TAKICH ODPADÓW JAK:

papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, metale, zużyte 
baterie i akumulatory, świetlówki, zużyte opony, tekstylia, przeterminowane leki, odpady 
problematyczne (termometry rtęciowe, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte 
smary, oleje i kleje). 

Zachęcamy do przekazywania odpadów  do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komu-
nalnych.

PROBLEM Z TRANSPORTEM – ZADZWOŃ,
TEL. 32-242-21-10



POMAGAMY

Podarowały uśmiech 

6www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS | 21.02.2018

MiejSKi OśrOdeK SpOrtu i reKreAcji 

– Proszę opowiedzieć o swojej pracy w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji, z którym jest Pani 
związana od 2001 roku.

– Do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trafiłam 
z pracy w szkole, gdzie kilka lat uczyłam wychowania 
fizycznego. Zostałam wtedy zatrudniona na stanowisku 
Kierownika Działu Organizacji Imprez. Od tamtej pory 
przyświeca mi hasło, którego autorem jest Thomas  
A. Edison: „Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu, 
wszystko, co robiłem to była przyjemność”. To moje 
motto. Organizacja imprez, prowadzenie ich i czer-
panie niesamowitej energii z zadowolenia ludzi, to nie 
tylko praca, to taka moja przygoda. Od wielu, wielu 
lat.

– Co znaczy dla Pani awans na stanowisko dyrek-
tora?

– Nowe wyzwania, radość tworzenia, począwszy od 
relacji z ludźmi po wydarzenia, które MOSiR realizuje. 
To duża jednostka, która ma wymierny wpływ na życie 
mieszkańców naszego miasta.  

– Czym teraz będzie różniła się Pani praca?
– Na pewno zakresem odpowiedzialności, który zde-

cydowanie się powiększył oraz bezpośrednim kontak-
tem z pracownikami, z którymi jestem związana od lat. 
Myślę, że ta rola wymaga poszerzenia wiedzy 
i umiejętności w wielu zakresach, co wzbudza we mnie 
radość, ciekawość i nadzieję, że się sprawdzę i że moja 
rola na tym stanowisku przyniesie korzyść jednostce, 
w której pracuję, a co za tym idzie, mieszkańcom 
naszego miasta. Cieszę się z tego, że mam od tylu lat 
możliwość zawodowego realizowania się w tej samej 
jednostce na różnych stanowiskach.

– Jakie zadania czekają na Panią jako dyrektora 
rudzkiego MOSiR-u?

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie 
Śląskiej ma w administrowaniu wiele obiektów m.in. 
baseny kryte, stadion, Burloch Arenę, basen letni i hale 
sportowe. Pracuje na nich przeszło 100 osób, ich praca 
jest nietypowa. To ludzie, którzy pracując, przede 
wszystkim służą innym. Nadrzędnym celem statuto- 
wym MOSiR-u jest przede wszystkim stworzenie 
możliwości zdrowego i czynnego wypoczynku. Cały 
czas pracownicy czuwają, by mieszkańcy naszego mia-
sta w niezakłócony i niczym nieprzerwany sposób mieli 
dostęp do obiektów sportowych, by po trudach codzien-
nego życia, związanych z obowiązkami i pracą, mogli 
odpocząć. Kiedy jest weekend czy inne dni wolne,  
MOSiR pracuje, ludzie pracują, by innym zapewnić 
możliwość regeneracji sił i ciekawego spędzania wol-
nego czasu.  Niejedne święta pracownicy  
MOSiR-u spędzali w pracy, pracując dla innych ludzi 
z radością. MOSiR poza tym koordynuje też sport sz-
kolny, współzawodnictwo sportowe szkół na wszelkich 
poziomach oraz organizuje imprezy sportowe i rek-
reacyjne.

– Czy czuje Pani presję w związku z pełnieniem 
nowej funkcji?  

– Nie. Czuję radość z zaufania, jakim zostałam ob-
darzona. Od wielu lat pracuję w tym miejscu, znam 
specyfikę funkcjonowania MOSiR-u oraz ludzi tu za-
trudnionych. Oni są wielkim potencjałem i wartością. 
To bardzo mądrzy ludzie, którzy od lat doskonale 
spełniają się w swoich zawodowych rolach. Wiem, że 
mogę na nich liczyć i że razem możemy zrobić wiele 

dobrego dla tego miasta i dla jego mieszkańców 
w zakresie sportu i rekreacji.

– A jak ocenia Pani sytuację rudzkiego sportu 
oraz obiektów sportowych w naszym mieście?

– Patrząc na frekwencję na obiektach sportowych 
MOSiR-u mogę śmiało stwierdzić, że sport i rekreacja 
w naszym mieście mają się nadzwyczaj dobrze. Widać 
wzrost świadomości ludzi, wzrost chęci polepszenia 
swojej formy fizycznej i wydłużenia życia w optymal-
nej sprawności. Począwszy od dzieci, które garną się 
do uprawiania jakiejkolwiek aktywności fizycznej 
w coraz wcześniejszym wieku, a skończywszy na se-
niorach, łączących się w grupy po to, by pospacerować 
z kijkami, popływać w ramach zajęć np. Rudzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Budujący jest widok 
ludzi w różnym wieku uprawiających jogging. 
Różnorodność obiektów sportowych oraz coraz 
większa ich funkcjonalność zachęca i mobilizuje, bo to 
w naszym mieście można pojeździć na rolkach na 
pięknym torze, czy udać się na łyżwy w zimie. Na 
chętnych czekają trzy lodowiska, w każdej dzielnicy 
można odnaleźć siłownię na świeżym powietrzu 
i poćwiczyć. Cztery kryte baseny czekają z ofertą nauki 
pływania i aqua aerobiku, a także gimnastyki korek-
cyjnej dla dzieci. Profesjonalna bieżnia na stadionie 
daje dużo radości z biegania. Sportową bazą możemy 
się chwalić. Istniejące obiekty są odnawiane, nowe 
powstają – jak dla mnie jest dobrze. 

– Oprócz tego, że jest Pani dyrektorem MOSiR-u, 
to także działaczką społeczną i prezesem Fundacji 
Przyjaciół Świętego Mikołaja. Czy łączenie tych 
wszystkich zadań jest trudne?

– Każdy członek naszej fundacji pracuje zawodowo, 
a pracę charytatywną na rzecz innych ludzi wszyscy 
traktujemy jako dodatkowe zadanie i misję. Praca to 
bardzo ważny element mojego życia, to wyzwania, 
które pozwalają mi się realizować zawodowo. Fundacja 
to realizacja potrzeb serca. To coś, co pozwala mi czuć 
się w pełni człowiekiem doświadczającym realnego 
świata, który czuje się potrzebny innym. To bycie 
z ludźmi w ich potrzebach, a nieraz cierpieniu, by razem 
temu zaradzić i łagodzić ból. To też radość z niesienia 
pomocy innym, która dodaje sił i energii do wykony-
wania codziennych zadań. Nie łączę tych sfer, ja je 
przeżywam oddzielnie – każdą najbardziej jak potrafię.

Agnieszka Lewko

MOSiR ma nowego dyrektora
Aleksandra poloczek od 16 stycznia jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji 
w rudzie śląskiej. Wcześniej – od 2009 roku – zastępowała na tym stanowisku Zygmunta 
Grzybka, który teraz będzie dyrektorem do spraw eksploatacyjnych w rudzkim przedsiębior-
stwie Wodociągów i Kanalizacji. Warto dodać, że Aleksandra poloczek przedtem pracowała 
najpierw jako nauczyciel, później jako kierownik działu Organizacji imprez w Miejskim 
Ośrodku Sportu i rekreacji.
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Nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 47 z Byko-
winy odwiedziły małych pacjentów szpitala, by w tym 
trudnym czasie podarować im trochę uśmiechu. Zanim 
jednak do tego doszło, w przedszkolu odbyła się zbiór-
ka upominków dla maluchów. 

Zorganizowano ją w okresie świątecznym, a w jej ra-
mach przedszkolaki oraz ich rodzice przynosili do MP 
nr 47 kolorowanki, artykuły plastyczne oraz zabawki. 
Upominki te na początku lutego trafiły do podopiecz-
nych Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im 
dr E. Hankego. – Dzieci mogły wysłuchać opowiadania 
pt. „Złotowłosa i niedźwiadki”. Z pomocą dorosłych 
próbowały także rozwiązywać zagadki. Na miarę swo-
ich możliwości brały również udział w zabawach rucho-
wych przy utworach muzyki dziecięcej i uczyły się ilu-
strowanych wierszyków – wylicza Iwona Barszcz, na-
uczycielka MP nr 47, jedna z organizatorek akcji. Te 
chwile pozwoliły na moment małym pacjentom zapo-
mnieć o chorobie. – Uwieńczeniem mile spędzonego 

czasu było oglądanie „Pierwszego dzienniczka lektur”, 
wykonanego przez przedszkolaków. Na zakończenie 
dzieci otrzymały upominki zebrane przez naszych wy-
chowanków – podsumowuje Iwona Barszcz.

Dodajmy, że była to już piąta taka akcja organizowa-
na przez nauczycielki MP nr 47.  JO

Odwiedziny były chwilą radości 
 dla małych pacjentów.
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eduKAcjA

Pokazali, czym jest bezpieczny Internet
Już po raz szósty Szkoła Podstawowa nr 20 w Kochło-

wicach zorganizowała konkurs „Bezpieczny Internet”, 
który adresowany był do uczniów szkół podstawowych 
z Rudy Śląskiej. Zadaniem było przygotowanie plakatu 
w wersji elektronicznej, którego tematyka miała być 
związana z bezpiecznym i świadomym poruszaniem się 
w sieci. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 99 
prac z 11 szkół. – Z tego względu, że najlepiej uczymy się 
poprzez doświadczenie i działanie, postanowiliśmy wła-
śnie tak uświadamiać najmłodszych, jak bezpiecznie sur-
fować po sieci i unikać zagrożeń, które na nas tam czyha-

ją – wyjaśnia Katarzyna Szuba, dyrektorka SP nr 20. 
– Ponadto dzięki temu, że dzieci miały za zadanie przy-
gotować pracę w wersji elektronicznej, mogły rozwinąć 
umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technolo-
giami oraz programami graficznymi – dodaje. 

Pierwsze miejsce zajęła Weronika Medina, drugie 
Aleksandra Salzberg, a trzecie miejsce na podium wy-
walczył Daniel Ziółkowski. – Trzeba przyznać, że po-
mysły uczestników z roku na rok są coraz śmielsze, 
a dzieci coraz bardziej świadome – podsumowuje Kata-
rzyna Szuba.  JO

POMAGAMY

By połowa serca mogła bić… 
O życiu Bartka po porodzie mogą zadecydować mi-

nuty lub godziny. Dla Bartka największą szansą jest 
przyjście na świat w szpitalu, w którym bezpośrednio 
po porodzie mógłby być operowany. Z uwagi na kom-
plikacje nie wiadomo, ile czasu będą mieli lekarze, żeby 
przeprowadzić operację ratującą życie maluszka. Nie-
stety w Polsce nie ma takiej możliwości i Bartka czekał-
by bardzo ryzykowny transport do innego ośrodka, 
gdzie miałby oczekiwać na zabieg, co może zdecydo-
wać o jego życiu. Żeby ta historia mogła szczęśliwe się 
zakończyć, poród i pierwsza operacja muszą odbyć się 
w Niemczech w uniwersyteckiej klinice w Münster. 
Koszt porodu i pierwszej operacji to 330 tys. zł, które 
trzeba  zebrać do 15 marca. Takie koszty znacząco prze-
kraczają możliwości finansowe rodziców, dlatego po-
trzebne jest wsparcie.

Bartek to nienarodzone jeszcze dziecko dwójki ślą-
skich policjantów, u którego w 12. tygodniu ciąży wy-
kryto krytyczną wadą serca – HLHS z restrykcyjnym 
otworem owalnym. Rodzice Bartka wierzą, że z pomo-
cą ludzi dobrej woli, uda się uratować życie ich dziecka. 
– Bartek jest naszym pierwszym, długo wyczekiwanym 
dzieckiem. W 12. tygodniu ciąży podczas badania pre-
natalnego lekarz wykrył nieprawidłowości. Początkowo 
u Bartka podejrzewano wady genetyczne, które zostały 
wykluczone w trakcie kolejnych badań. Radość z otrzy-
manych informacji nie trwała jednak długo, ponieważ 
na kolejnej wizycie usłyszeliśmy, że obraz serca jest nie-
prawidłowy. Odwiedziliśmy kilku lekarzy, którzy zgod-
nie twierdzili, że dziecko będzie miało poważną wadę 
serca. Z każdą kolejną wizytą, diagnoza była coraz gor-

sza. Ostatecznie usłyszeliśmy, że Bartek ma „połowę 
serca”, tj. cierpi na HLHS – tłumaczą rodzice chłopczy-
ka. – O życiu Bartka po porodzie mogą zadecydować 
minuty lub godziny. Zdania lekarzy były podzielone. 
Część z nich mówiła o aborcji lub niepodejmowaniu le-
czenia po porodzie, inni natomiast dawali nam nadzieję, 
że nasz syn może żyć i prowadzić normalne życie. Zde-
cydowaliśmy, że będziemy o niego walczyć – dodają.

Aby pomóc Bartkowi wystarczy wpłacić dowolną 
kwotę poprzez stronę internetową https://zrzutka.
pl/5r37ct. Przekazać środki finansowe można także za 
pośrednictwem konta bankowego: Fundacja Avalon  
– Bezpośrednia Pomoc, 04-620 Warszawa, ul. M. Kajki 
80/82 lok.1, nr konta bankowego 62 1600 1286 0003 
0031 8642 6001. W tytule przelewu należy wpisać PA-
LIGA, 9042. Z kolei rozliczając PIT należy podać nu-
mer KRS 0000270809, a w rubryce cel szczegółowy 
wpisać PALIGA, 9042.    AW

 Rodzice Bartka czekają na wsparcie.
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NowY BYToM

Już po raz czwarty w Rudzie Śląskiej odbyła się 
światowa akcja „One Billion Rising – Nazywam się 
Miliard”. W środę (14.02) rudzianki poprzez taniec so-
lidaryzowały się ze wszystkimi kobietami, które spoty-
ka problem przemocy. Hasło tegorocznej akcji brzmia-
ło „Lokalnie i solidarnie przeciwko przemocy wobec 
kobiet”. – Akcja miała na celu zwrócenie szczególnej 
uwagi na problem przemocy stosowanej wobec kobiet 
i dziewcząt. W tym roku zwracamy uwagę na to, co mo-
gą zrobić samorządy, jeśli chodzi o przeciwdziałanie 
przemocy – tłumaczyła Ewa Chmielewska, koordyna-
torka akcji. 

W ramach protestu przeciw przemocy i w celu zasy-
gnalizowania tego problemu społeczeństwu, rudzianki 
zatańczyły z różowymi opaskami wspólny dla całej ak-
cji układ taneczny. – Samo wyjście na ulicę i zatańcze-
nie jest pokonaniem wewnętrznego oporu. To nawiąza-

W akcji wzięły udział rudzianki w różnym wieku.
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nie do oporu przed mówieniem o problemie kobiet 
i dziewcząt, które doświadczyły przemocy. Wychodząc 
na ulicę, chcemy nagłośnić tę sprawę i pokazać maltre-
towanym kobietom, że nie są same – dodała. AL

Stop przemocy wobec kobiet

REKLAMA

wIrek 

Z otwartymi sercami pobiegli uczestnicy biegu, któ-
ry odbył się w minioną sobotę (17.02). Przy Szkole 
Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza już po 
raz drugi zorganizowano Charytatywny Bieg Otwar-
tych Serc. Wzięło w nim udział prawie dwieście osób. 

– Bardzo cieszymy się, że już po raz drugi udało nam 
się zorganizować ten bieg. To też wielka radość, bo 
znowu chciało się do nas przyłączyć tak wiele osób, 
które chcą pomagać innym i którym nie jest obojętny 
los drugiego człowieka – zaznaczyła Elżbieta Kierzek, 
prezes Stowarzyszenia Otwarte Serca, które zorganizo-
wało bieg. – Dzięki tej sportowej imprezie chcemy ze-
brać środki finansowe na nasze stowarzyszenie i na je-
go cele statutowe – dodała Justyna Słota z zarządu 
stowarzyszenia. 

Charytatywny bieg składał się z biegu głównego na 
5 km, biegu rodzinnego na 300 m oraz „wyścigu wóz-
ków” na 100 m. Nie zabrakło także rywalizacji nordic 
walking. Jednak aspekt charytatywny to nie jedyny cel 
biegu, bo wspólne bieganie to także integracja. – Ważne 
jest to, że podczas biegu niepełnosprawni i pełnospraw-
ni mogą się zintegrować, a poza tym można się przeko-
nać, że jest mnóstwo fajnych osób, które chcą wyjść do 

Charytatywny Bieg Otwartych Serc  
odbył się już po raz drugi.
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ludzi i wspólnie działać, a nie siedzieć w domu i zamy-
kać się w czterech ścianach.  To także świetna okazja do 
nawiązania nowych przyjaźni – powiedziała Joanna 
Gawlik, uczestniczka biegu. – Dzisiaj biegnę razem z sy-
nem, który choruje na zespół Downa i wiem, że na pew-
no w przyszłym roku też pobiegniemy, bo to świetna 
zabawa – dodała. W biegu wzięli udział także radna 
sejmiku Urszula Koszutska i wiceprezydent Michał 
Pierończyk. AL

Bieg z otwartymi sercami

NowY BYToM

W miniony piątek (16.02) w galerii Fryna przy Miej-
skim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu odbył się 
wernisaż poetycki, czyli spotkanie z Krystianem Gałusz-
ką, rudzkim poetą oraz dyrektorem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rudzie Śląskiej i Piotrem Pilawą, artystą 
malarzem. Poeta i malarz – wieloletni przyjaciele i brat-
nie, artystyczne dusze spotkali się na wspólnej wystawie 
nie po raz pierwszy. Projekt pod nazwą Miasto Er zapo-
czątkowany został bowiem 20 lat temu, natomiast piąt-
kowe spotkanie było dwunastym wspólnym wernisa-
żem.

– Bardzo cieszymy się, że tak wiele osób chciało spę-
dzić ten wieczór razem z nami, co potwierdza fakt, że to 
co robimy, cieszy się popularnością – mówił Krystian 
Gałuszka. – Spotkanie było także dowodem na to, że nie 
zapomniano o nas, bo tego trochę się obawialiśmy, gdyż 
nasz ostatni wspólny projekt w Rudzie Śląskiej był pre-
zentowany w 2011 roku – przyznał. Podczas wspólnego 
wernisażu zebrani widzowie mogli wysłuchać próbki 

Artyści po raz kolejny spotkali się  
na wspólnej wystawie.

twórczości Krystiana Gałuszki, a także porozmawiać  
z artystami o sztuce w życiu. W galerii Fryna prace ma-
larskie Piotra Pilawy będzie można oglądać do 21 mar-
ca. W galerii dostępne są też arkusze poetyckie z praca-
mi Krystiana Gałuszki.  AW

Wernisaż poetycki w MCK
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rUDA ŚLĄSkA

O tym, jak można rozwinąć nasze miasto i co mogło-
by zmienić się w Rudzie Śląskiej, dyskutowali w po-
niedziałek (19.02) z władzami miasta uczniowie Szko-
ły Podstawowej Sportowej nr 15. Wizyta w Urzędzie 
Miasta była nie tylko okazją do podpatrzenia, jak wy-
gląda praca w magistracie, ale także lekcją wychowa-
nia obywatelskiego. 

Ponad 30-osobowa grupa uczniów spotkała się  
z prezydent miasta Grażyną Dziedzic oraz z wiceprezy-
dent Anną Krzysteczko. – Dzieci mogły zobaczyć, jak 
wygląda praca władz miasta, a później przenieśliśmy 
się na salę sesyjną, gdzie prezentowały przygotowane 
prace, dotyczące pomysłów na to, co można zrobić, aby 
w Rudzie Śląskiej żyło się jeszcze lepiej – opowiada Bo-
żena Grzyb-Raś, nauczycielka edukacji wczesnoszkol-
nej w SPS nr 15. 

Prace dotyczyły m.in. poprawy estetyki placów za-
baw, ekologii (wymiany ogrzewania na ekologiczne), 
budowy oceanarium, ścieżek rowerowych, czy sprząta-

Dzieci prezentowały swoje pomysły na miasto.

nia po czworonogach. – Dzieci miały trochę czasu na 
przygotowanie się i bardzo świadomie podeszły do tego 
spotkania, a pani prezydent pochyliła się nad każdą 
propozycją. Było to przygotowanie dzieci do świado-
mego i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, a może 
i dla niektórych do działalności politycznej w przyszło-
ści – podsumowuje Bożena Grzyb-Raś. JO

Uczniowie przejęli władze
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Dennis Lehane Pokochać noc
rachel Childs, córka sławnej pisarki i była dziennikarka telewizyjna, 

żona dziedzica wielkiej firmy, Briana Delacroixa, prowadzi życie, które 
może wzbudzać zazdrość. Ale pozory mylą. 

Mieszka w luksusowym apartamentowcu i boi się z niego wychodzić. 
Skrywa tajemnicę, a ta doprowadza ją do obłędu.
Żyje na co dzień z człowiekiem, który nie jest tym, za kogo się 

podaje. 
 I gdy pewnego deszczowego dnia rachel ku własnemu zdziwieniu 

wychodzi z domu, na ulicy zauważa coś, co przewraca jej świat do góry 
nogami. I choć bardzo by chciała, nie może dłużej udawać, że wszystko 
jest w porządku, bo stawką w tej grze jest jej życie. kobieta, która nie 
wierzyła w siebie, a bezgranicznie ufała mężowi, w dramatycznych 
okolicznościach jest zdana na własną inteligencję i odwagę. kobieta, 
która uciekała przed mrokiem tego świata, musi w tym mroku żyć – 
i przeżyć…
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Ponad 3 mln zł dostanie Ruda Śląska z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dofi nansowanie zostanie przezna-
czone na przebudowę ulicy Piastowskiej oraz budowę drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. 1 Maja. Zgromadzenie związku 
uchwaliło wsparcie realizacji 99 zadań w gminach członkowskich na łączną kwotę 92 mln zł. Pieniądze będą pochodziły 
z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Docelowa pomoc udzielona gminom Metropolii z FS wyniesie w tym roku 
100 mln zł.

Modernizacja Piastowskiej i ścieżka 
rowerowa z metropolitalnym wsparciem

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jednogłośnie
uchwaliło dofi nansowanie dla gmin w ramach Funduszu Solidarności.

– 100 milionów złotych z budżetu 
Metropolii wraca do mieszkańców 
gmin i miast członkowskich, by realizo-
wać inwestycje dla nich najważniejsze. 
Wszystko to dzięki Funduszowi Soli-
darności, który został przyjęty przez 
Zgromadzenie Metropolii – mówi 
Kazimierz Karolczak, przewodniczący 
zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. – Nie bez znaczenia jest 
nazwa tego funduszu. W imię solidar-
ności kilka najbogatszych miast Metro-
polii zrezygnowało ze swojej części 
dotacji, a dzięki temu mniejsze gminy 
mogą zrealizować inwestycje o więk-
szej wartości – dodaje, dziękując tym 
samym Katowicom, Tychom, Gliwi-
com i Zabrzu za rezygnację z tego do-
fi nansowania i większe wsparcie swo-
ich metropolitalnych sąsiadów. 

– Metropolia od samego początku 
działalności podejmuje konkretne dzia-
łania, a jednym z kluczowych było 
utworzenie Funduszu Solidarności 
– podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic.  – W Rudzie Śląskiej bardzo ak-
tywnie pozyskujemy środki zewnętrzne 
na inwestycje, złożyliśmy więc również 
wnioski do nowego metropolitalnego 
programu – dodaje. – Przebudowa uli-
cy Piastowskiej to duża inwestycja. 
Zgodnie z kosztorysem inwestorskim 
jest warta około 29 mln zł – mówi wice-

prezydent Krzysztof Mejer. – Na odcin-
ku prawie 2 kilometrów wymieniona 
zostanie nawierzchnia, powstanie nowy 
most nad rzeką Bytomką, chodniki, 
ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe
i postojowe, oświetlenie LED oraz 
zbiorniki retencyjne, wykonana zosta-
nie kanalizacja deszczowa i sanitarna, 
przebudowana zostanie sieć wodocią-
gowa, gazowa i teletechniczna oraz li-
nia energetyczna, a także zlikwidowane 
zostanie torowisko po dawnej linii 
tramwajowej nr 18 – wylicza. 

Wkrótce ogłoszony zostanie prze-
targ na realizację inwestycji, a wyło-
niony w nim wykonawca będzie miał 
20 miesięcy na zakończenie zadania. 
Wniosek o dofi nansowanie z MFS do-
tyczył konkretnie tej części inwestycji, 
która dotyczy budowy nowego mostu 
nad Bytomką.

Drugie dofi nansowane rudzkie zada-
nie obejmuje budowę drogi rowerowej 
wzdłuż części ul. 1 Maja wraz z wy-
znaczeniem szlaku rowerowego. – Na 
odcinku od skrzyżowania ulic 1 Maja 
i Tołstoja do ul. 1 Maja 360 rowerzyści 
będą poruszali się szlakiem rowero-
wym, wytyczonym ulicami Tołstoja 
i Kazimierza. Dalej, do zjazdu 
z ul. 1 Maja do gazowni, wzdłuż ulicy 
wybudowane zostanie 800 m drogi ro-
werowej. W ramach inwestycji przebu-

dowane zostanie oświetlenie po 
wschodniej stronie ulicy oraz skrzyżo-
wanie ulic 1 Maja i Hallera, gdzie 
zostanie też wymieniona sygnalizacja 
świetlna – informuje Bartosz Wójcik 
z Wydziału Dróg i Mostów UM. 
Koszt zadania został oszacowany na 
2,2 mln zł.

Program Metropolitalny Fundusz 
Solidarności powstał w celu niwelowa-
nia różnic w poziomie rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego gmin tworzą-
cych Górnośląsko-Zagłębiowską Me-
tropolię oraz w celu integracji i wspar-
cia gmin członkowskich w realizacji 
wspólnych przedsięwzięć. Środki na 
jego realizację zostały zaplanowane 
w budżecie G-ZM, a regulamin udzie-
lania dotacji został przyjęty uchwałą 
Zarządu Metropolii.

W tegorocznym budżecie Rudy Ślą-
skiej na inwestycje zarezerwowano po-
nad 138 mln zł, w tym prawie 71 mln zł 
na zadania drogowe. Najważniejsze 
wydatki w tym zakresie związane są 
z dalszą budową trasy N-S (ponad 40 
mln zł), przebudową ul. Piastowskiej 
(7,3 mln zł), budową ronda na skrzyżo-
waniu ulic Wolności, Brańskiego i Ma-
gazynowej (prawie 5 mln zł) i moder-
nizacją dróg gruntowych (4,4 mln zł).

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropo-
lia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła 

działać od 1 stycznia 2018 r. Organiza-
cja na podstawie ustawy przygotowanej 
specjalnie dla tego regionu skupia 
41 miast i gmin centralnej części woje-
wództwa śląskiego. Teren związku jest 
zamieszkały łącznie przez blisko 
2,3 mln osób. Działa tam ponad 240 ty-
sięcy fi rm i przedsiębiorstw, wytwarza-
jących razem 8% PKB kraju. Źródłami 
dochodów związku metropolitalnego są 
przede wszystkim udział we wpływach 

z podatków oraz składki od gmin należą-
cych do Związku. Budżet Metropolii jest 
zasilany z budżetu państwa dodatkowy-
mi 5% wpływów z podatku PIT, według 
szacunków to kwota między 260 a 280 
mln złotych. W pierwszym roku będzie 
to natomiast 0,2% wpływów z podatku 
dochodowego od osób fi zycznych za-
mieszkałych na terenie związku. G-ZM 
ma zajmować się m.in. transportem 
i planowaniem przestrzennym. WG

4 x 4 cm). Podczas pieczenia brzegi 
ciasta ładnie się podniosą i przyrumie-
nią, a farsz będzie wyglądał jakby uło-
żony na poduszeczce. 

Konkurs „Rudzkie Smaki – sezon 
V” jest kontynuacją zabawy, która za-
inaugurowana została na początku 
2014 roku. Co miesiąc z nadesłanych 
przepisów wybierany jest smak mie-
siąca. Autor zwycięskiego przepisu 
otrzymuje nagrodę w postaci gadżetów 
promocyjnych oraz chleb rudzianin, 
którego sponsorem jest rudzka piekar-
nia Jakubiec. Ponadto przepisy laure-
atów poszczególnych miesięcy znajdą 
się w kalendarzu kulinarnym na 2019 
rok, wydanym przez Urząd Miasta. 

Zapraszamy do kulinarnej zabawy 
z rudzkim magistratem. Do końca lute-

– Ślimaczki są proste w wykonaniu, 
świetnie nadają się na zimną płytę pod-
czas domowych uroczystości i imprez. 
Ich zaletą jest także to, że przygotowu-
jemy je dzień wcześniej, a przed poda-
niem tylko  pieczemy – mówi pani 
Zuzanna. Gotowe ciasto francuskie to 
bardzo wdzięczny składnik różnego ro-
dzaju dań. Farsz do ciasta francuskiego 
możemy przygotować na różne sposo-
by. Zarówno na słono jak i na słodko. 
Popularne jest nadzienie pieczarkowe, 
serowo-szpinakowe czy z kurczakiem. 
Na słodko wystarczy ciasto posmaro-
wać dżemem lub nutellą. Można je 
zwijać w roladki, ślimaczki czy lepić 
pierożki. Na przykład drobno pokrojo-
ne i przesmażone pieczarki można też 
ułożyć na kwadracikach ciasta (około 

go  można przesyłać  przepisy na pącz-
ki. – Zachęcam do podzielenia się swo-
imi sprawdzonymi przepisami na kre-
ple nadziewane konfi turą domowej ro-
boty czy oponki, popularne serowe 
pączki  – mówi Iwona Małyska z Wy-
działu Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta UM. 

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).

Karnawałowe ślimaczki
Składniki: Rolka ciasta francuskie-

go, 250 g serka Delice ze szczypior-
kiem lub serka ziołowego Almette, 

Ślimaczki z ciasta francuskiego smakiem stycznia w V edycji konkursu „Rudzkie Smaki”. Prze-
pis na tę karnawałową przekąskę nadesłała Zuzanna Kulpok z Rudy Śląskiej. Z kolei tematem 
lutego są pączki, na które przepisy można przesyłać do końca miesiąca.

Karnawałowe ślimaczki

Ślimaczki podajemy na ciepło lub na zimno.

200 g szynki, biała część pora, żółtko 
i białko.

Przygotowanie: Por parzymy wrząt-
kiem i drobno siekamy. Mieszamy 
z szynką, serkiem i surowym żółtkiem. 
Rozkładamy na cieście, zawijamy 
w rulon, zawijamy w folię aluminiową 

i odstawiamy do lodówki, najlepiej na 
noc. Przed pieczeniem kroimy na pla-
stry i smarujemy białkiem.

Pieczemy w temp. 200oC około 
20 minut. Podajemy na ciepło lub na 
zimno. Smacznego! 
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Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

– Do końca stycznia przyjmowaliśmy 
propozycje konkretnych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. Na tej podstawie 
powstał projekt, który chcielibyśmy 
skonsultować z jak największą liczbą 
osób – podkreśla wiceprezydent Mi-
chał Pierończyk. – GPR to jeden z prio-
rytetowych dokumentów strategicz-
nych, w szczególności gdy chodzi 
o kwestie pozyskiwania środków ze-
wnętrznych. Wyszczególnione w nim 
obszary rewitalizacji wymagają kon-
kretnych i dobrze zorganizowanych na-
kładów pracy. Rozwój tych terenów 
wymaga pogłębionej współpracy 
z mieszkańcami, dlatego zachęcam do 
dzielenia się swoimi uwagami – doda-
je.

Ruda Śląska chce zrewitalizować  
12 podobszarów miasta. Stanowią one 
ponad 11 proc. powierzchni miasta i są 
zamieszkałe przez ponad 36 tys. osób 
(co stanowi około 30% ludności Rudy 
Śląskiej). Dwa największe obszary 
obejmują północną część dzielnicy Ru-
da oraz centralną część Wirku wraz  

Za wszystkie transakcje dokonywane w kasie Urzędu Miasta można teraz płacić kartą. W rudzkim magistracie zainstalowane zostały dwa terminale, dzięki 
którym można bezgotówkowo dokonywać opłat urzędowych. Dodatkowo jeszcze w tym kwartale w urzędzie pojawią się dwa nowe opłatomaty, które rów-
nież będą posiadały funkcję dokonywania opłat za pomocą karty płatniczej.

Zapłać kartą w urzędzie
– Staramy się cały czas ułatwiać 

mieszkańcom załatwianie różnych 
spraw w Urzędzie Miasta. Niedawno 
wprowadziliśmy elektroniczny system 
kolejkowy w Wydziale Komunikacji. 
Pozyskaliśmy także ponad 4 mln zł 
na rozwój e-usług – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic. – Teraz nato-
miast udało nam się uruchomić termi-
nale płatnicze w kasie Urzędu Miasta. 
Jest to ważne, bo właśnie w okresie 
lutego i marca w związku z terminami 
zapłaty podatków i innych opłat reje-
strujemy najwięcej płatności dokony-
wanych w kasach – dodaje.

Zainstalowanie terminali było moż-
liwe dzięki porozumieniu z Krajową 
Izbą Rozliczeniową. Kasy, w których 
dokonywać można płatności kartą, zo-
stały specjalnie oznaczone. – Są to na 
razie dwie kasy, bo tyle terminali płat-
niczych zgodnie z podpisanym porozu-
mieniem z Krajową Izbą Rozliczenio-
wą przysługuje miastom powyżej  
10 tys. mieszkańców. Będziemy się 
jednak zwracać o możliwość instalacji 

Można już płacić kartą w Urzędzie Miasta. 
Terminale zainstalowane zostały w dwóch kasach.

przynajmniej jeszcze jednego takiego 
urządzenia – tłumaczy Ewa Guziel, 
skarbnik miasta.

Korzystając z karty płatniczej w ka-
sie urzędu można dokonywać płatno-
ści za wszystkie opłaty. Mieszkańcy 
muszą jednak pamiętać o tym, że do-
kując kilku płatności podczas jednej 
wizyty w kasie w przypadku płatności 
kartą za każdą transakcję muszą jed-
nak zapłacić oddzielnie. Związane jest 
to z kwestią księgowania tych opłat. 
Co ważne, mieszkańcy nie będą pono-
sili kosztów związanych z prowizją za 
dokonanie zapłaty kartą w Urzędzie 
Miasta. Również miasto nie będzie 
obarczone kosztami takiej prowizji. 
Gwarantuje to wszystko umowa z Kra-
jową Izbą Rozliczeniową, która wspól-
nie z Ministerstwem Rozwoju realizu-
je od zeszłego roku program upo-
wszechniania płatności bezgotówko-
wych w administracji publicznej. 
– Z naszej strony musieliśmy dostoso-
wać oprogramowanie wykorzystywane 
przez służby finansowe. Dzięki temu 

cała operacja zapłatą kartą płatniczą 
będzie szybka – podkreśla Ewa Gu-
ziel.

Niebawem mieszkańcy w Urzędzie 
Miasta będą mogli również dokony-
wać niektórych opłat z użyciem karty 
płatniczej z wykorzystaniem specjal-
nego opłatomatu. – W nowej, obowią-
zującej od tego roku umowie z ban-
kiem obsługującym miasto, zobowią-
zaliśmy instytucję do uruchomienia 
dwóch takich urządzeń. Zostaną one 
zainstalowane w dwóch budynkach 
Urzędu Miasta do końca tego kwarta-
łu – informuje skarbnik miasta.

W rudzkim Urzędzie Miasta funk-
cjonuje pięć kas. Znajdują się one 
w pokoju nr 13 na parterze budynku 
przy pl. Jana Pawła II. Kasy otwarte są 
w godzinach pracy UM: w poniedział-
ki, wtorki i środy od 8.00 do 16.00, 
w czwartki od 8.00 do 18.00, w piątki 
od 8.00 do 14.00.

W ubiegłym roku w urzędowych 
kasach dokonano 89 tys. transakcji na 
kwotę blisko 11,5 mln zł.

Przy Biurze Obsługi Mieszkańców 
w budynku Urzędu Miasta przy pl. Ja-
na Pawła II od lutego 2014 działa już 
jeden opłatomat. Nie posiada on jed-

nak funkcji zapłaty kartą płatniczą. Do 
tej pory mieszkańcy za jego pomocą 
dokonali blisko 5 tys. transakcji.

TK

Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku (GPR). Opracowany projekt dokumentu moż-
na zaopiniować osobiście, listownie lub drogą e-mailową do 20 marca br. Konsultacjom towarzyszyło będzie spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które 
odbędzie się 28 lutego o godz. 16.00 w sali sesyjnej rudzkiego magistratu.

Konsultacji czas!
z Czarnym Lasem. Z innych wytyczo-
nych przestrzeni wymienić należy: hi-
storyczną część Orzegowa, centralną 
część Goduli, Chebzie wraz z kolonią 
robotniczą Kaufhaus, zabytkową część 
Nowego Bytomia, starą Bykowinę 
wraz z północną częścią Kochłowic  
i terenami poprzemysłowymi po kopal-
ni Polska-Wirek, a także kolonię robot-
niczą Carl Emmanuel. Pozostałe miej-
sca to: Szyb Mikołaj wraz z najbliż-
szym otoczeniem, teren położony w re-
jonie ul. 1 Maja, tereny poprzemysłowe 
w rejonie kopalni Pokój oraz okolice 
Muzeum PRL-u.

W projekcie Gminnego Programu 
Rewitalizacji znalazło się kilkadziesiąt 
planowanych do 2030 roku przedsię-
wzięć. Już teraz niektóre z nich są reali-
zowane. Trwa m.in. rewitalizacja histo-
rycznego centrum Orzegowa, rewitali-
zacja budynku dworca PKP w Chebziu 
na cele „Stacji Biblioteka”, rewitaliza-
cja tzw. Florianki przy ul. Niedurnego 
73 oraz adaptacja pomieszczeń po by-
łym komisariacie policji na potrzeby 

Muzeum Miejskiego im. Maksymilia-
na Chroboka. Jesienią tego roku ma 
zakończyć się też rewitalizacja pocyn-
kowej hałdy przy ul. 1 Maja.

Z treścią projektu Gminnego Progra-
mu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska 
do 2030 roku można zapoznać się na 
stronie www.rudaslaska.pl/rewitaliza-
cja. Uwagi i opinie do dokumentu moż-
na wnosić na formularzu zgłaszania 
uwag do 20 marca br. w wersji papiero-
wej, listownie na adres: Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-
709 Ruda Śląska lub bezpośrednio do 
Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach 
pracy urzędu oraz drogą elektroniczną 
na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl. 
Formularz zgłaszania uwag dostępny 
jest w wersji elektronicznej na stronie 
www.rudaslaska.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej, a także w wersji 
papierowej w Urzędzie Miasta Ruda 
Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta, 
pl. Jana Pawła II 6, III piętro (pokój 
306).

Przypomnijmy, że na opracowanie 
Gminnego Programu Rewitalizacji Ru-
da Śląska pozyskała środki zewnętrzne 
w kwocie ponad 93 tys. zł, co stanowi 
85% kosztów kwalifikowalnych. 
– Wszystkie gminy mają obowiązek 

przyjąć takie programy do 2023 roku. 
Teraz w Rudzie Śląskiej obowiązuje do-
kument przyjęty w 2015 r., który dosto-
sowany został do wytycznych określo-
nych w ustawie o rewitalizacji. Na tej 
podstawie oraz pomysłach i uwagach 

zgłoszonych przez mieszkańców w po-
przednich etapach prac nad dokumen-
tem opracowany został projekt GPR  
– zaznacza Aleksandra Kruszewska, 
naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta 
UM. DR

Trwają intensywne prace przy rewitalizacji dworca PKP w Chebziu.  
Inwestycja ma być gotowa jesienią.
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Monika Bałdyga
córka Karoliny i Daniela

ur. 9.02. (3390 g i 54 cm)

Milena Nowak
córka Agnieszki i Patryka
ur. 6.02. (3700 g i 56 cm)

Mateusz Król
syn Anny i Tomasza

ur. 9.02. (3500 g i 54 cm)

Oskar Pluta
syn Agnieszki i Mirosława
ur. 8.02. (3400 g i 54 cm)

Maja Tandera
córka Ani i Marka

ur. 5.02. (2000 g i 48 cm)

Iga Wieczorkiewicz
córka Magdaleny i Grzegorza

ur. 6.02. (3405 g i 53 cm)

Zuzanna Folek
córka Małgorzaty i Grzegorza

ur. 5.02. (3400 g i 54 cm)

Szymon Skrobarczyk
syn Grety i Grzegorza

ur. 6.02. (3300 g i 50 cm)

Alicja Kowalska
córka Karoliny i Krzysztofa
ur. 9.02. (3150 g i 51 cm)

Matylda Sobek
córka Sylwii i Przemysława
ur. 8.02. (3450 g i 53 cm)

Mikołaj Przygoda
syn Kseni i Piotra

ur. 8.02. (3900 g i 57 cm)

Antonina Jasny
córka Agaty i Sebastiana

ur. 12.02. (3520 g i 55 cm)

Zuzanna Grela
córka Dominiki i Tomasza

ur. 14.02. (3360 g i 56 cm)

Oskar Czernik 
syn Kingi i Mateusza

ur. 12.02. (3230 g i 54 cm)

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

informuje, że posiada do wynajęcia od zaraz wymienione
 w wykazie lokale użytkowe + boksy handlowe.

Wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.
pl oraz tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267 , lub w Dziale Członkowsko-Lokalo-
wym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

ogłasza I przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę 
terenu o powierzchni 437,00 m2 położonego w Rudzie Śl. 5 

przy ul. Gawareckiej 4 /część działki 1185/142, 
KW GL1S/ 00006640/8/ pod miejsca postojowe. 

Warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowe informacje udziela 
Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118 i 100 telefon 32 248-24-11 wew. 311 
lub 267.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unie-
ważnienia przetargu bez podania przyczyny.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na usługi porządko-
we w zasobach Administracji Nr 4 

dzielnica Kochłowice Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie 
Zamawiającego Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, w Dziale Eksploatacji pokój 
304.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Eksplo-
atacji w siedzibie RSM pokój nr 304, tel. 32 248-24-11 wew. 201, 202 w godzi-
nach od 10.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.

Josue Palitayan to jeden z najlepszych uzdrowicieli na Filipinach. Moc uzdrawiania przekazał mu 
jego ojciec Placido Palitayan, który jest najwybiniejszym uzdrowicielem na Filipinach oraz 
założycielem i członkiem Christi an Spiritual Regenerati on Movement i Stowarzyszenia Filipińskich 
Uzdrowicieli. Pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, 
epilepsji, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych 
i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii, wrzodach żołądka i dwunastnicy, chorobach 
migdałów i zębów, cystach, guzach piersi, chorobach kobiecych oraz wielu innych schorzeniach.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Stanisław z Krakowa – któremu po dwóch 
wizytach znikły dolegliwości prostaty, a zaawansowana cukrzyca i nadciśnienie ustabilizowały się
i wróciły do normy. Pani Maria z Chełma zapewnia że dzięki wizytom u uzdrowiciela ustąpił jej 
ciągły ból głowy, stany migrenowe, nerwica lękowa i pozbyła się mięśniaków na narządach 
rodnych, co potwierdziły badania USG. Pani Jadwiga z Wrocławia – po wizycie 
u Pana Josue wchłonął sie guz piersi, który był przeznaczony do operacji, 
a także ustąpiły bóle kręgosłupa. Dziękuje za pomoc!
Te przykłady uzdrowień to tylko nieliczni pacjenci, którzy uzyskali pomoc!

UZDROWICIEL Z FILIPIN
JOSUE ANGSANTO PALITAYAN

ciągły ból głowy, stany migrenowe, nerwica lękowa i pozbyła się mięśniaków na narządach 
Pani Jadwiga z Wrocławia – po wizycie 

u Pana Josue wchłonął sie guz piersi, który był przeznaczony do operacji, 
Dziękuje za pomoc!

Te przykłady uzdrowień to tylko nieliczni pacjenci, którzy uzyskali pomoc!

Josue Palitayan przyjmuje:
24 lutego – JASTRZĘBIE ZDRÓJ i • RUDA ŚLĄSKA
22 lutego - LUBLINIEC i RYBNIK• 
23 lutego – RACIBÓRZ i KATOWICE• 

Zapisy i informacje

tel. 693-788-813, 
784-608-847
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„Ludzie których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia  

oraz udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. ElżbiEty Chodzidło
składa 

córka Anna Matura z rodziną
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Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie naszą nadzieją.

pani Jolancie derlatka 
wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci 

męża 
składa 

Zarząd i rzemieślnicy  
Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości  

w Rudzie Śląskiej

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  urzędu Miasta 
ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 

215) wykazu nieruchomości gruntowych położonych w 
rejonie ul. Szyb Artur, która zostanie oddana w dzierżawę 

na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne, ul. kurpiowskiej, która zostanie oddana w 

dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące 
ogródki przydomowe, ul. Solidarności, która zostanie oddana 
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny, ul. 1 Maja 83, która zostanie oddana 

w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek przydomowy, ul. Solidarności, która zostanie 
oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem 

pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. racławicka, która 
zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem 

pod istniejący pawilon handlowy, ul. 1 Maja, która zostanie 
oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod 

istniejący pawilon handlowy, ul. kardynała Augusta Hlonda 
45a, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z 

przeznaczeniem pod istniejącą działalność produkcyjno-
składowo-magazynową oraz drogę dojazdową.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Serdeczne podziękowania 
wszystkim licznie zgromadzonym,  

którzy uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej

śp. Kazimierza DerlatKa
składają 

żona, córka i syn z rodzinami
rodzinie i najbliższym zmarłego

śp. KazimiErza dErlatKi
Prezydenta Miasta ruda Śląska od marca do czerwca 1990 r.

oraz Zastępcy Prezydenta Miasta od maja 1984 do marca 1990 r.
wyrazy głębokiego współczucia

przekazuje
Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej

w Rudzie Śląskiej
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USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 

501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Remonty 
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. 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.

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

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

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

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

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-
611, 32 260-00-33. Pośrednik CDF S.C. fi rmy 
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. Tel. 605-109-
517.

 CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy, obszywamy), 
wykładzin, tapicerki, faktury VAT. Tel. 602-642-294.

 Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-574-
985.

 INNI  ZAWIEDLI  MY POMOŻEMY!!! TEL. 535-
025-250.

 My nie obiecujemy, my załatwiamy!!! TEL. 
535-025-250.

 Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. Faktura 
VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.

 Sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 505-123-667.

 GAZOWNICTWO! Piece gazowe, instalacje. Tel. 
502-510-340.

 Pogotowie hydrauliczne. Tel. 797-599-031.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. 
Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrze-

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

NIERUCHOMOŚCI
 

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

 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.
ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

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

 Ruda, dwupokojowe, 46 m2, 49 tys., www.ANEL.
pl. Tel. 502-052-885.

 Kochłowice, dom, 198 m2, 420 tys., www.ANEL.pl. 
Tel. 502-052-885.

 Kochłowice, piętro domu, 99 m2, 270 tys., www.
ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

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

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne. Tel. 668-
591-916.

 Atrakcyjne oferty mieszkań w Rudzie Śląskiej, do-
bre ceny. Zapraszamy na www.lokator.nieruchomo-
sci.pl. Tel.  793-017-323.

 Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, 
cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934-091, 667-
588-400.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2 – NOWA CENA, 

GODULA, os. Paryż od 125 m2 cena od 335.000 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 Zabrze, Ruda Śl. informacje 
www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-845-818.

 Wynajmę na działalność gospodarczą – centrum 
Rudy Śl. – 89 m2/ parter i 48 m2/piętro. Tel. 608-206-
636 .

 Do wynajęcia lokal Nowy Bytom, pl. Jana 
Pawła II  (rynek). Tel. 601-914-238.

 Wirek M-2, 34 m2, 46 tys. Tel. 609-814-723.

 Do wynajęcia mieszkania i kwatery pracownicze 
również dla obcokrajowców. Dzielnica Nowy Bytom 
ul. Niedurnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-
025-008. Rozmawiamy po rosyjsku.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd 

do klienta. Tel. 792-155-155.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup sa-
mochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, 
skorodowanych. 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 obojętny. Tel. 507-
572-625.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling samo-
chodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,60 do 
0,65 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE 
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska 
- Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbo-
wego).

 Sprzedam samochód dostawczy Lublin 2006 r., 11 
tys. cena do negocjacji. Tel. 601-504-030.

PRACA
 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowni-

ków budowlanych doświadczenie min 2 lata, kie-
rownika budowy, brygadzistę z prawem jazdy kat. 
B, tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycz-
nych HYDROKOP Sp. z o.o. Sp.k. zatrudni: górników, 
górników strzałowych, górników rabunkarzy, młod-
szych górników, osoby bez kwalifi kacji do pracy pod 
ziemią  przy przebudowie wyrobisk. Oferujemy miej-
sca pracy na oddziale przy KWK Sośnica  w Gliwicach. 
Bliższych informacji udziela się pod nr. 32 623-10-19 
lub 32 717-87-93.

 Firma Budowlana Bedamex Ruda Śląska zatrudni 
pracowników w specjalności ogólnobudowlanej. Kie-
rownika bdowy. Tel. 601-504-030.

 Firma produkcyjna z Rudy Śląskiej zatrudni me-
chanika i głównego mechanika utrzymania ruchu. CV 
prosimy przesyłać na adres: candyfl oss20170105@
gmail.com.

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 wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 603-
280-675.

 Sprzedam kserokopiarkę CANON IR 2018 z 2008 r.
Cały okres serwisowana. Tel. 32 242-24-11.

 Kupię przedwojenne obrazy, srebra, złote mone-
ty. Tel. 883-792-678

RESTAURACJA
KAWIARNIANajwiększe ekspozycje nagrobków 

w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

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

Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Dermatolog

Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur

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

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

Już teraz w NZOZ Silvermed znieczulamy 
bezboleśnie i komfortowo systemem 

komputerowym SleeperOne5! 

ZAPRASZAMY DO SALONU Alex 
(C.H. DOMINO – pasaż dolny), 

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafi nowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

Dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny. 

Tel. 32 700 70 78



Worek medali dla Manty
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KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

MMA 

Rudzianin na czwartym miejscu

Rudzianki popisały się dobrą formą 
podczas zawodów w Teresinie.

OGŁOSZENIE

23 lutego 2018 r., godz. 17.00
Salka parafialna kościoła ewangelickiego – Ruda Śląska – Wirek, ul. Kubiny

„ŻYcIE PIEŚNIcZKą PISANE” 
– spotkanie z Grzegorzem Płonką, muzykiem, pisarzem, publicystą,  
uhonorowanym tytułem ,,Hanys 2017” za wkład w archiwizowanie 

historii ziemi śląskiej i jej rdzennej muzyki. 

WSTĘP WOLNY

PARTNERZY

Tuż za podium uplasował się rudzianin 
Krzysztof Mika podczas Amatorskich Mi-
strzostw Polski K-1, które odbyły się w mi-
nioną niedzielę (18.02) w Krakowie. Re-
prezentant klubu KTJ MMA Team Ruda 
Śląska wystartował w kategorii 75 kg ju-
nior, która tego dnia była najliczniejszą 
podczas rozgrywanych zawodów. – Nieste-

ty nasz zawodnik zajął czwarte miejsce, 
które jest najgorsze dla sportowca. Trzeba 
dodać, że wszystkie walki reprezentant na-
szego klubu toczył w pełnym wymiarze cza-
sowym i były one bardzo dobre, ciężkie, 
pełne wymian oraz spektakularnych akcji 
– podkreślił Damian Seweryn, trener 
z KTTJ MMA Team Ruda Śląska.

ŁucZNIctwO 

Trzy medale dla łuczniczek
Trzy miejsca na podium wywalczyły 

łuczniczki UKS-u Grot Ruda Śląska pod-
czas IX Międzynarodowego Memoriału 
Karola Hibnera w Teresinie. Wśród junio-
rek drugie miejsce zajęła Justyna Wyciślik, 
a w młodziczkach na pierwszym stopniu 
podium stanęła Natalia Lepa, zaś trzecie 
miejsce zdobyła Dominika Ratyńska. 
W zawodach wzięło udział 269 zawodni-
ków i zawodniczek z 33 klubów z Polski, 
Ukrainy i Białorusi, w tym dwunastu re-
prezentantów rudzkiego Grotu. – Więk-
szość strzelonych wyników świadczy o do-
brze przepracowanym okresie przygoto-
wawczym i pozwala z optymizmem czekać 
na halowe mistrzostwa Polski. Gratulacje 
dla zawodników za udany start. Teraz bie-

rzemy się ostro do roboty, bo przed nami 
kolejny start na obiektach Stelli Kielce 
– komentuje Rafał Lepa, prezes UKS-u 
Grot Ruda Śląska. 

PŁywaNIE 

Za nami Puchar Silesia 2018, czyli naj-
większa zimowa pływacka impreza w na-
szym regionie. Podczas zawodów jak zwy-
kle nie zawiedli zawodnicy klubu UKS 
Manta Kochłowice Ruda Śląska i Puchar 
Silesia 2018 zakończyli dziesiątkami pobi-
tych życiówek, blisko dziesięcioma rekor-
dami klubowymi i imponującym workiem 
medali. Co ważne, do rywalizacji na pły-
walni AWF w Katowicach przystępują za-
równo uczniowie szkół podstawowych  
i gimnazjów, jak również liceów i szkół 
wyższych, zawodnicy z kraju i z zagranicy, 
a z  roku na rok zgłaszana jest coraz więk-
sza liczba zawodników. W tym roku było 
ich blisko 900. Złote medale dla Manty 
zdobyli: Dawid Malik (50 m, dowolny oraz 
50 m, motylkowy, 11-12 lat), Natalia Łucz-
ka (100 m, motylkowy, 10 lat i młodsi), 

sztafeta 8 x 50 m dowolny 11-12 lat w skła-
dzie: Marta Poppe, Jakub Melkowski, 
Magdalena Kobylska, Natalia Badura, 
Konrad Zdebel, Dawid Malik, Michalina 
Skudlik, Jakub Pawlaczyk. Srebrne meda-
le: Dawid Malik (200 m, dowolny, 11-12 
lat), Arkadiusz Grychtoł (50 m, motylko-
wy, 15-16 lat), Magdalena Kobylska (100 
m, dowolny, (11-12 lat), Wiktoria Cioch-
Gardzik (400 m, dowolny, 15-16 lat), Maja 
Niewiadomska (100 m, klasyczny, 10 lat 
i młodsi), sztafeta 8 x 50 m dowolny 15-16 
lat w składzie: Patrycja Szymczak, Domi-
nika Nocoń, Arkadiusz Grychtoł, Kamil 
Słowiński, Wiktoria Cioch-Gradzik, Nikola 
Niewiadomska, Dawid Kowalczyk, Wiktor 
Kijek. Brązowe medale: Dawid Malik (400 
m i 100 m dowolny, 100 m grzbietowy, 11-
12 lat), Arkadiusz Grychtoł (100 m i 50 m, 

grzbietowy, 15-16 lat), Wiktor Kijek (50 m 
klasyczny, 100 m zmienny, 15-16 lat), Do-
minika Nocoń (400 m dowolny, 15-16 lat), 
Magdalena Kobylska (50 m i 100 m motyl-
kowy, 11-12 lat), sztafeta 8 x 50 m dowolny  
13-14 lat w składzie: Patryk Skowronek, 
Jakub Staciwa, Michał Trzcionka, Inga Pie-
czul, Kinga Smykowska, Bożena Fic, Nata-
lia Pasek, Kamil Staciwa.

Młodzi zawodnicy z Kochłowic 
pokazali, że są w dobrej formie. 

KOSZyKówKa 

Zła passa koszykarzy
Nie udało się powtórzyć koszykarzom 

rudzkiej Pogoni niespodzianki sprzed trzech 
miesięcy, kiedy na własnym parkiecie poko-
nali lidera tabeli AGH Kraków. W rewanżu 
lepsi okazali się gospodarze z Krakowa, 
którzy zwyciężyli 96:63. 

Mimo że pierwszą kwartę wygrali ko-
szykarze Pogoni, to  w drugiej na prowa-
dzenie wyszli krakowianie, którzy z każdą 
minutą tylko powiększali swoją przewagę. 

Spotkanie w Krakowie nie było jedy-
nym, które rozegrali w zeszłym tygodniu 

podopieczni Bogusława Mola. W sobotnie 
(17.02) popołudnie przyszło im  zmierzyć 
się na własnym parkiecie z rzeszowskim 
SSK. Brak kontuzjowanego Adama Andu-
ły i Mateusza Pawlika, który kontuzji do-
znał w drugiej kwarcie, na pewno wpłynął 
na końcowy wynik spotkania, które ru-
dzianie przegrali wynikiem 80:108. Nie 
był to udany tydzień dla naszych koszyka-
rzy, ale przed nimi jeszcze trzy spotkania 
rundy zasadniczej, w których z pewnością 
nie zabraknie emocji.

PrEZydENt MIaSta 
ruda ŚląSKa 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 15.02.2018 r. 
do dnia 8.03.2018 r., na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska, 

plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) trzech wykazów 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy 

Miasta ruda Śląska, położonych w rudzie Śląskiej 
-Bielszowicach przy ulicy Słonecznej, zapisanych na karcie mapy 
6, obręb Bielszowice, oznaczonych numerami geodezyjnymi jak 

niżej, które zostaną oddane w drodze przetargu nieograniczonego 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 

z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego:

1304/968 o powierzchni 786 m• 2, Kw Gl1S/00003764/2, cena 
nieruchomości (netto) wynosi 91.000,00 zł,
1305/970 o powierzchni 766 m• 2, Kw Gl1S/00003764/2, cena 
nieruchomości (netto) wynosi 89.000,00 zł,
1306/972 o powierzchni 786 m• 2, Kw Gl1S/00003764/2, cena 
nieruchomości (netto) wynosi 85.000,00 zł.

OGŁOSZENIE
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Wybieramy najlepszych sportowców 2017 r.
XXV PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA I TRENERA ROKU 2017 

KANDYDACI W KATEGORII 
NAJLEPSZY TRENER 2017 ROKU

„Wiadomości Rudzkie” po raz XXV organizują Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Do redakcji nadesłano 53 zgłoszenia. Kilka kandydatur dodała Komisja Plebiscytowa. Poniżej publikujemy 
w kolejności alfabetycznej zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że głosować na poniższe trzy kategorie można za pomocą SMS-ów (wysyłając je pod numer 71100 – treść SMS-a znajduje się 
przy zdjęciu, koszt jednego SMS-a to 1 zł + 23% VAT), a także na portalu społecznościowym www.facebook.com/WR.WiadomościRudzkie. SMS-y można wysyłać od 7 lutego od godz. 12.00 do 28 lutego do godz. 
12.00. Natomiast od 21 lutego od godz. 12.00 do 28 lutego do godz. 12.00 na naszej stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl można głosować w kategorii „Wyróżniający się Sportowiec Amator”.

NAJPOPULARNIEJSZY 
SPORTOWIEC

1. Tomasz Bądkowski 
(CKS Slavia Ruda Śląska) 

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.1

2. Klaudiusz Cuber 
(RTH Zryw Ruda Śląska)

 

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.2

3. Arkadiusz Grychtoł 
(UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.3

 
4. Marcel Janicki  

(UKS Śląsk Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.4

5. Kamil Krzewina 
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.5

6. Tymoteusz Milewski 
(SPR Grunwald Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.6

7. Robert Mirek
(Koło Wędkarskie PZW Nr 92 

Halemba)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.7

8. Anna Nocoń 
(Reprezentacja Polski 

w Ratownictwie Wodnym)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.8

9. Angelika Piekorz 
(K. S. RUGBY Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.9

10. Aneta Rajda
(TKKF „Jastrząb” 

Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.10

11. Bartosz Staniszewski 
(UKP Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.11

12. Natalia Strzałka
 (ZKS Slavia Ruda Śląska) 

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.12

13. Karolina Szafarczyk 
(KPKS Halemba) 

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.13

 
14. Dawid Szymański 

(Rudzki Klub 
Kyokushin Karate)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.14 

15. Igor Wiśniewski  
(Stowarzyszenie Sportów 

i Sztuk Walk KongSao Mikołów)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.15

16. Aleksander Wojtachnio 
(KS pogoń Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.16 

17. Joanna Żymiec 
i Konrad Derecki 

(UKS Grot Ruda Śląska)

TREŚĆ SMS-a: NPS.17 

18. Drużyna seniorów 
KS Slavia Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.18 

19. Julia Olchawa, 
Nikola Janik, Barbara Sordyl 

(KPKS Halemba)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.19

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ 
SPORTOWIEC SKRZAT

1. Małgorzata Baucz
(Rudzki Klub Ju-Jitsu przy ODK 

RSM „Matecznik”)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.1

2. Zuzanna Czyż 
(TL Pogoń Ruda Śląska/TKS 

Slavia Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.2

3. Jan Dyrda 
(K. S. BAJTLE RUGBY 

Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.3

4.Karolina Gawandtka 
(RTH Zryw Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.4

5. Jarosław Hadam 
(SPR Grunwald Ruda Śląska) 

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.5

6. Natalia Lepa 
(UKS Grot Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.6

7. Laura Pawleta 
(Rudzki Klub Kyokushin Karate)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.7

8. Marta Poppe 
(UKS Manta 

Kochłowice Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.8

 
9. Klara Surmiak 

(UKP Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.9

Marek Garmulewicz 
(ZKS Slavia Ruda Śląska)

Urszula Hojeńska 
(KS Rugby Ruda Śląska) 

August Jakubik 
(TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska)

Adam Michna 
(KPKS Halemba Ruda Śląska 

– siatkówka)
Robert Mośko 

(UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.)
Mateusz Niegot 

(Reprezentacja Polski kobiet 
w ratownictwie wodnym)

Anna Samol 
(SPR Grunwald Ruda Śląska)

Eugeniusz Sarota 
(UKS „Śląsk” Ruda Śląska)

Damian Seweryn 
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)

Jerzy Sobera 
(RTH „Zryw” Ruda Śląska)

Daniel Weselak 
(UKP Ruda Śląska)

Aleksandra Wodyk 
(KPKS Halemba Ruda Śląska

– akrobatyka)

Dariusz Wyciślik 
(UKS „Grot” Ruda Śląska)

Jarosław Zajdel 
(KS Slavia Ruda Śląska)

10. Klaudia Twardoch 
(KPKS Halemba)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.10

11. Jakub Wiśniewski 
(Stowarzyszenie Sportów 

i Sztuk Walki KongSao)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.11

12. Emilia Wodyk, 
Emilia Urbańska i Emilia 
Biernat  (KPKS Halemba)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.12

WYRÓŻNIAJĄCY 
SIĘ SPORTOWIEC 

AMATOR

1. Jakub Błażyca

TREŚĆ 
SMS-a: 
AMATOR.1

2. Genowefa Drużyńska

TREŚĆ 
SMS-a: 
AMATOR.2

3. Dariusz Rymaszewski 

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.3

4. Dariusz Sobiech

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.4

 5. Krzysztof Swoboda 

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.5

6. Wiktor Szefer

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.6

7. Paweł Szczepaniuk

TREŚĆ SMS-a:  AMATOR.7
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