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Seria pożarów. 
Grasuje podpalacz?

Czytaj str. 2

DZIŚ W NUMERZE

I����������
Bez wypłat

i bez informacji
Pracownicy fi rmy Manzarek mają nie 

lada problem. Część z nich twierdzi, że od 
ubiegłego roku czeka na wypłatę zaległych 
wynagrodzeń. Tymczasem fi rma przestała 
istnieć, a jej właściciel zapadł się pod zie-
mię. Sytuacja jest na tyle patowa, że za-
trudnione osoby zdecydowały się na strajk. 
Nam udało się skontaktować z właścicie-
lem Manzarka. Zapewnił on, że pensje zo-
staną wypłacone. Sprawą zajmuje się 
Okręgowy Inspektor Pracy.

Dokończenie na str. 4

REKLAMA

www.pwsenator.cdx.pl

Ślub 
w plenerze!

SPECJALIZUJEMY SIĘ 
W ORGANIZACJI: 
przyjęć rodzinnych, 
konferencji, 
spotkań i imprez 
zakładowych 

PW SENATOR, ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18

Ślub Ślub Ślub 

SPECJALIZUJEMY SIĘ 
W ORGANIZACJI: 

spotkań i imprez 
zakładowych 

W����� �...
Od 15 lat 

podają dobro
Od 15 lat kierują się ideą, że dobrem 

należy się dzielić i podawać je dalej. 
Stowarzyszenie Filipa Nereusza ob-
chodzi piękną rocznicę. Rocznicę, któ-
ra jest okazją do rozmowy z przewod-
niczącą „Nereusza”, Aliną Szulirz. Py-
tamy m.in. o to, jakie były początki 
stowarzyszenia, kto może liczyć na 
wsparcie oraz o plany na przyszłość. 
Pani Alina zdradza również, jakie jest 
noworoczne marzenie „Nereusza”. 

 Dokończenie na str. 9
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Głosujcie na 
sportowców! 

Rozpoczął się nasz sportowy plebiscyt na 
najpopularniejszego sportowca, wyróżniają-
cego się sportowca skrzata i wyróżniającego 
się sportowca amatora. Od 21 stycznia nasi 
Czytelnicy mogą już wysyłać SMS-y na 
swoich faworytów. Trwa także głosowanie 
na naszej stronie internetowej oraz na Face-
booku. Najpierw jednak zapoznajcie się 
z kandydatami. Oni czekają na Wasze głosy 
w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca 
i Trenera Roku 2014. 

Dokończenie na str. 17

Kiedy będzie bezpłatna komunikacja?
Czytaj str. 2

KREDYTY
15 tys. na oświadczenie• 
fi rmowe do 30 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

TANIE 
ROZMOWY

DO NIEMIEC

I ANGLII
TEL. 32 779-73-73
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Podróże tańsze,  
a nawet bezpłatne

Propozycja bezpłatnej komunikacji 
miejskiej wyszła z inicjatywy prezydent 
Grażyny Dziedzic jeszcze przed wybora-
mi. Teraz jest jednym z priorytetów 
w planach miasta, a prace nad nim pro-
wadzone są od dłuższego czasu. – Roz-
mawiamy z KZK GOP na wielu płaszczy-
znach, począwszy od praktycznego, bar-
dziej funkcjonalnego wykorzystania ak-
tualnie posiadanego taboru obsługują-
cego Rudę Śląską, nie zapominając jed-
nocześnie o ekonomicznym aspekcie tego 
przedsięwzięcia. Nie chciałbym na chwi-
lę obecną mówić o szczegółach – tłuma-
czy Andrzej Nowak, pełnomocnik prezy-
dent miasta ds. transportu zbiorowego. 
Należy podkreślić, że bezpłatna komuni-
kacja działałaby równolegle z liniami 
KZK GOP, których trasy przebiegają 

przez większą liczbę miast. Bezpłatny 
transport odbywałby się na wewnątrzmiej-
skich liniach, a więc na tych, które obsłu-
gują podróżnych tylko w Rudzie Śląskiej. 
Na tę chwilę mamy pięć takich linii: 121, 
147, 155, 230 oraz 255. Choć pierwsza 
z umów jakie wiążą miasto z KZK GOP 
wygasa dopiero 31 stycznia 2016 roku, to 
jest nadzieja na szybsze zmiany.

– Sytuacja Rudy Śląskiej nie jest sytu-
acją na tyle optymalną, by pomysł funk-
cjonowania bezpłatnej komunikacji 
wdrożyć „z biegu” – wymaga to 
czasu i rozwagi. Jednakże mam 
nadzieję, że już w tym roku na 
jednej z rudzkich linii auto-
busowych uda się wprowa-
dzić bezpłatną komunikację 
– wyjaśnia Andrzej Nowak.

Dodatkowo istnieje szan-
sa na obniżkę cen biletów 
w KZK GOP, to jednak może 
nastąpić dopiero przy wprowa-
dzaniu karty ŚKUP. – Zmiana taryfy 
ma być wprowadzona dopiero w przy-

padku biletów elektronicznych. Oczywi-
ście w formie biletu elektronicznego bę-
dą możliwe wszystkie dostępne obecnie 
rodzaje biletów. Na chwilę obecną taryfa 
jest opracowywana – informuje Anna 
Koteras, rzeczniczka prasowa KZK 
GOP.

Wydawanie kart ŚKUP planowo bę-
dzie możliwe pod koniec czerwca tego 
roku. Magdalena Szewczyk

Komunikacja

Bezpłatna komunikacja i tańsze 
bilety w KZK GOP? To dwie 
informacje, które w ostatnim 
czasie lotem błyskawicy 
rozniosły się po miastach 
województwa śląskiego. Choć  
udogodnienia nie weszły 
jeszcze w życie, postanowiliśmy 
sprawdzić, jakie są ich 
szczegóły oraz kiedy można 
spodziewać się zmian. 

Bezpłatna komunikacja ma dotyczyć m.in. linii nr 155.
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Seryjne podpalenia samochodów
Czy w Rudzie Śląskiej 
grasuje seryjny podpalacz? 
Tylko w ubiegłym tygodniu 
w naszym mieście spaliło się 
aż 15 aut. Policja rozpoczęła 
dochodzenie w tej sprawie. 

Po raz pierwszy gorąco zrobiło się 
w nocy z wtorku na środę (27-28.01.) 
przy ul. Grodzkiej w Halembie. I to 
dosłownie. Ok. godz. 3 wybuchł tam 
pożar dwóch samochodów. – Jeden 
z nich – samochód marki matiz – spalił 
się całkowicie. W drugim, stojącym 
obok, renault clio, nadpaleniu uległa 
prawa strona oraz szyby – relacjonuje 
Robert Kucz, zastępca komendanta 
rudzkiej Straży Pożarnej.

Jak zaznacza – trudno o to, by samo-
chody, gdy stały zaparkowane, zapali-
ły się samoistnie, jednak nie można 
definitywnie i jednoznacznie stwier-
dzić, czy było to podpalenie. Dlatego 
też ustaleniem ewentualnych spraw-
ców zajmie się policja. 

Z kolei w nocy z czwartku na piątek 
(29-30.01.) znów około godziny 3.30 
Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej otrzy-

mała kolejne zgłoszenie w sprawie 
podpalenia samochodów. Jednak to był 
dopiero początek. Później napływały 
następne zgłoszenia. Ostatnie wezwa-
nie odnotowano ok. 4. – Dotyczyły one 
pożarów pojazdów przy ulicach Placu 
Szkolnego, Ściegiennego, Piłsudskiego, 
Kowalskiego oraz Pordzika – relacjo-

nuje Klaudiusz Cop, rzecznik prasowy 
rudzkiej Straży Pożarnej.

To oznacza, że pożary dotyczyły: 
Bykowiny, Wirku, Chebzia oraz Ko-
chłowic. W sumie spaliło się 13 samo-
chodów. – Pięć z nich spaliło się do-
szczętnie, a osiem zostało nadpalonych 
– wyjaśnia Cop.

w celu ustalenia sprawców – wyjaśnia 
Ciozak. Nieoficjalnie mówi się 
o tym, że podpalenia samochodów to 
pokłosie kibicowskich porachunków. 
Policja nie potwierdza jednak tej tezy.

W związku z notorycznymi pożara-
mi w piątek (30.01.) zwołano posie-
dzenie Miejskiego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego, w którym uczestni-
czyli przedstawiciele policji, straży 
pożarnej, straży miejskiej oraz Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego 
rudzkiego magistratu. Nad schwyta-
niem sprawców pracuje cały garnizon 
przy wsparciu Komendy Wojewódz-
kiej Policji. Na ulicach miasta pojawi-
ły się także dodatkowe patrole, na któ-
re w związku z podpaleniami przezna-
czono 100 tys. zł z budżetu miasta. 
Straż Miejska z kolei zajęła się analizą 
nagrań z kamer miejskiego monitorin-
gu. Zaś miasto zapowiedziało wysłanie 
pracowników socjalnych do osób, któ-
rych samochody spaliły się w wyniku 
pożarów. 

Dodajmy, że nie tylko w Rudzie Ślą-
skiej doszło w ostatnim czasie do po-
żarów samochodów. W Gdańsku bo-
wiem podpalonych zostało aż 40 po-
jazdów.  Joanna Oreł

Do podpaleń doszło 30.01. w czterech dzielnicach.
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Dochodzenie w sprawie ustalenia 
sprawców wszczęła rudzka policja.

– Sprawdzimy akta z listopada 2014 
roku, bo wówczas również doszło do 
podpaleń pojazdów – zapowiada Arka-
diusz Ciozak, oficer prasowy KMP 
Ruda Śląska.

Przypomnijmy – 5 listopada ok. godz. 
4.30 rudzcy strażacy otrzymali informa-
cje o trzech podpaleniach samochodów 
marek: opel astra, fiat seicento i BMW 
w Bykowinie oraz w Halembie. Poli-
cja sprawdza, czy sprawa ta miała 
związek z ubiegłotygodniowymi pod-
paleniami. Zgłosili się już pierwsi po-
szkodowani.

– Policjanci z Wydziału Kryminalne-
go przesłuchają zarówno właścicieli 
pojazdów, jak i świadków zdarzeń 

Służby mundurowe w Rudzie Śląskiej 
zostały postawione na nogi. Wygląda na 
to, że w naszym mieście grasują seryjni 
podpalacze. Tylko w minionym tygodniu 
spłonęło 15 samochodów. Podobna fala 

pożarów miała miejsce w listopadzie 
ubiegłego roku. Nieoficjalnie mówi się 

o tym, że może chodzi o porachunki 
pomiędzy kibicami.
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Komunikacja

Tramwaj nr 18  
zostanie zlikwidowany

Tramwaj nr 18 ma być zlikwidowany jeszcze w tym miesiącu.

O problemie z linią 
nr 18 głośno było od 
dawna. Już kilka razy 
pojawiały się nieofi-
cjalne informacje o jej 
likwidacji. Dyskusja 
dotyczyła głównie od-
cinka w Rudzie Ślą-
skiej – przy ul. Pia-
stowskiej, gdzie tory 
tramwajowe zbiegają 
się z jezdnią, co z kolei powoduje utrudnienia dla 
kierowców samochodów osobowych. Z kolei miesz-
kańcy okolicznych domów narzekają na hałas, bo 
torowisko biegnie tuż za oknami kamienic. Jednak 
zwolenników linii nr 18 także nie brakuje.

– To tramwaj, który rzadko się spóźnia, a poza tym 
to dla mnie najlepsze połączenie pomiędzy Rudą Po-
łudniową, a resztą Rudy – uważa pani Mirosława, 
jedna z mieszkanek dzielnicy.

Teraz okazało się, że dotychczasowe plotki staną się 
faktem. – Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Miasta w Ru-

dzie Śląskiej, że zostało 
przeprowadzone bada-
nie techniczne wiaduk-
tu przy ul. Piastowskiej, 
z którego wynikało, że 
jego stan zagraża bez-
pieczeństwu – wyjaśnia 
Anna Koteras, rzecz-
niczka prasowa KZK 
GOP. – Prowadziliśmy 
w tej sprawie rozmowy 

z Urzędem Miasta i podjęliśmy decyzję, że linia zosta-
nie zawieszona właśnie ze względu na bezpieczeństwo.

Jak tłumaczy Andrzej Nowak, pełnomocnik pre-
zydent miasta ds. transportu zbiorowego – na przy-
czynę likwidacji linii nr 18 złożyły się m.in.: zły stan 
techniczny przepustu z torowiskiem w rejonie skrzy-
żowania ul. Piastowskiej z ul. Sobieskiego nad ro-
wem miechowickim oraz torów w ciągu ul. Wolno-
ści i ul. Piastowskiej oraz fakt, że umiejscowienie 
torowiska w jezdni stanowi zagrożenie w ruchu dro-
gowym – w ciągu ostatnich 10 lat przy ul. Wolności 

Zapadła decyzja o likwidacji linii tramwajowej nr 18, która kursuje na odcin-
ku Bytom-Ruda Śląska. Powody? Zły stan techniczny wiaduktu przy ul. Pia-
stowskiej w Rudzie. W zamian za „osiemnastkę” ma kursować autobusowa 
komunikacja zastępcza oraz nowa linia tramwajowa.

i ul. Piastowskiej doszło do 109 wypadków i 526 
kolizji. – W chwili obecnej trwają prace związane 
z przygotowaniem dokumentacji projektowej doty-
czącej remontu przepustu zlokalizowanego w ciągu 
ul. Piastowskiej nad rowem miechowickim. Z posia-
danych przeze mnie informacji wynika, że działania 
związane z jego remontem rozpoczną się w tym roku 
– zapowiada Andrzej Nowak.

KZK GOP w zamian za to ma wprowadzić 
autobusową komunikację zastępczą – linię nr 
118 (na odcinku od Chebzia do Bytomia-
Dworca) 

Wprowadzona zostanie także nowa linia nr 30, 
która ma kursować od Zabrza do Stroszka, przez 
Rudę Śląską. Zmian możemy spodziewać się od 
14 lutego, o ile potwierdzą je miasta. 

Dodatkowo pewnym jest, że linia nr 18 nie wróci. 
– Ze względu na różnice pomiędzy spółką Tramwaje 
Śląskie, a miastem Ruda Śląska dotyczące wizji roz-
woju komunikacji tramwajowej na terenie Rudy Ślą-
skiej, w chwili obecnej nie jest planowany powrót 
linii nr T-18 na swoją dotychczasową trasę – wyja-
śnia Nowak. 

 Joanna Oreł

Zamiast tramwaju linii nr 18 pomiędzy 
Bytomiem a Rudą Śląską ma kursować 

autobus linii nr 118. Ponadto pojawi się 
nowy tramwaj nr 30. Będzie on jeździł od 
Zabrza do Bytomia, ale po innej trasie niż 
linia nr 18, czyli z pominięciem przejazdu 
pod wiaduktem przy ul. Piastowskiej w 
Rudzie. Zmiany zostaną wprowadzone 

prawdopodobnie 14 lutego.
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Zapraszamy
 na zabawę walentynkową 14 lutego 2015 r.

od godziny 20:00
Koszt 200 zł od pary

Dom Przyjęć Okolicznościowych

Stalowa Magnolia
Mirosław i Helena Warzybok

Ruda Śląska Bykowina
ul. Siekiela 20

TEL. 502 099 170
email: stalowamagnolia@onet.pl
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Co mi zrobisz jak mnie złapiesz? | R��� 

Pracownicy fi rmy Manzarek walczą o wynagrodzenia.

– Po naszym strajku fi rma praw-
dopodobnie przeniosła się do 
Siemianowic, później do Sosnow-
ca. Już przed świętami wiedzieliśmy, 
że to koniec, bo z fi rmy zniknął 
sprzęt. Wtedy też nie zostały nam 
spłacone wszyst-
kie zaległości, 
tylko dostaliśmy 
po około 500 zł 
– mówi jeden 
z pracowników 
fi rmy, który 
u c z e s t n i c z y ł 
w strajku.

– Mój wnuk 
zakończył pracę 
w fi rmie, jednak 
po przeniesieniu 
Manzarka um-
owy dalej nie zostały rozwiązane. 
Teraz nie może się on nigdzie 
zatrudnić, a składki na podstawie 
zawartej umowy nie są odprowad-

zane. Firma zapadła się pod ziemię 
– żali się Krystyna Szarek, babcia 
jednego z poszkodowanych pra-
cowników.

Nam jednak udało się skontaktować 
z właścicielem, który zapewniał, że 

osoby zatrudnione 
są w tej chwili al-
bo na urlopach, 
albo mają 
rozwiązane um-
owy, zaś część 
ludzi ma już 
całkowicie uregu-
lowane zaległości. 
Reszta na bieżąco 
jest regulowana.
Po rozmowie 
z nami prezes 
fi rmy nie zgodził 

się jednak na cytowanie swoich 
słów. Natomiast według pra-
cowników zaległości narastają od 
kilka miesięcy. Co na to Okręgowy 

Pracownicy fi rmy Manzarek przeżywają niespokojne chwile już od połowy ubiegłego roku. Niektórzy z nich od tego czasu nie otrzymują wynagrodzenia.  
Sprawa stała się na tyle poważna że przed świętami Bożego Narodzenia pokrzywdzeni zdecydowali się na strajk. Niestety – sytuacja nadal jest patowa.

– „Chciałabym pokazać, jak wy-
gląda za sklepem znajdującym się 
w pobliżu ul. Modrzejewskiej, gdy 
panowie, ciągle ci sami, konsumują 
piwo bądź inny alkohol” – pisze do 
nas rudzianka w mejlu, do którego 
załącza także zdjęcie. – „Zazna-
czam, że nie ma tu żadnej winy pań 
ekspedientek, bo one zawsze pro-
szą, by nie pić za sklepem, ale dzi-
wię się tym osobom, które kupują 
tam alkohol i wypijają w pobliżu. 

Nie zdają sobie sprawy, że szkodzą 
wizerunkowi sklepu, tym bardziej 
jego pracownikom. Niekomfortowo 
przechodzi się podczas spaceru 
obok takiego miejsca, gdzie piją 
i używają wulgarnego słownictwa” 
– dodaje. 

W sprawie rozwiązania problemu 
zwróciliśmy się do Straży Miejskiej. 
– Informuję, że wskazany rejon obję-
to prewencyjnym nadzorem służb pa-
trolowych. Podjęte działania powin-

Jeden ze sklepów na Goduli często jest na językach mieszkańców. A konkretniej – niektórzy 
jego uciążliwi klienci. Na skrzynkę redakcyjną napisała do nas mieszkanka dzielnicy, która 
uskarżająca się na hałaśliwą grupę, która pojawia się w pobliżu sklepu, co jest uciążliwe 
szczególnie dla spacerujących w okolicy mieszkańców.

ny ograniczyć to zjawisko – tłumaczy 
Krzysztof Piekarz, komendant Straży 
Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Po-
nadto personel sklepu zostanie poin-
formowany, by w przypadku wystą-
pienia opisanych okoliczności nie-
zwłocznie powiadomić dyżurnego 
jednostki pod czynne całodobowo nu-
mery telefonu, co z pewnością ułatwi 
pociągnięcie sprawców wykroczeń 
do odpowiedzialności – dodaje.

Magdalena Szewczyk Zdjęcie nadesłała jedna z Czytelniczek.

Pracownicy fi rmy Manzarek 
z Rudy od ubiegłego roku 

czekają na wypłatę zaległych 
wynagrodzeń. Twierdzą, że 
zakończyła ona działalność 
z dnia na dzień, a właściciel 

przepadł jak kamień w wodę. 
Tymczasem on sam twierdzi, 

że pieniądze należące się 
zatrudnionym, są stopniowo 

wypłacane. Okręgowy 
Inspektor Pracy bada sprawę. 

Uciążliwa ekipa spod sklepu |G�����
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Inspektorat Pracy w Katowicach? – 
Trwa właśnie postępowanie kon-
trolne w fi rmie Manzarek z Rudy 
Śląskiej. Przewidywany termin 
zakończenia kontroli to końcówka 
lutego. Jednocześnie informuję, że 
nie mogę ujawnić, czy kontrola jest 
wynikiem skargi. Stanowi to bowiem 
tajemnicę inspektora pracy, z której 
zwolnić go może jedynie sąd lub 
prokurator – wyjaśnia Michał Pod-
siedlik, rzecznik prasowy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Jak dodaje – fi rma Manzarek była 
już kontrolowana na przełomie listo-
pada i grudnia 2014 r. – Inspektor 
pracy stwierdził wówczas, że dwóm 
byłym pracownikom nie wypłacono 
wynagrodzenia za jeden miesiąc pra-
cy. W związku z powyższym do praco-
dawcy został skierowany środek 
prawny w postaci nakazu – mówi 
Podsiedlik.

Robert Połzoń
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Kategoria „C” szansą  
na rynku pracy

W dzisiejszych czasach wymagana jest elastyczność na rynku pracy. Nigdy nie wiadomo, 
czy w danym zawodzie uda się przepracować całe życie, dlatego przekwalifikowanie jest 
często nieodłącznym elementem życia zawodowego. Na Śląsku, szczególnie w Rudzie Ślą-
skiej, w zagrożonej sytuacji są kopalnie, a co za tym idzie – wiele miejsc pracy. Warto już 
teraz pomyśleć o swojej przyszłości i zastanowić się nad zdobyciem nowych umiejętności 
i uprawnień. Rozwiązaniem może być kurs na prawo jazdy kategorii „C”.

Przeglądając oferty pracy w gaze-
tach, czy portalach internetowych nie 
sposób nie zauważyć, że poszukiwa-
nych jest wielu kierowców, a tendencja 
ta utrzymuje się od dłuższego czasu. 
Jednak kierowcy pojazdów większych 
niż te do 3,5 tony muszą posiadać do-
datkowe uprawnienie. Tu pojawia się 
problem, ponieważ na rynku jest coraz 
mniej młodych osób decydujących się 
na zdobycie prawa jazdy kategorii „C”. 
W firmach przewozowych, bądź ko-

rzystających z transportu pojawił się 
problem ze starzeniem się pracowni-
ków – wielu z nich odchodzi na emery-
turę, natomiast pracodawcy nie potrafią 
znaleźć młodych następców.

Kategoria „B” uprawnia do porusza-
nia się samochodami osobowymi, „C” 
natomiast ciężarowymi, jednak, by za-
cząć szkolenie na kategorię „C” należy 
być posiadaczem kategorii „B”. Dodat-
kowo kategorii „C” towarzyszy szko-
lenie z kwalifikacji wstępnych. By pra-

Wychodzimy naprzeciw  
naszym kursantom

Rozmowa z PiotRem JakuboWskim, kierownikiem  
i instruktorem jazdy w „DobReJ szkole lok” w Rudzie Śląskiej.

– Czy posiadanie kategorii „C” 
rzeczywiście wiąże się z większą  
atrakcyjnością na rynku pracy?

– Praca kierowcy samochodu ciężaro-
wego jest obecnie jednym z najbardziej 
dostępnych zawodów, który rodzi na-
prawdę dużo ofert z propozycją pracy. 
Na naszym górniczym obszarze zapano-
wała niepewność, dlatego kategoria „C” 
może być fajną alternatywą i możliwo-
ścią zarobkowania w przypadku zwol-
nień w kopalniach i nie tylko. Nasza 
szkoła ma kontakt z firmami transporto-
wymi, które rzeczywiście skarżą się na 
brak kierowców. Bardzo często jest tak, 
że pracodawca potrzebuje kierowcy na 
„już”. Wtedy nie ma czasu na robienie 
kursu, czy zdobywanie kwalifikacji. Po-
siadający prawo jazdy kategorii „C” do-
staje pracę od ręki, dlatego warto pomy-
śleć o tym wcześniej. Mamy kontakt 
z naszymi byłymi kursantami, którzy 
chwalą się, że w szybkim czasie udało 
im się dostać etat. Są zadowoleni i my-
ślą już o tym, żeby zrobić u nas upraw-
nienia na kolejne kategorie. 

– Co z osobami, które mają pro-
blem, by znaleźć czas na uczestnicze-
nie w wykładach?

– Wychodzimy naprzeciw wszyst-
kim tym, którzy w ferworze obo-
wiązków, mają problem z uczęszcza-
niem na wykłady teoretyczne. Wpro-
wadziliśmy internetową formę wy-
kładów z kategorii „C” w postaci 
„E-learningu”. W ten sposób kursant 
nie jest ograniczony godzinami, 
w których odbywają się wykłady, 
a do nauki może przystąpić w zaciszu 
domowym – wystarczy tylko mieć 
dostęp do sieci internetowej.

– Jakie udogodnienia czekają na 
kursantów w „Dobrej Szkole 
LOK”?

– Mówiąc o kategorii „C”, od paź-
dziernika 2013 r. egzaminy zdaje się 
na nowych ciężarówkach – ośmio-
biegowych MAN TGL 12.250. Jako 
jedni z niewielu ośrodków dysponu-
jemy identyczną ciężarówką jak 
WORD, która jest wykorzystywana 
podczas egzaminów. To duży kom-
fort dla kursantów. Dodatkowo w po-
łowie lutego wprowadzamy w naszej 
szkole kategorię C+E, a szkoleniu 
również towarzyszyć będzie iden-
tyczna przyczepa jak na egzaminach 
państwowych. 

cować jako zawodowy kierowca trzeba 
mieć skończone 21 lat. Podstawą kursu 
są wymagane badania oraz profil kie-
rowcy, które umożliwiają rozpoczęcie 
pierwszej części, czyli 20 godzin nauki 
teorii, kończącej się egzaminem we-
wnętrznym. Druga część to kurs prak-
tyczny, czyli minimum 30 godzin jazdy 
na placu manewrowym i w terenie. 

Ostatnio głośno zrobiło się o tzw. 
Eco-drivingu, który oprócz motocykli-
stów, dotyczy każdej kategorii prawa 
jazdy. Polega on na sprawdzaniu przez 
instruktorów i egzaminatorów, czy kur-
sant potrafi jeździć ekologicznie i eko-
nomicznie. W przypadku uprawnień 
umożliwiających jazdę samochodami 
ciężarowymi nauka ekologicznego pro-
wadzenia samochodu to wielki pozy-
tyw. Firmy transportowe coraz częściej 
rozliczają kierowców z nieoszczędnej 
jazdy, monitorując na bieżąco bilans 
zysków i strat w przypadku sposobu 
jazdy.

Obecne czasy wymuszają na pra-
cowniku myślenie o przyszłości. Po-
siadanie dodatkowych umiejętności, 
czy uprawnień stwarza wiele możliwo-
ści i może pomóc w przypadku utraty 
źródła zarobków. Prawo jazdy katego-
rii „C” może być strzałem w dziesiąt-
kę.

Dobra szkoła lok Ruda Śląska, ul. stara 15
tel./fax 32 248-17-34, tel. kom. 505-101-581

e-mail: lok@lokrudaslaska.pl | www.lokrudaslaska.pl
godziny otwarcie: pn.-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00
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Czuj, czuj, czuwaj!
Dwudziesty drugi raz spotkali się, by wspólnie 

bawić się i śpiewać. Około 160 harcerzy z Rudy 
Śląskiej i nie tylko, wzięło udział w XXII edycji 
Festiwalu Piosenki Turystycznej i Harcerskiej 
Cmok Song. W sobotę (31.01.) odbył się finał im-
prezy.

– To wydarzenie to ciekawy sposób na spędze-
nie wolnego czasu. Bawimy się razem, uczymy, 
a co najważniejsze, wspólnie spędzamy czas – 
mówił Sebastian Niegel, komendant tegoroczne-
go festiwalu. – Cmok Song to nie tylko sam finał, 
ale także wiele wydarzeń go poprzedzających. W 
tym roku wprowadziliśmy więcej warsztatów – 
dzień wcześniej odbyły się zajęcia wełniarskie i  
wokalne. Od zeszłego roku zaczęliśmy stawiać na 
profilaktykę i staramy się, by impreza nabrała 
również takiego charakteru – dodał organizator.

W Festiwalu Piosenki Turystycznej i Harcer-
skiej udział wzięło 15 grup, które oceniane były 
w czterech kategoriach: gromady zuchowe, dru-
żyny harcerskie, wędrownicy i instruktorzy oraz 
soliści i duety. Natomiast nagrodzono i wyróżnio-
no 12 występów.

MS
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Czar melodii

Uczniowie PSM świętowali półrocze nauki.

Aż 23 razy zmieniali się wykonawcy  we wtorek 
(27.01.) na nowobytomskiej scenie Miejskiego Cen-
trum Kultury. Melodie płynęły m.in. z wiolonczel, fle-
tów, gitar i fortepianu w wykonaniu solistów, zespołów 
kameralnych, chórów, orkiestry i szkolnej grupy jazzo-
wej. Tak właśnie uczniowie Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia w Rudzie Śląskiej uczcili półrocze 
swojej nauki. – Prezentowane w czasie koncertu wystą-
pienia najlepszych uczniów to efekt ich kilkumiesięcz-
nej, ciężkiej pracy. Lekcje w szkole muzycznej są dla 
nich dodatkowymi zajęciami, wymagającymi jednak 
wysiłku i poświęcenia. Cieszę się, że około czterystu 
młodych ludzi podjęło się takiego wyzwania – tłuma-
czył Mirosław Krause, dyrektor szkoły. 

W placówce uczą się wychowankowie od 6. roku 
życia aż po studentów. Dla jednych styczniowy koncert 
to już tradycja, dla innych – początek muzycznej przygo-
dy. – Od czterech lat uczęszczam do szkoły muzycznej 
w Rudzie Śląskiej, w której uczę się gry na klarnecie. 
Podczas koncertu zagram na nim „Bal Leokadii” – mó-
wił przed koncertem 11-letni Kacper Bąk. Tegorocznym 
uwieńczeniem imprezy był występ szkolnego zespołu 
muzyki rozrywkowej Big Sunny Band, który na tę okazję 
przygotował aranżacje utworów m.in. Madonny, Kata-
rzyny Kowalskiej oraz Lionela Richiego. DK 

CZARNY�LAS

Dzień iberyjski
Staże zagraniczne w hiszpańskich i portugalskich 

hotelach dotyczące usług gastronomii i turystyki? 
Czemu nie! 48 uczniów drugiej i trzeciej klasy tych 
kierunków z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
wzięło udział w czterotygodniowych wyjazdach do 
Granady i Lizbony. 

By podzielić się swoimi doświadczeniami, w środę 
(28.01.) zorganizowali oni dzień iberyjski. – Pierwsza 
grupa szczęśliwców, wyłoniona w wyniku rekrutacji, 
przebywała zagranicą na przełomie maja i czerwca 
ubiegłego roku, druga we wrześniu, a trzecia w listo-
padzie – wyjaśniła Wiesława Cyganek, koordynatorka 
projektu „Staże zagraniczne” w ZSP nr 2. – Celem 
nadrzędnym projektu było zdobycie praktycznych 
umiejętności zawodowych, które zwiększyłyby szanse 
zatrudnienia stażystów na otwartym europejskim ryn-
ku pracy, a także konfrontacja posiadanej wiedzy teo-
retycznej z praktyką stosowaną w zagranicznych fir-
mach – dodała. Podczas dnia iberyjskiego uczestnicy 
projektu otrzymali certyfikaty, potwierdzające odbyte 
staże. – Można powiedzieć, że w czasie wyjazdu podo-
bało mi się wszystko. To wspaniałe doświadczenie. 
Chętnie wróciłabym tam jeszcze zaraz – skomentowa-
ła Patrycja Ławnik, uczennica ZSP nr 2. DK 

RUDA

Wizyta u psiaków
Choć nie zawsze mówi się o nich najlepiej, to 

potrafią udowodnić, że są ludźmi o ofiarnych ser-
cach. Chodzi o kibiców Ruchu Chorzów, którzy 
odwiedzili rudzkie schronisko TOZ Fauna. Go-
ście przynieśli naszym psiakom żywność, ciepłe 
koce, miski, smycze, kagańce, a także środki czy-
stości. 

– Zbiórkę prowadziliśmy przez miesiąc. Po 
sporej mobilizacji udało nam się zebrać bardzo 
dużo potrzebnych artykułów. W tak śnieżny i zim-
ny dzień jeszcze bardziej dotarło do nas, czym jest 
życie zwierzaka nie posiadającego domu, ani ko-
chającego właściciela – tłumaczyła podczas wi-
zyty w schronisku Karolina Krupa, wiceprezes 
stowarzyszenia kibiców Ruchu Chorzów „Nie-
biescy”. – Czworonogi same lgnęły do nas, żeby 
chociaż je pogłaskać albo patrzyły błagalnym 
wzrokiem prosząc o zabranie do domu – dodaje. 

Kibice podczas wizyty w azylu TOZ Fauna za-
powiedzieli, że pojawią się jeszcze nieraz w Ru-
dzie Śląskiej. 

– Mamy nadzieję, że z roku na rok zbiórka bę-
dzie coraz bardziej okazała – zaznacza Karolina 
Krupa. JO

WIREK

Uczą nietypowo

To były niekonwencjonalne warsztaty.

To już piąta edycja warsztatów organizowanych przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika, w których 
uczestniczą uczniowie klas trzecich rudzkich gimnazjów. W środę 
(28.01.) młodzi rudzianie mogli nie tylko z teoretycznej, ale i z prak-
tycznej strony poznać tajniki fizyki, elektroniki, informatyki, budow-
nictwa, czy energetyki odnawialnej. – Warsztaty naukowe „Koperni-
ka” to impreza, którą przygotowujemy z myślą o naszych przyszłych 
uczniach. Jest ona skierowana do gimnazjalistów i ma na celu zapo-
znać ich ze szkołą oraz pokazać, że w „Koperniku” uczymy nietypo-
wo – mówiła Małgorzata Kaszuba, wicedyrektorka ZSP nr 6. 

Podczas warsztatów każdy z działających w szkole kierunków zo-
stał zaprezentowany w niekonwencjonalnej formie. Uczniowie mo-
gli podziwiać naukowe wyczyny starszych kolegów oraz wziąć 
udział w doświadczeniach. – Jestem dobry z matematyki i fizyki, 
dlatego chciałbym iść do szkoły z ciekawymi kierunkami ścisłymi. 
Bardzo spodobały mi się warsztaty „Tajniki energetyki odnawial-
nej” i „Elektroniką może bawić się każdy” – dzielił się wrażeniami 
Dawid,  jeden z gimnazjalistów.  
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10 lutego - KATOWICE i ZAWIERCIE
11 lutego - PIEKARY ŚLĄSKIE i BYTOM

12 lutego - RUDA ŚLĄSKA i ŻORY
13 lutego - ŻYWIEC

Z góralskim „Hej!”
Wspólne kolędowanie w prawdziwie góralskim klima-

cie – tak w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chrobo-
ka po raz kolejny zakończono okres bożonarodzeniowy. W 
niedzielę (1.02.) wystąpił tam zespół folklorystyczny Juzy-
na, który do Rudy Śląskiej przyjechał aż z Zawoi. Muzycy 
wykonali kolędy i pastorałki, zachęcając przy tym do 
wspólnego śpiewu. 

– Kolędowanie z Muzeum Miejskim cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Już na przełomie grudnia 
i stycznia otrzymujemy telefony z pytaniami odnośnie kon-
certu – mówiła Barbara Nowak, dyrektorka rudzkiego Mu-
zeum Miejskiego. – Muzeum zajmuje się zarówno historią, 
jak i tradycją ludową, dlatego to kolędowanie w zupełności 
wpisuje się w naszą działalność statutową – podkreślała.

Kolędowanie było także ostatnią okazją, by zwiedzić 
wystawę śląskich szopek oraz bożonarodzeniowych znacz-
ków i kartek pocztowych stworzonych w ramach konkursu, 
zorganizowanego przez zarząd oddziału Polskiego Związ-
ku Filatelistów w Rudzie Śląskiej.

– Bardzo lubię takie kolędowania, a przy okazji mogę 
podziwiać prace plastyczne mojego wnuka, które pojawiły 
się na wystawie – podkreślała Jadwiga Ostraszewska, pre-
zes rudzkiego oddziału PZF.

MS

RUDA
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Poziomo: 1 – klasztor prawosławny, 5 – 
kabat, wierzchnia długa szata, 8 – sitwa, 9 
– przeciwny nadirowi, 11 – prądnica prądu 
stałego, 12 – rozmiar, 15 – na głowie króla, 
17 – jez. na Pojezierzu Mazurskim, 20 – jez. 
w Afryce, 21 – jap. mata słomiana, 24 – 
szczypta tabaki, 25 – łow. noga dzika, 28 – 
zawodnik przyjmujący piłkę, 29 – odpoczy-
nek, laba, 32 – prawo wyboru obywatelstwa, 
33 – śmiałość, 36 – przyrząd pyszczkowy 
niektórych owadów, 39 – zecer, 42 – uko-
chana Rembrandta, 43 – mit. gr. potwór 
o stu głowach, 45 – gilza, 46 – ubóstwianie, 
47 – kłótnia, awantura. 

Pionowo: 1 – jeep, 2 – jez. w Finlandii, 3 
– pierw. chem. 4 – krótka spódniczka, 5 – 
klatka fi lmowa, 6 – chiński dom mieszkal-
ny, 7 – wojsko, 10 – imię żeńskie, 13 – bzik, 
14 – przylądek na Antarktydzie, 16 – żą-
dłówka, 17 – mit. gr. matka Perseusza, 18 – 
ruchoma wydma piaszczysta, 19 – pomoc-
nik bacy, 21 – obóz cygański, 22 – kuzyn 
kaczki, 23 – urojenia, 26 – buta, 27 – szlak, 
30 – klasa enzymów, 31 – kucharz okręto-
wy, 34 – polskie włókno poliestrowe, 35 – imię męskie 37 
– część półtuszy wieprzowej, 38 – surowce zielarskie, 
gorzknik, 40 – naszyta na dziurze, 41 – termin, 44 – tyfus. 

Hasło krzyżówki nr 3 brzmiało: Pociąg donikąd. Nagro-
dę otrzymuje Edward Rydzy, po odbiór zapraszamy do re-
dakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest 

do realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul. 
Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spo-
śród tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda 
Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem 
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty za-
mieszczenia konkursu.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Sekretarz redakcji: Joanna Oreł, tel. 
512-295-228, dziennikarze: Magdalena Szewczyk, tel. 608-166-016, Robert Połzoń, tel. 501-355-872, Dominika Kubizna, tel. 512-799-
211. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10. Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-
306-007, Agnieszka Jędrzejczyk, tel. 503-590-069, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Dział ogłoszeń drobnych: Aleksandra Mazur, 
32 248-60-97, czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00,  pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. 
Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.  Redakcja nie odpowiada za treść  ogłoszeń i reklam. 
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

11 lutego, na łamach naszej gazety będzie 
można złożyć życzenia walentynkowe 

ukochanej osobie. 
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa 

rodzaje ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach: 
10 zł do 26 słów bez zdjęcia 

(za każde kolejne 26 słów wielokrotność 10 zł)
oraz 15 zł do 26 słów ze zdjęciem 

(za każde kolejne 26 słów wielokrotność 10 zł)
Życzenia przyjmujemy do 6 lutego 2015 r. 

w redakcji przy ul. Niedurnego 36. 
Szczegóły pod numerem 
telefonu 32 248-60-97.
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Dla naszych Czytelników mamy 1 podwójne zaproszenie na

V Kabaretowe Walentynki. Niestety jest to ostatni występ 

Mariusza Kałamagi oraz Pawła Pindura wraz z kolegami. 

Wyślij SMS-a o treści: wiad.kabaret+ imię i nazwisko na numer 71100 

(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutt o). Na SMS-y czekamy 

4.02.2015 od godz. 10.00 do 6.02.2015 do godz. 12.00.



Alina Szulirz od 15 lat prowadzi ,,Nereusza”.
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Nowa powieść ulubionej amerykańskiej autorki ro-
mansów Nory Roberts! Kontynuacja „Sił ciemności”. 
Światowy bestseller.
Connor O’Dwyer, w którego krwi płyną legendy i trady-
cje Irlandii, z dumą nazywa hrabstwo Mayo swoim do-
mem. Tam mieszka i pracuje jego siostra Branna, tam 
jego kuzynka Iona odnalazła prawdziwą miłość, a przy-
jaciele tworzą krąg niemożliwy do przerwania.
Krąg, który niespodziewanie zmienia kształt przez dłu-
go wyczekiwany pocałunek.
Meara Quinn jest najlepszą przyjaciółką Branny, jej 
siostrą pod każdym względem – oprócz krwi. Ścieżki 
Meary i Connora przecinają się prawie codziennie, kie-
dy on prowadzi turystów na spacery z sokołami, a ona 
z końskiego grzbietu pokazuje przyjezdnym uroki okoli-
cy. Meara ma oczy Cyganki i ciało bogini… na co Connor 
nie zwraca uwagi, dopóki dotknięcie śmierci nie dopro-
wadzi pary przyjaciół do wybuchu namiętności.
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Dobro – podaj dalej!

– Główną ideą stowarzyszenia jest hasło „Do-
bro – podaj dalej”. Staracie się to robić od 15 
lat.

– Mam szczęście pracować w stowarzyszeniu od 
początku, obserwuję, jak wiele dobra się wydarzyło. 
Więcej niż planowaliśmy... Chcieliśmy stworzyć dla 
dzieci w Halembie świetlicę, dlatego założyliśmy 
stowarzyszenie. W 2005 roku władze miasta zapro-
ponowały żebyśmy zaczęli pomagać w Rudzie 1 – 
tam powstała druga świetlica. Wtedy też zaczęły 
działać trzy kluby młodzieżowe, kilka lat później 
ognisko dla dzieci, a od dwóch lat są z nami również 
seniorzy. To wszystko wydarzyło się dzięki wspar-
ciu wielu dobrych ludzi. Jesteśmy im wdzięczni! 
Obecnie pomagamy 130 dzieciom, 90-osobowej 
grupie młodzieży, po-
nad 100 rodzinom oraz 
60 seniorom. Te liczby 
cieszą, ale są też wy-
zwaniem. Chcemy po-
magać mądrze. Każde-
go, komu pomagamy 
prosimy, by najszybciej 
jak się da, pomógł ko-

W����� � ���� ����� ��� ��

muś, kto też jest w potrzebie (podaj dalej…). Lu-
dzie pomagając odzyskują poczucie godności, 
sprawstwa, siłę do życia i radość. 

– Stowarzyszenie słynie również z realizo-
wania wielu inicjatyw… 

– To prawda. Sami podopieczni przychodzą do 
nas z pomysłami. Na przykład w Dniu Wszystkich 
Świętych nasza młodzież kwestowała na rudzkich 
cmentarzach na rzecz budowy hospicjum. Koncer-
ty, turnieje, przedstawienia, odwiedzanie osób star-
szych w ich domach – to tylko niektóre działania 
podejmowane przez naszych podopiecznych. 
Oprócz tego realizujemy projekt „Anioł Stróż – 
przyjaciel rodziny”, polegający na łączeniu rodzin 
gotowych podzielić się miłością, czasem także 

kromką chleba 
z tymi, którzy ma-
ją o wiele mniej.

– Niedawno 
wkroczy l i śmy 
w 2015 rok. Ja-
kie jest nowo-
roczne marzenie 
„Nereusza”?

Jednym w duszy gra muzyka, a jej – pomaganie innym. Od 15 lat współtworzy 
Stowarzyszenie Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej, którego jest przewodniczącą. 
Alina Szulirz, bo o niej mowa, opowiedziała nam o tym, jakie były początki 
stowarzyszenia, a także o planach na przyszłość i o największym marzeniu 
„Nereusza”.

Chcemy utworzyć Centrum Rozwoju Rodzin, 
w którym osoby będą mogły rozwijać swój 

potencjał i znajdą pomoc, gdy pojawi się kryzys. 
Prezydent miasta użyczyła nam nieodpłatnie 

pomieszczenia (w Halembie, pomiędzy świetlicą 
dla dzieci i klubem młodzieżowym). Architekt 

opracował projekt adaptacji.
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– Chcemy utworzyć Centrum Rozwoju Rodzin, 
w którym osoby będą mogły rozwijać swój potencjał 
i znajdą pomoc, gdy pojawi się kryzys. Prezydent miasta 
użyczyła nam nieodpłatnie pomieszczenia (w Halembie, 
pomiędzy świetlicą dla dzieci i klubem młodzieżowym). 
Architekt opracował projekt adaptacji. Potrzebujemy 
pieniędzy. Mamy już 20 tys. zł, brakuje jeszcze 70 tys. 
Jeśli komuś na sercu leżą sprawy rodzin – prosimy o 
wsparcie. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc (więcej 
na www.nereusz.pl).  Dominika Kubizna

Nora Roberts
Zaklęty w cień

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 

II 6 (II piętro, obok pokoju 217) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 3013 m2, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie u zbiegu ulic Woj-

ciecha Korfantego i Gwareckiej, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki zapisane na k.m.1,  obręb 
Bykowina, oznaczone numerami geodezyjnymi: 

– 803/83 o powierzchni 620 m2, KW nr GL1S/00031154/8,
– 807/83 o powierzchni 770 m2, KW nr GL1S/00031154/8, 
– 921/117 o powierzchni 96 m2, KW nr GL1S/00006708/3,

– 922/117 o powierzchni 237 m2, KW nr GL1S/00006708/3,
– 1236/117 o powierzchni 13 m2, KW nr GL1S/00006708/3, 
– 811/83 o powierzchni 155 m2, KW nr GL1S/00005912/9, 
– 812/83 o powierzchni 519 m2, KW nr GL1S/00005912/9, 
– 789/83 o powierzchni 78 m2, KW nr GL1S/00008228/8,

– 790/83 o powierzchni 525 m2, KW nr GL1S/00025267/8,
które zostaną zbyte w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

PRACOWNIK BIUROWY
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ZGŁOŚ SIĘ DO A&J PARTNERS
32 395 88 83

WWW.AJPARTNERS.PL
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TRWA KONKURS FOTOGRAFICZNY

„BEZPIECZNE FERIE”
POKAŻCIE JAK ODPOWIEDZIALNIE SPĘDZACIE WOLNY CZAS

ZDJĘCIA MOŻNA NADSYŁAĆ DO 19 LUTEGO NA ADRES
 konkurs@cprinwestor.com.pl

NAGRODA GŁÓWNA – MARKOWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Ministerstwo nagradzając 30 po-
wiatowych oraz 5 wojewódzkich 
urzędów pracy chciało w ten sposób 
promować dobre praktyki i zachęcić 
urzędy pracy do większych starań 
przy wdrażaniu nowelizacji Ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. – Reforma włą-
cza wojewódzkie urzędy pracy 
w proces aktywizacji i zachęca do 
tworzenia programów regionalnych. 
Dla powiatowych pośredniaków 
oznacza prawdziwą rewolucję – 
wprowadza nową formułę działania 
oraz wiele instrumentów wsparcia 
dla młodych, rodziców wracających 
na rynek pracy i osób w wieku 50+ 
– mówił na łamach prasy Jacek Mę-
cina, wiceminister pracy i polityki 
społecznej.

– Urzędy pracy funkcjonują na-
prawdę w trudnych warunkach, do 
tego pod olbrzymią presją oczeki-
wań społecznych. Do tego dodać 
możemy niedawną groźbę likwidacji 
kopalń w naszym regionie i pozosta-
wienie samorządów samym sobie 
z problemem potencjalnego zwol-
nienia z dnia na dzień setek osób. 
Tak wygląda rzeczywistość, w której 
funkcjonują te jednostki. Dlatego 
działania naszego urzędu pracy za-
sługują na uznanie – komentuje 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Wyróżnienie, które otrzymał 
rudzki PUP, przyznane zostało za 
szerokie wdrożenie nowych instru-
mentów wspierania bezrobotnych 
oraz działania informacyjne, takie 
jak spotkania dla pracodawców, 
bezrobotnych, przedstawicieli 
NGO. – W ubiegłym roku realizo-
waliśmy 16 projektów, z czego 10 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Środki, które dzięki temu po-
zyskaliśmy, przewyższają kwotę, 
którą otrzymaliśmy z Funduszu Pra-
cy w ramach ustalonego przez mini-

Przykładny Urząd Pracy

Rudzki PUP wśród urzędów pracy, które najlepiej w Polsce poradziły sobie z reformą dotyczącą promocji zatrudnienia i in-
stytucji rynku pracy! Rudzka placówka to jedyna obok urzędu pracy z Tarnowskich Gór instytucja z województwa śląskiego 
wyróżniona w konkursie. W Warszawie z rąk ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza nagrodę odebrała dyrektor rudzkiego 
urzędu pracy Iwona Woźniak-Bagińska, która sama została uhonorowana nagrodą specjalną Pro Publico Bono.

sterstwo algorytmu – podkreśla 
Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Ru-
dzie Śląskiej, która podczas uroczy-
stości w Warszawie w uznaniu wy-
bitnych zasług wraz z 9 innymi oso-
bami otrzymała Nagrodę Specjalną 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
Pro Publico Bono.

Z programów, które realizuje 
rudzki urząd warto wymienić wła-
śnie nowe narzędzia, jakie daje zno-
welizowana ustawa o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pra-
cy. Mowa tu o bonach zatrudnienio-
wych, stażowych i szkoleniowych. 
– Są to rozwiązania skierowane dla 
osób poniżej 30. roku życia. W ubie-
głym roku z możliwości takiej sko-
rzystały 32 osoby. Ogółem w 2014 r. 
udało się zaktywizować 1155 osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy 
poprzez różnorodne finansowane 
usługi i instrumenty rynku pracy. 
Najwięcej – 607 osób – skorzystało 
z płatnych staży – wylicza Beata 
Płaczek, wicedyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Rudzie Ślą-
skiej.

Warto podkreślić, że w ubiegłym 
roku dzięki refundacji kosztów wy-
posażenia lub doposażenia stanowi-
ska pracy utworzono w mieście 81 
stanowisk pracy. Wielkim zaintere-
sowaniem, tym razem pracodaw-
ców, cieszył się program realizowa-
ny ze środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego (KFS). Chodzi tu 
o środki, które pracodawcy mogą 
przeznaczyć na kursy i studia pody-
plomowe dla pracowników, które 
pozwolą zapobiec utracie przez nich 

zatrudnienia z powodu kompetencji 
nieadekwatnych do wymagań dyna-
micznie zmieniającej się gospodar-
ki. Z możliwości takich szkoleń ko-
rzystać mogą pracownicy powyżej 
45. roku życia. – W 2014 r. udało się 
przeszkolić 56 pracowników w wie-
ku 45 lat i powyżej, natomiast 16 
pracodawców mogło dzięki tym 
środkom określić potrzeby szkole-
niowe we własnej firmie – wymienia 
Beata Płaczek. W tym roku powinno 
być jeszcze lepiej. – W 2014 r. na 
ten cel pozyskaliśmy 150 tys. zł. Na 
ten roku wnioskowaliśmy o 500 tys. 
zł – dodaje.

O możliwości korzystania z bogate-
go wachlarza usług rudzkiego PUP-u 
mogli przekonać się w ubiegłym ty-
godniu rudzcy pracodawcy. W dniu 
święta pracowników publicznych 

służb zatrudnienia przedstawiciele 
urzędu pracy spotkali się z lokalnymi 
pracodawcami, by przedstawić im 
ofertę wielu form wspierania zatrud-
nienia, z których mogą skorzystać.

Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej 
wspiera szeroko pojętą przedsię-
biorczość także poprzez przyznanie 
osobom bezrobotnym jednorazowo 
środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. W 2013 roku z tej for-
my wsparcia skorzystały 74 osoby, 
natomiast w ubiegłym 117 osób.

W latach 2004 – 2014 Powiatowy 
Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej po-
zyskał środki finansowe na realiza-
cję 66 projektów, w tym 29 współfi-
nansowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej, na łączną kwotę ponad 
43,4 mln zł.

TK

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej został wyróżniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Foto: MPiPS
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– Współpraca z Agencją Rozwoju 
Regionalnego MARR umożliwia nam 
wyjście z kolejną atrakcyjną ofertą 
skierowaną do osób chcących rozpo-
cząć swój własny biznes. Wierzę, że 
nasza propozycja przyczyni się w ten 
sposób do rozwoju przedsiębiorczo-
ści w naszym mieście – podkreśla 
Joanna Sochacka, prezes Rudzkiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dzięki podpisanej przez Rudzki 
Inkubator Przedsiębiorczości umo-
wie z Agencją Rozwoju Regional-
nego MARR osoby zainteresowane 
podjęciem działalności gospodar-
czej mogą liczyć na pożyczkę 
w maksymalnej kwocie ok. 75 tys. 
zł. Jest to aktualna kwota, gdyż 
wartość pożyczki nie może przekra-
czać 20-krotnej wysokości przecięt-
nego wynagrodzenia. Pożyczka 
udzielana jest na okres maksymal-
nie 7 lat, a oprocentowanie określo-
ne zostało na poziomie 0,56 proc 
w skali roku. – O wsparcie ubiegać 
się mogą przede wszystkim osoby 
bezrobotne, ale również studenci 
ostatniego roku studiów wyższych 

oraz absolwenci szkół średnich i 
uczelni wyższych – wyjaśnia Małgo-
rzata Janus z Rudzkiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości.

Udzielona pożyczka powinna zo-
stać przeznaczona na wydatki zwią-
zane z podjęciem działalności go-
spodarczej. Chodzi tu o zakupy 
środków trwałych, urządzeń, ma-
szyn czy usług, jak również wydatki 
związane z pozyskaniem lokalu na 
potrzeby prowadzonej działalności.

Kolejna możliwość otrzymania 
pożyczki dotyczy wydatków zwią-
zanych z utworzeniem nowego 
miejsca pracy. W tym przypadku 
wartość pożyczki nie może przekra-
czać 6-krotnej wysokości przecięt-
nego wynagrodzenia, obecnie jest 
to kwota ok. 22 tys. zł. Oprocento-
wanie wynosi 0,56 proc, a pożyczka 
udzielana jest na okres maksymal-
nie 3 lat. Skierowana jest głównie 
do osób, które skorzystały z pożycz-
ki na podjęcie działalności gospo-
darczej, podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, niepu-
blicznych szkół i przedszkoli. Po-

życzka ta wykorzystana może zo-
stać na wydatki związane z utwo-
rzeniem miejsca pracy. W zależno-
ści od specyfiki prowadzonej dzia-
łalności może być to zakup np. me-
bli biurowych, sprzętu komputero-
wego, maszyn i urządzeń niezbęd-
nych do pracy na danym stanowi-
sku. – Co ważne, w przypadku tej 
pożyczki istnieje możliwość umorze-
nia jej części. Warunkiem jest jed-
noczesne korzystanie z pożyczki na 
podjęcie działalności gospodarczej 
oraz utworzenia nowego stanowiska 
pracy. Ponadto należy zatrudnić 
osobę bezrobotną skierowaną przez 
Powiatowy Urząd Pracy oraz utrzy-
mać miejsce pracy przez okres co 
najmniej 12 miesięcy – wylicza 
Małgorzata Janus.

Co istotne pożyczki, o które moż-
na się starać w ramach programu 
„Wsparcie na starcie”, nie mogą być 
łączone ze środkami pochodzącymi 
z innych funduszy publicznych, w 
tym funduszy unijnych, tj. na podję-
cie działalności gospodarczej oraz 
utworzenie danego stanowiska pra-

Niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie nowego miejsca pracy – to nowa oferta Rudzkiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości, przygotowana wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR. Dodatkowo Rudzki Inkubator oferuje pomoc w wypełnieniu wniosku, 
jak również zapewnia bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe dla pożyczkobiorców.

Wsparcie w starcie z inkubatorem

Zapowiadana na ten rok zmiana 
prawa budowlanego, która będzie 
upraszczać procedury związane z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
to temat, którym żywo zaintereso-
wanych jest również wielu rudzian. 
Świadczyć o tym mogą liczne zapy-
tania kierowane do Urzędu Miasta 
od kiedy „po nowemu” będzie moż-
na wybudować dom i w jaki sposób 
zmieniają się przepisy.

Jeśli chodzi o najważniejsze 
zmiany to zgodnie z przyjętym 
przez Sejm dokumentem zniesiony 
ma zostać obowiązek uzyskania de-
cyzji o pozwoleniu na budowę w 
odniesieniu do budowy i przebudo-
wy domów jednorodzinnych, któ-
rych obszar oddziaływania mieści 
się w całości na działce lub dział-
kach, na których zostały zaprojek-
towane. W takich przypadkach ko-
nieczne będzie jedynie zgłoszenie 
budowy z projektem budowlanym i 
dołączenie dokumentów wymaga-

Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę, uproszczone formalności dotyczące projektu budowlanego, zniesienie obowiązku zgłoszenia 
zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych – to tylko niektóre z najważniejszych zmian, jakie niesie za sobą nowelizacja prawa budowlanego. 
Ustawę przegłosował już Sejm, teraz czas na Senat i Prezydenta RP.

nych w trybie pozwolenia na budo-
wę dla tego budynku. Urząd Miasta 
będzie miał wtedy 30 dni na ewen-
tualny sprzeciw.

Oprócz domów jednorodzinnych 
na podstawie zgłoszeń realizować 
będzie można m.in. takie inwestycje 
jak: garaże wolno stojące i ganki do 
35 m², parterowe domki letniskowe 
do 35 m², przy czym liczba tych 
obiektów na działce nie może prze-
kraczać 1 na każde 500 m², piętrowe 
budynki handlowe lub usługowe 
również do 35 m², przy czym liczba 
obiektów nie może być większa niż 
1 na 1000 m², szamba do 10 m³, ba-
seny oraz oczka wodne do 50 m².

Nowelizacja ustawy umożliwi 
bez konieczności uzyskania pozwo-
lenia na budowę realizację sieci 
elektroenergetycznych obejmują-
cych napięcie nie wyższe niż 1kV, 
sieci wodociągowych, kanalizacyj-
nych, cieplnych i telekomunikacyj-
nych. Zniesiony został obowiązek 

uzyskania zezwolenia na budowę w 
przypadku wszystkich instalacji 
wewnątrz budynku, z wyjątkiem 
gazowych. Bez pozwolenia na bu-
dowę będzie można również docie-
plać budynki o wysokości do 25 m.

Uproszczone mają zostać także 
formalności dotyczące projektu bu-
dowlanego. Ma być zlikwidowany 
obowiązek dołączania do projektu 
budowlanego: oświadczeń właści-
wych jednostek organizacyjnych o 
zapewnieniu dostaw energii, wody, 
ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz 
o warunkach przyłączenia obiektu 
do sieci wodociągowych, kanaliza-
cyjnych, cieplnych, gazowych, elek-
troenergetycznych, telekomunika-
cyjnych oraz dróg lądowych, a także 
oświadczenia właściwego zarządcy 
drogi o możliwości połączenia dział-
ki z drogą publiczną z wyjątkiem 
dróg wojewódzkich i krajowych.

Istotna zmiana dotyczy zniesienia 
obowiązku zgłoszenia zamierzone-

go terminu rozpoczęcia robót bu-
dowlanych. Do tej pory inwestor – 
na co najmniej 7 dni przed planowa-
nym terminem rozpoczęcia robót – 
musiał powiadomić nadzór budow-
lany.

Dojdzie również do ograniczenia 
zasady, zgodnie z którą roboty bu-
dowlane można rozpocząć na pod-
stawie ostatecznej decyzji o pozwo-
leniu na budowę – w przypadku gdy 
stroną w postępowaniu w sprawie 
pozwolenia na budowę będzie wy-
łącznie inwestor, roboty budowlane 
będzie można rozpocząć na podsta-
wie nieostatecznej decyzji o pozwo-
leniu na budowę. W ten sposób in-
westor „zaoszczędzi” kolejne 14 
dni.

Nowelizacja rozszerza też kata-
log obiektów budowlanych, odda-
wanych do użytku na podstawie za-
wiadomienia o zakończeniu budo-
wy. Wśród nich znalazły się m.in.: 
warsztaty rzemieślnicze, stacje ob-

sługi pojazdów, myjnie samochodo-
we, garaże do 5 stanowisk włącznie, 
obiekty magazynowe takie jak: 
chłodnie, hangary, wiaty, budynki 
kolejowe takie jak: nastawnie, pod-
stacje trakcyjne, lokomotywownie, 
wagonownie, strażnice przejazdo-
we, myjnie taboru kolejowego,  
a także place składowe, postojowe i 
parkingi oraz stawy rybne. Obecnie 
rozpoczęcie użytkowania tych 
obiektów wymaga decyzji o pozwo-
leniu na użytkowanie.

Kiedy nowe przepisy wejdą w ży-
cie? Uchwalona 15 stycznia przez 
Sejm nowelizacja Prawa budowla-
nego została przekazana do Senatu. 
Jeżeli będą jakieś poprawki, doku-
ment wróci do Sejmu, jeżeli nie – 
będzie go mógł podpisać Prezydent 
RP, na co będzie miał 21 dni. Prze-
pisy mają wejść w życie 3 miesiące 
po opublikowaniu w Dzienniku 
Ustaw.

TK

Czy będzie łatwiej o budowę domu?

cy dla osoby bezrobotnej, w tym 
bezrobotnej skierowanej przez Po-
wiatowy Urząd Pracy.

Oprócz samych pożyczek Rudzki 
Inkubator Przedsiębiorczości za-
pewnia wsparcie merytoryczne dla 
osób starających się o pożyczkę, jak 
również samych pożyczkobiorców. 
– Przede wszystkim udzielamy infor-
macji o warunkach udzielania poży-
czek, oferujemy również pomoc w 
sporządzeniu wniosku o wsparcie. 

Natomiast dla osób, które uzyskają 
pożyczkę, proponować będziemy 
usługi doradcze i szkoleniowe w 
okresie pół roku od podpisania umo-
wy – wyjaśnia Joanna Sochacka.

Dodatkowo osoby takie mogą 
skorzystać z oferty Inkubatora 
„Biurko na start”, czyli wyposażo-
nego stanowiska pracy. Przez pierw-
sze sześć miesięcy koszt takiej usłu-
gi wynosi 10 zł miesięcznie.

TK
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Od wprowadzenia nowelizacji tzw. ustawy czystościowej minęło już 3 lata, a rewolucja w gospodarce odpadowej 
trwa nadal. W roku 2014 Sejm RP bardzo intensywnie pracował nad kolejną poprawką tego aktu prawnego.  
W opinii wielu Polaków nadal mamy sporo do zrobienia w tej tematyce, a same zapisy są niewystarczające…

Śmieciowej rewolucji 
ciąg dalszy

Z ostatnich dostępnych badań pro-
wadzonych przez Eurostat (Europej-
ski Urząd Statystyczny) wynika, że 
mieszkaniec Unii Europejskiej w ro-
ku 2012 wytworzył 492 kg odpadów 
komunalnych, to o prawie 30 kg mniej 
niż w roku 2010. Z tego wywieziono 
i zagospodarowano 480 kg. Na skła-
dowisko trafiło zaledwie 34% odebra-
nych odpadów, do spalarni 24%, a do 
recyklingu 27%. Jedną z wiodących 
dziedzin w gospodarce odpadami jest 
z pewnością kompostowanie, które 
z poziomu 18% w roku 1995 wzrosło, 
aż do 42%. 

Tymczasem w Polsce na mieszkań-
ca przypadło – w roku 2012 – 312 kg 
wytworzonych odpadów, z tego 249 
kg zostało zagospodarowanych. I tak 
z wywiezionej ilości 13% poddano 
recyklingowi, 12% kompostowaniu, 
1% zutylizowano przez spalanie, 75% 
zaś poddano składowaniu.

Różnica między wytworzonymi 
odpadami a ich zagospodarowaniem 
w Polsce stanowi prawie 20%. Z tego 
wynika, że rocznie każdy mieszka-
niec 63 kg odpadów zagospodarowu-
je w nieodpowiedni sposób (odpady 
te zostają spalone lub trafiają na dzi-
kie wysypiska). Wciąż pojawiają się 
problemy z segregacją odpadów, a co 
za tym idzie, z ich recyklingiem. Nie-
stety normy europejskie oraz zobo-
wiązania wobec Unii wymuszają na 
nas, abyśmy jako mieszkańcy bar-

dziej przykładali się do selektywnej 
zbiórki w naszych domach, tak, aby 
więcej odpadów mogło zostać po-
nownie przetworzonych. 

Już dzisiaj wiadomo, że wiele gmin 
nie doszacowało kosztów zagospoda-
rowania odpadów, w chwili obecnej 
trwają prace nad uchwałami dotyczą-
cymi podwyżek tzw. stawki śmiecio-
wej. Nadal mamy ogromne problemy 
z segregacją odpadów. Pomoc w tym 
zakresie ma przynieść nowelizacja 
ustawy czystościowej.

Jednym z jej głównych założeń jest 
dostosowanie uchwał dot. naliczania 
stawek – chodzi tutaj głównie o spo-
sób naliczania stawek maksymalnych. 
Zgodnie z nowelizacją ustawy czy-
stościowej, która uprawomocniła się 
1 lutego br., uchwały dot. stawek stra-
ciły swoją moc.

W nowelizacji chodziło głównie 
o ustalenie górnych stawek za tzw. 
opłaty śmieciowe. Zgodnie z założe-
niem ustawy rada gminy będzie mo-
gła ustalać opłaty za odpady komu-
nalne zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, stosując algorytm, w któ-
rym maksymalna stawka będzie li-
czona procentowo od przeciętnego 
miesięcznego dochodu rozporządzal-
nego na 1 osobę ogółem publikowa-
nego przez Główny Urząd Statystycz-
ny w ostatnim Roczniku Statystycz-
nym Rzeczypospolitej Polskiej – za 
mieszkańca.

Zgodnie z danymi z Rocznika Staty-
stycznego GUS z 2014 r., w 2013 r. 
przeciętny miesięczny dochód rozpo-
rządzalny na jedną osobę ogółem w za-
okrągleniu do 1 zł wynosił 1.299 zł. 
W tym roku więc stawki maksymalne 
wyniosłyby: 

w przypadku ustalania opłaty zależ-• 
nie od liczby mieszkańców zamiesz-
kujących daną nieruchomość – 2% 
przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę – 
25,98 zł,
gdyby opłata była liczona od ilości • 
zużytej wody z danej nieruchomości 
– 0,7% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 oso-
bę – 9,09 zł,
w przypadku gdy podstawą oblicze-• 
nia byłaby powierzchnia lokalu – 
0,08% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 oso-
bę – 1,04 zł.
Nowe przepisy umożliwiają wpro-

wadzenie zwolnienia podmiotowego – 
gmina będzie mogła w drodze uchwały 
zwolnić w całości lub części właścicie-
li nieruchomości, na których zamiesz-
kują mieszkańcy, w części dotyczącej 
gospodarstw domowych, w których do-
chód nie przekracza kwoty uprawniają-
cej do świadczeń pieniężnych z pomo-
cy społecznej. Łatwiej będzie również 
przedsiębiorcom prowadzącym firmy 
w swoich mieszkaniach. Jak powszech-
nie wiadomo, drobna działalność go-

spodarcza prowadzona w miejscu za-
mieszkania nie powoduje zwiększenia 
ilości powstających odpadów. Zdecy-
dowano więc, że w takich przypadkach 
nie będzie pobierana dodatkowa opłata 
za zagospodarowanie odpadów.

Ustawa odpowiada też na liczne 
skargi mieszkańców dotyczące usta-
lania przez część gmin zbyt rzadkiego 
odbierania odpadów lub nieracjonal-
nych limitów na odpady komunalne, 
a nawet wyłączania niektórych odpa-
dów. Nowelizacja wyraźnie stanowi, 
że w zamian za pobraną opłatę gmina 
musi zapewniać właścicielom nieru-
chomości pozbywanie się wszystkich 
rodzajów odpadów komunalnych, 
może również zapewniać odbiór nie-
których odpadów w inny sposób 
(np. poprzez ustawienie specjalnych 
pojemników w miejscach publicz-
nych na swoim terenie). Działania te 
mają na celu przede wszystkim 
uszczelnienie systemu gospodarowa-
nia odpadami. 

Nadal czeka nas wiele pracy w zakresie 
segregacji odpadów, z każdym rokiem 
zwiększa się procentowy udział odpadów 
segregowanych przekazywanych do od-
zysku i recyklingu. W roku 2015, 16% 
odpadów zebranych z terenu każdej gmi-
ny powinno zostać poddanych tym proce-
som, do roku 2020 musimy osiągnąć po-
ziom 50%. Czeka nas więc sporo pracy w 
tym zakresie.

 Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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złote Gody – nasi Jubilaci

Przeżyli razem 50 lat, a ich miłość nadal kwitnie. W piątek (30.01.) w Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodku Świętej Elżbiety odbyła się 
uroczystość złotych godów. Dyplomy i kwiaty w podzięce za wspólnie spędzony czas otrzymało w sumie 20 małżeństw.

Anna i Wenancjusz Kabajowie.

Gizela i Jan Platowie.

Józefa i Ryszard Lachowiczowie.

Sonia Pluta wraz z córką.

Beata i Ewald Wawoczni.

Halina i Czesław Sadowscy.

Krystyna i Bogdan Garczewscy.

Sylwester Fojcik wraz z córką.

Edeltrauda Pośpieszczyk wraz z córką.

Helena i Alojzy Mastalscy.

Krystyna i Marian Szewczykowie.

Teresa i Joachim Marczokowie.

Erna i Romuald Labowie.

Irena i Bernard Krawuczke.

Małgorzata i Jerzy Czyżowie.

Urszula i Edward Johna.

Eryka i Henryk Wardasowie.

Janina i Józef Szotowie.

Maria i Jerzy Okulowie.

Urszula i Norbert Wielochowie.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 

wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Mikołowskiej, która zostanie oddana 
w najem, na okres 3 lat w celu korzystania przez użytkownika ze stacji transformatorowej, ul. Gajowej, 
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż blaszany, ul. Radoszowskiej, która zostanie 
oddana w najem z przeznaczeniem pod obiekt gastronomiczno-handlowy, ul. Porannej, która zostanie odda-
na w najem z przeznaczeniem pod działalność produkcyjno-składowo-magazynową, ul. Solidarności w 
dzielnicy Halemba, która zostanie oddana w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z 
przeznaczeniem pod nowe ogródki rekreacyjne, w Rudzie Śląskie-Nowym Bytomiu i Bielszowicach, które 
zostaną oddane w najem, w celu korzystania przez użytkownika z istniejących stacji transformatorowych, 
ul. Admiralskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż, ul. Admiralskiej, 
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż,

ul. Michała Ogińskiego, które zostaną oddane w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców z ist-
niejących ogródków rekreacyjnych, ul. Kossaka, która zostanie oddana w najem pod składowanie drewna, 
ul. Zofii Nałkowskiej, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek przydomowy, 
ul. Twaruszki, które zostaną oddane w dzierżawę celu korzystania przez dzierżawców istniejących ogród-
ków rekreacyjnych, ul. Jana Furgoła i Szarotek, które zostaną oddane dzierżawę z przeznaczeniem pod ist-
niejące ogródki rekreacyjne, ul. Jana Furgoła, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod istnieją-
ce garaże.

PrEzydEnt MiaSta ruda ŚląSka 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywie-

szeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości gruntowych w rejo-
nie ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod 
istniejący garaż murowany, ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod istniejący garaż, ul. Piotra Skargi, która zostanie odda-
na w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, ul. Piotra Skar-
gi , która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże.

PrEzydEnt MiaSta ruda ŚląSka 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieru-

chomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat znajdującej się  w budynku 
hali widowiskowo- sportowej w Rudzie Śląskiej  przy ulicy Kłodnickiej 95,  
przeznaczonej na cele związane z prowadzeniem działalności usługowej. Na po-
wyższym wykazie znajduje się  pomieszczenie o powierzchni 8,80 m2 .Wykaz 
nieruchomości znajduje się na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda 
Śląska. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 
Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.
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Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Ruda Śląska – Kochłowice 
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66, 
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA „NASZ DOM” 
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 

ogłasza przetarg ograniczony dla osób fi zycznych na odrębną własność lokali mieszkalnych 
w drodze ustnej licytacji. Lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, 

elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną, położone w Rudzie Śląskiej: 

Lp. Adres
Pow.

uż. m2

Położenie 
lokalu

Ilość 
pokoi

Cena 
wywoławcza zł

Wadium zł Termin przetargu

1 Brodzińskiego 7/2 28,08 parter 1 56 873,00 5 687,00
24.02.2015
godz. 9.00

2 Międzyblokowa 10/41 36,21 III piętro 2 85 254,00 8 525,00
24.02.2015
godz. 9.30

3 Kłodnicka 64/2 42,69 parter 2 89 813,00 8 981,00
24.02.2015
godz. 10.00

Wadium w ww. wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni – nr konta: 60 8470 0001 2001 0080 8680 
0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając: wpłata wadium na przetarg – adres lo-
kalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Postęp kwoty 
licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do 
wpłacenia zaoferowanej kwoty nabycia nieruchomości, kosztów wyceny mieszkania oraz kosztów sporządze-
nia inwentaryzacji wymaganej przez notariusza do 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie 
odrębnej własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota 
wadium zaliczana jest na poczet wpłat wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się osoby wygry-
wającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany 
jest zapoznać się z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze przetargu, które zawarte są w 
Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” (§ 59-70) i podpisać stosowne oświadczenie oraz 
oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu wyraża się zgodę na zakup mieszkania bez świadectwa cha-
rakterystyki energetycznej lokalu. Statut umieszczony jest na stronie internetowej www.naszdom.info.pl oraz 
można się z nim zapoznać w siedzibie GSM „Nasz Dom” (pok.105, tel. 32 243-27-47). Na przetarg należy zgłosić 
się z dowodem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium. Lokale mieszkalne będą udostępnione do oględzin 
uczestnikom przetargu w dniu 17.02.2015 r. w godzinach od 10.00 do 12.00.

Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. Prze-
targ odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97. 

Zarząd GSM „Nasz Dom”

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza  rokowania na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-

Kochłowicach przy ulicy Kalinowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska.

1. Do sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska przeznaczona jest niezabudowana nierucho-
mość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy 
Kalinowej, stanowiąca działkę nr 1148/50 o powierzchni 1224 m², użytek Bp, obręb Kochłowice, karta mapy 
7, zapisana w KW nr GL1S/00020267/3 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).

Przetargi, które odbyły się w dniach 7.11.2014 r. i 9.01.2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dział-

ka nr 1148/50 stanowi teren usług komercyjnych (symbol planu UK1).
3. Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu, położona jest w sąsiedz-

twie terenów przemysłowych oraz terenów zielonych, porośnięta drzewami i krzewami, częściowo ogro-
dzona. Dojazd do zbywanego terenu z drogi publicznej ulicy Oświęcimskiej odbywać się będzie na zasadach 
ogólnych poprzez drogi wewnętrzne: gminną – ul. Kalinową i drogę zlokalizowaną na działkach nr 1147/50 
i 954/50 własności odpowiednio Gminy Miasta Ruda Śląska i Skarbu Państwa. 

Działka jest objęta umową dzierżawy obowiązującą do dnia 29.02.2016 r.
4. Cena do rokowań wynosi: 50.000,00 zł.  Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach  zostanie po-

większona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. 
5. Rokowania odbędą się w dniu 6.03.2015 r. o godz.11.00  w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 

plac Jana Pawła II 6.  W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które do dnia 27.02.2015 
r. zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz dokonają wpłaty zaliczki w wyso-
kości 2.500,00 zł, przelewem lub w kasie tut. Urzędu, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, 
a w dniu 6.03.2015 r. przedłożą  Komisji  wymagane  dokumenty i oświadczenia. 

6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań  z uzasadnionej przyczyny. 
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32/ 238-

75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 

w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 11.09.2014 r. oraz 15.01.2015 r. 
zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jed-
ności stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1309/1095 o powierzchni 756 m2, obręb Bielszowice, 
zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1309/1095 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (symbol planu MN2). Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wiaty 
przystankowej, bezpośrednio u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności, posiada nieregularny kształt, zbliżony do 
prostokąta; grunt jest porośnięty trawą, drzewami i krzewami. Ze względu na charakterystykę układu drogowego 
ulicy Edmunda Kokota dojazd do zbywanej nieruchomości powinien odbywać się z ulicy Jedności, a zjazd należy 
zlokalizować, ze względu na bliskie sąsiedztwo skrzyżowania dróg, przy granicy z działką nr 1096. 

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 40.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 11.03.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 

Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (za-

mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) i w terminie do dnia 4.03.2015 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 2.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem 
„zaliczka – ul. Kokota – Jedności” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, 
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz przed otwarciem 
rokowań przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania 
rokowań z uzasadnionej przyczyny.

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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217) wykazu 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-
Bykowinie u zbiegu ulic Wojciecha Korfantego i Gwareckiej, stanowiącej 

działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 805/83 o powierzchni 452 m2, obręb 
Bykowina, k.m.1, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1S/00019163/4, która 
zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

FIRMA RADEX zatrudni

OSOBĘ NA STANOWISKO:
KIEROWNIK EKIPY MYJĄCEJ

wymagana: książeczka sanitarno-epidemiologiczna, 
wykształcenie min. średnie, mile widziane 

doświadczenie, dyspozycyjność 
oferujemy: stabilność zatrudnienia, umowę o pracę

kontakt: 513-062-558
CV: pkrysin@radexserwis.pl
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 Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe re-
monty łazienek, mieszkań, do-
mów. Tel. 507-055-024.

 Profesjonalne remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 512-
121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-
408.

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

 Kompleksowe remonty miesz-
kań. Tel. 508-127-072.

 Docieplenia budynków, remon-
ty elewacji. Tel. 607-969-200.

 Naprawa telewizorów. J. Izy-
dorczyk. Tel. 605-560-605.

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

 Przeprowadzki – ekipa, ta-
niuśko. Tel. 601-292-699.

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

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

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-
006-200.

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

 Pogotowie komputerowe. 
Tel. 693-193-448.

 CDF Pożyczki krótkoter-
minowe, tel. 516-516-611 
32/260-00-33.

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

 Rencista, „złota rączka”, ofe-
ruje profesjonalne, komplekso-
we kafelkowanie łazienek, insta-
lacje c.o., remonty. Tel. 32 
307-20-99, 784-699-569.

 Pożyczka w domu klienta. Tel. 
780- 116-672.

 KREDYTY KONSOLIDACYJ-
NE, GOTÓWKOWE, CHWI-
LÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 888-
484-868.

 
 Transport, przeprowadzki, ta-
nio. Tel. 695-729-115.

 Profesjonalnie, bezpyłowo gła-
dzie, płytki, malowanie. Tel. 694-
331-152.

 Czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. Solidnie, tel. 606-
274-056.

 Kompleksowe remonty 
mieszkań solidnie i fachowo. 
Tel. 602-445-909.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
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0,70 gr
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 Chwilówki do 1000 zł, Po-
życzki do 3000 zł, nie spraw-
dzamy zadłużeń. Tel. 602-295-
870.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-
07-79.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-
MAN”. Usługi pogrzebowe i kre-
macyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 
242-26-27.
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 KUPIĘ MIESZKANIE W RU-
DZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-
405. ANEL.

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

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 
106 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Godula, dwupokojowe, 40 
m2, 75 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 89 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

 Kochłowice, jednopokojowe, 
36 m2, 78 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 26 
m2, 59 tys., www.ANEL.pl tel. 
502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 47 
m2, 112 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 NOWE domy szeregowe w 
Kłodnicy od 105 m2, od 
300tys.zł. www.nieruchomo-
scigabriel.pl  tel. 607 706 692, 
691 523 055.

 Orzesze – działka z warunka-
mi zabudowy,  907 m2, 75.000 zł. 
Tel. 691-523-055.

  Śmiłowice – sprzedam działkę 
935 m2, 150.000. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

 Ruda Śląska i okolice - poszu-
kujemy mieszkań, domów, dzia-
łek www.nieruchomoscigabriel.
pl, tel. 691-523-055.

 Do wynajęcia dwupokojo-
we mieszkanie, wieżowiec 
Nowy Bytom. Tel. 603-576-
374.

 Sprzedam trzypokojowe 
mieszkanie, 56 m2, Wirek. Tel. 
605-236-343.

 Sprzedam mieszkanie, 60 m2, 
Wirek, osiedle Jankowskiego. Tel. 
502-427-766.

 Do wynajęcia pokój. Tel. 32 
242-06-28.

 WIREK – mieszkanie po kapi-
talnym remoncie 48 m2, udział w 
gruncie. Sprzedam. Tel. 601-426-
929.

 Ruda 1, kawalerka 32 m2 – 
sprzedam. Tel. 511-565-145.

 Do wynajęcia 2-pokojowe w 
Halembie + garaż, tel. 601-062-
777.

 Do wynajęcia mieszkanie 40 m2 
plac Jana Pawła II. Tel. 504-611-
964.

 Kochłowice, do wynajęcia ka-
walerka dla 1 osoby, centralne 
ogrzewanie, 790 zł, bez pośredni-
ków. Tel. 668-780-304.

 Do wynajęcia lokal handlowy 
20 m2 – Kochłowice rynek. Tel. 
698-735-443.

 Godula, kawalerka do wynaję-
cia, c.o., częściowo umeblowana 
bez pośredników. Tel. 506-165-
962.

 Godula, ul. Piechy, M-3, 50m2, 
120 tys. VestraLocum.pl. Tel. 600-
445-053.

 Halemba, M-2, 29m2, po re-
moncie. VestraLocum.pl. Tel. 600-
445-053.

 Halemba, M-3, 49m2, 115 tys. 
VestraLocum.pl. Tel. 600-445-
053.

 Wirek, ul. Robotnicza, 60m2, 
VestraLocum.pl. Tel. 600-445-
053.
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 Pisanie prac mgr, itp. – po-
moc. Tel. 504-150-238.
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 Skup samochodów. Płacimy 
najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 
792-155-155.

 Kupię Mati zy, Seicento, Punto, 
Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan 
obojętny. Tel. 507-572-625.

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

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

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

 
 Skup samochodów za gotów-
kę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKUREN-
CJA. Tel. 791-669-630.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-
016.

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

LEK. MED. URSZULI ALEKSY-SMOLARCZYK
wiceprezes zarządu przychodni „Bum-med” Sp. z o.o.

przekazuje
Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Ruda Śląska

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

 
 AUTO-SKUP za gotówkę do 5 
tys. stan obojętny. Tel. 507-572-
625.
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 Zatrudnię szwaczkę w Rudzie 
Śląskiej. Tel. 691-403-472.

 Zatrudnię osobę do krojowni 
na umowę o pracę. Tel. 691-403-
472.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni 
samodzielnych pracowników 
ogólnobudowlanych (wykończe-
nia), elektryków z uprawnienia-
mi. Prawo jazdy mile widziane. 
Nawiążemy również współpracę 
z małymi fi rmami budowlanymi. 
Kontakt, tel. 32 740-91-63, 604-
908-300.

 Zatrudnię do pracy na stano-
wisko szefa kuchni, wymagania: 
doświadczenie, dyspozycyjność, 
kreatywność. Kontakt: Restaura-
cja Gabriella ul. Łabędzka 39a, 
tel.606-320-606.

 Zatrudnię fryzjerkę na 1/2 eta-
tu. Tel. 518-103-998.

 Kelnera, kelnerkę do restaura-
cji zatrudnię. Tel. 600-410-944.

 Nowo powstała Cukiernia – 
Kawiarnia VERTIGO w Paniów-
kach zatrudni cukierników i kel-
nerów. Tel. 515-262-173, 
515-081-174.

 Zatrudnię kwiaciarkę do zakła-
du pogrzebowego. Tel. 501 496 
013.
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 Drewno kominkowe. Tel. 530-
411-221. 

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

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

 Tarot wróżenie. Tel. 517-472-
138.

 Masaż, kosmetyka, lecznicze sta-
wianie pijawek oraz inne terapie. 
Gabinet Vital. Tel. 504-290-181.

tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.pl

,,Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”
Paulo Coelho

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy naszą koleżankę lekarza 

Śp. Urszulę Aleksa-Smolarczyk
Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Lekarze, Pielęgniarki,
Personel Przychodni BUM-med

W dniu 31 stycznia 2015 zmarła w wieku 64 lat nasza najuko-
chańsza żona, mama, siostra

Urszula Aleksa-Smolarczyk
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dnia 5.02.2015 r. 
o godz. 11.00 z kościoła Św. Trójcy w Kochłowicach. O czym 
zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żałobie mąż, 

córka, zięć i siostra.
Ceremonia Pożegnalna Śp. Urszuli Aleksa-Smolarczyk 

odbędzie się dnia 4.02.2015 r. o godz. 16.00 w kaplicy Parku 
Pamięci w Kochłowicach, ul. Krańcowa.

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani Aleksandrze IZYDORCZYK
naczelnikowi Wydziału Budżetu Miasta

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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1 17 15

2 26

3 9 16

4 20 8

5 22 10

6

7 27 3 6

8 1 24

9 30

10 13

11 14

12 32

13 21 4,�28

14 25 12

15 23

16 7 19,�31 2 11 29

17 18 5

Na początku nowego roku zamieściliśmy krzy-
żówkę spółdzielcy, która na pewno będzie miłym 
zajęciem dla naszych Czytelników. Z przyjemno-
ścią możemy powiedzieć, że zawsze cieszy się ona 
dużym zainteresowaniem. Niestety wkradł się błąd 
do krzyżówki, brakowało cyfr zaznaczających liter-
ki do hasła. W związku z tym drukujemy krzyżówkę 
jeszcze raz. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

1. POZIOMO: 1A – zdziwienie w żargonie mło-
dzieżowym, 1K – nieżyjący ssak, 2G – w kółko, 
3A – dawno temu na nim pisali, 3K – czynność 
usuwania włosów, 4G – nie siódme, nie dziewiąte 
z „e” – wspak, 5A – nabił np. rachunek telefoniczny 
– wspak, 5K – leciwy żołnierz z błędem – wspak, 
6G – nie srebrna – wspak, 7A – stopień oficerski, 
7K – mailowy śląski Karol, 9A – pierwszy model, 
2. 9J – funkcja na kolei, 11A – bardzo duży wiatr, 
11K – element okna, 12G – „a”, 13A – opis wy-
glądu, 3. 13K – gatunek jaszczurki, 4. 14G – „z”, 
15A – żona Peryklesa, 15K – przyrząd do suszenia, 
16G – sepleniący doktor, 17A – znana trucizna bez 
„k”, 17K – klątwa kościelna

KRZYŻÓWKA 
SPÓŁDZIELCY

PIONOWO: A1 – w ręce dziewczynki u Anderse-
na, A11 – smaczny napój, B7 – przywłaszczył – po 
śląsku – wspak, C1 – ja …... w głęboki sen, C11 – 
jak 13A, D7 – gatunek wina, E1 – wpisz – wyręgor, 
E11 – żarłacz np. gipsu, F7 – gatunek kawy, G1 – po-
mieszczenie na broń, G11 – położyć na jednej stronie 
wagi, I1 – cechy np. przestępstwa, I10 – kuleczki np. 
kawy, K1 – teren górzysty lub pagórkowaty, K11 – 
potocznie pistolet maszynowy, L7 – np. biskupia, Ł1 
– niedojrzała dolina, Ł11 – wesoła, szczęśliwa, M7 – 
walka bokserska w częściach, N1 – długa modlitwa 
w dopełniaczu – wspak, N11 – szkodliwy nałóg, O7 
– wpisz – irwce, P1. dawny pojazd królewski z błę-
dem – wspak, P11 – alkacyt – wspak.

Rozwiązanie – myśl ks. Jana Twardowskiego – 
z dopiskiem „Krzyżówka Spółdzielcy” i ze swoim 
adresem prosimy przesłać lub składać w terminie 
do 17 lutego 2015 r. na adres: Rudzka Spółdziel-
nia   Mieszkaniowa , Dział Organizacji i Samorządu, 
41-700 Ruda Śl. 1, ul. Magazynowa 12. Do rozloso-
wania są ciekawe nagrody. Życzymy prawidłowych 
rozwiązań i szczęścia w losowaniu nagrody.

HASŁO: MYŚL KS. JANA TWARDOWSKIEGO
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PREZYDENT�MIASTA�
RUDA�ŚLĄSKA

informuje
o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń�Urzędu�Miasta�

wykazu�garażu�usytuowanego�
na�terenie�Miasta�Ruda�Śląska:

ul. Katowickiej-Otylii
–�garaż�nr�358,

stanowiących�własność� 
Miasta�Ruda�Śląska,� 

a�przeznaczonego�do�sprzedaży�
w drodze bezprzetargowej na 

rzecz najemcy.

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�
ogłasza�II�ustny�przetarg�nieograniczony�na�sprzedaż�nieruchomości�

gruntowej�położonej�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Wysokiej�z�
przeznaczeniem�pod�zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego� 

planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska.

Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�II�ustnego�przetargu�nieograniczo-
nego�–�z�przeznaczeniem�pod�zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejsco-
wego�planu� zagospodarowania� przestrzennego�miasta�Ruda� Śląska� –�
jest�niezabudowana�nieruchomość�gruntowa�własności�Gminy�Miasta�
Ruda�Śląska,�położona�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Wy-
sokiej,�stanowiąca�działkę�nr�4008/198�o�powierzchni�4686�m²,�obręb�
Bielszowice,�karta�mapy�4,�zapisaną�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�
przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�KW�nr�GL1S/00046562/9�
(działy�III�i�IV�ww.�księgi�są�wolne�od�wpisów).
Pierwszy�przetarg,�który�odbył�się�w�dniu�26.11.2014�r.�zakończył�się�

wynikiem negatywnym.
Zgodnie� z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�prze-

strzennego�miasta� Ruda� Śląska� zbywana�działka� stanowi� teren� zabu-
dowy�mieszkaniowej�o�zróżnicowanych�parametrach�z�podstawowym�
przeznaczeniem�gruntów�pod�zabudowę�mieszkaniową�wielorodzinną�i�
jednorodzinną�(symbol�planu�MM2).
Zbywana�nieruchomość�znajduje�się�w�otoczeniu�zabudowy�miesz-

kaniowej�wielo-�i�jednorodzinnej,�posiada�kształt�zbliżony�do�prostoką-
ta,�jest�nieogrodzona,�niezagospodarowana,�porośnięta�dziko�rosnącą�
zielenią�nieurządzoną,�występują�nierówności�terenu.�Działka�posiada�
bezpośredni�dostęp�do�drogi�publicznej�ulicy�Wysokiej.�Zbywany�teren�
będzie�skomunikowany�z�ulicą�poprzez�zjazd�zlokalizowany�przy�budyn-
ku nr 3.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 400.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o 

podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2015 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.ru-
daslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 17.02.2015 r. dokonają�
wpłaty�wadium�w�wysokości�20.000,00 zł,�przelewem�na�konto�lub�w�
kasie�Urzędu� i�przedłożą�Komisji�Przetargowej�przed�przetargiem�wy-
magane�dokumenty�i�oświadczenia.�
Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przyczy-

ny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-

chomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

RUDzKA SPóŁDzIELNIA 
MIESzKANIOWA
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12 
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych 

Adres lokalu Powierzchnia
m2

Stawka 
czynszowa 

wywoławcza zł/
m2 netto

Wysokość 
wadium 
+koszty 

przetargu 

Termin 
składania 

ofert Uwagi

Ruda�Śl.�5
ul. Wicentego Pośpiecha 2

30,00 15,84
1.491,00
+�123,00 24.02.2015r. parter w bud. mieszkalnym 

z c.o.

Ruda�Śl.�6
ul. Energetyków 25

88,50 15,84
5.167,00
+�123,00 24.02.2015r. w pawilonie 

wolnostojącym�z�c.o.�

Ruda�Śl.�9�ul.�Pokoju 18 31,00 15,84
1.208,00
+�123,00 24.02.2015r w pawilonie 

wolnostojącym�bez�c.o.�

Przedmiotem�przetargu�będzie�ustalenie�wysokości�stawki�
czynszowej�najmu�(która�nie�zawiera�opłat�za�media)�na�po-
dane�wyżej�lokale.

Warunki uczestnictwa w przetargu: 
1. Oferent� przystępujący� do� przetargu� powinien� dokonać�

oględzin�lokalu�,�które�wyznacza�się�na�dzień�19.02. 2015 
r.�po�ustaleniu�godziny�oględzin�w�administracji�oraz�za-
poznać�się�ze�wzorem�umowy�najmu�i�regulaminem�prze-
prowadzania�przetargów.�

2. Oferent�powinien�dokonać�wpłaty�wadium�na�konto�Wynaj-
mującego�PKO�BP�SA�I/O�Gliwice�nr�43�1020�2401�0000�0302�
0039�3751�,�a�kserokopię�wpłaty�dołączyć�do�oferty.�Wadium�
stanowi�wysokość�2-miesięcznej�opłaty�czynszowej.

3. Oprócz�wpłaty�wadium�oferent�powinien�dokonać�wpła-
ty�na�poczet�kosztów�przetargu�na�ww.�konto�w�kwocie�
100,00zł + obowiązujący VAT i niezwłocznie po zakoń-
czeniu części jawnej przetargu z dowodem wpłaty zgło-
sić się do Działu Księgowości, pokój 318, w celu odbioru 
faktury VAT.

4. Kwota�wpłacona�przez�uczestników�przetargu�na�pokrycie�
kosztów�przetargu�nie�podlega��zwrotowi.

5. Oferent�powinien�złożyć�w�sekretariacie�Spółdzielni,�po-
kój� 213,� pisemną� ofertę�w� zamkniętej� kopercie� z� dopi-
skiem „najem lokalu użytkowego przy”: ul. Wincentego 
Pośpiecha 2 o pow. 30,00 m2, ul. Energetyków 25 o pow. 
88,50 m2, ul. Pokoju 18 o pow. 31,00 m2, w terminie do 
dnia 24.02.2015r do godz. 9.00..

6. Otwarcie� ofert� nastąpi� w� dniu 24.02.2015 r. o godz. 
11.00.

7. O� wyborze� oferty� zdecyduje� najwyższa� zaoferowana�
stawka czynszowa. 

8. Oferta�winna�zawierać:
a)� szczegółowe� określenie� oferenta� /Pesel,� NIP,KRS,� adres�

siedziby�na�której�zarejestrowana�jest�działalność�gospo-
darcza�/�oraz�rodzaj�prowadzonej�działalności�

b)� propozycję�stawki�czynszowej.
c) kserokopię�wpłaty�wadium�i�kosztów�przetargu
9. Wadium�oferentów,�których�oferty�nie�zostaną�wybrane�

zostanie�zwrócone�do�7�dni�od�rozstrzygnięcia�przetargu�i�
zatwierdzenia�jego�wyników�przez�Zarząd�.

10. Wadium�oferenta,�którego�oferta�zostanie�przyjęta�będzie�
zaliczone�na�poczet�należności�czynszowych�za�ww.�lokal.

11. Przed� przejęciem� lokalu� Najemca� zobowiązany� jest� do�
wpłacenia�kaucji�w�wysokości�trzymiesięcznego�czynszu.

12. Wadium�przepada� na� rzecz� RSM� jeżeli� oferent,� którego�
oferta� zostanie� przyjęta,� uchyli� się� od� zawarcia� umowy�
w�terminie�wyznaczonym�przez�Spółdzielnię�w�powiado-
mieniu o wygranym przetargu. 

13. O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�poinformowani�pi-
semnie.

14. Spółdzielnia� zastrzega� sobie� prawo�unieważnienia� prze-
targu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lo-
kalowy pokój 118 telefon 32 248-24-11 wew. 311.
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1. Daniel Dąbrowski
UKP Ruda Śląska 

Od najmłodszych lat zwią-
zany z Uczniowskim Klu-
bem Pływackim „Ruda Ślą-
ska”. Dwukrotny fi nalista 
Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych 14-letnich na 
dystansie 100 m stylem 
klasycznym. Zawodnik sta-
je także na podium wszyst-
kich zawodów, zarówno 
krajowych jak i międzyna-
rodowych, w których 
uczestniczy.  Chcąc oddać 
głos na Daniela Dąbrow-
skiego, wyślij SMS-a na nr 
71100 o treści NPS.1, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

2. Robert Grzesik
GKS Urania 

Wcześniej zawodnik „NA-
PRZÓD” Świętochłowice. 
Czołowy zawodnik , kapi-
tan I drużyny GKS Urania 
Ruda Śl.  Chcąc oddać głos 
na Roberta Grzesika, wyślij 
SMS-a na nr 71100 o treści 
NPS.2, koszt SMS-a to 1 zł 
+ 23% VAT.

3. Oliwia Hałupka 
KPKS Halemba

/DOSiR Sokolnia

Mieszkanka Rudy Śląskiej, 
obecnie zawodniczka DO-
SiR Sokolnia Chorzów. Rok 
2014 był pełen sukcesów 
dla młodej zawodniczki. 
W pierwszym półroczu 
tworzyła trójkę kobiet 
z Magdą Rajtor i Aleksan-
drą Białas w kategorii Ju-
nior 12-18.  Chcąc oddać 
głos na Oliwię Hałupkę, 
wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści NPS.3, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

4. Damian Jarczyk 
Kyokushin Karate Ruda Śl.

Zdobywca trzeciego miej-
sca na Mistrzostwach Ma-
kroregionu Śląskiego. Na 
swoim koncie ma również 
dotarcie do 1/8 Mi-
strzostw Polski, 1/8 Mi-
strzostw Europy i zajęcie 
1. miejsca w Akademic-
kich Mistrzostwach Polski 
oraz 2. miejsca w XXXI Pu-
charze Polski seniorów. 
Chcąc oddać głos na Da-
miana Jarczyka, wyślij 
SMS-a na nr 71100 o tre-
ści NPS.4, koszt SMS-a to 1 
zł + 23% VAT.

6. Anna Nocoń 
WOPR Ruda Śląska

Trzykrotnie czwarta za-
wodniczka Mistrzostw 
Świata Juniorów w Ratow-
nictwie Wodnym RESCUE 
2014, wielokrotna rekor-
dzistka Polski juniorów i se-
niorów w ratownictwie 
wodnym. Zawodniczka 
w 2014 r. dziewięciokrot-
nie pobiła rekordy kraju. 
Chcąc oddać głos na Annę 
Nocoń, wyślij SMS-a na nr 
71100 o treści NPS.6, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

7. Angelika Piekorz 
K.S. DIABLICE IGLOO 
RUGBY Ruda Śląska

Filar młyna K. S. DIABLICE 
IGLOO RUGBY Ruda Śląska 
i reprezentacji kobiet. Ma 
na swoim koncie wicemi-
strzostwo Polski (srebrny 
medal) rugby 7-osobo-
wego kobiet z zespołem 
K.S. DIABLICE IGLOO RUG-
BY Ruda Śląska w sezonie 
2013/14 r. Wybrana MVP 
– Najbardziej Wartościową 
Zawodniczką Mistrzostw 
Polski Kobiet rugby w se-
zonie 2013/14. Chcąc od-
dać głos na Angelikę Pie-
korz, wyślij SMS-a na nr 
71100 o treści NPS.7, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

8. Krzysztof Płonka 
SPR Grunwald

Najstarszy zawodnik roz-
grywek na szczeblu cen-
tralnym w Polsce, wice-
mistrz Europy oldbojów, 
trzykrotny brązowy me-
dalista Europy oldbojów 
i dwukrotny mistrz Polski 
oldbojów. Chcąc oddać 
głos na Krzysztofa Płon-
kę, wyślij SMS-a na nr 
71100 o treści NPS.8, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT.

9. Mateusz Porębski
UKS GROT 

W rudzkim klubie łuczni-
czym trenuje od 2010 ro-
ku. Do najważniejszych 
osiągnięć w 2014 roku mo-
że zaliczyć: mistrzostwo 
Polski w łucznictwie polo-
wym Field, drużynowe wi-
cemistrzostwo Polski 
w łucznictwie polowym 
Field oraz  pierwsze miej-
sce w Pucharze Polski 
w łucznictwie polowym. 
Chcąc oddać głos na Mate-
usza Porębskiego, wyślij 
SMS-a na nr 71100 o treści 
NPS.9, koszt SMS-a to 1 zł + 
23% VAT.

10. Bartosz Siadul 
Gwiazda Ruda Śląska

Jeden z najskuteczniej-
szych zawodników w eki-
pie rudzkiej Gwiazdy. Dzię-
ki jego grze i skuteczności 

Wybieramy najlepszych sportowców 2014 r.
XXII P�������� �� N���������� S�������� � T������ R��� 2014 

„Wiadomości Rudzkie” po raz XXII organizują Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Do redakcji nadesłano 38 zgłoszeń. Kilka kandydatur dodała 
Komisja Plebiscytowa. Poniżej publikujemy w kolejności alfabetycznej zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że głosować można za pomocą 
SMS-ów (szczegóły wysyłania SMS-ów przy kandydatach), a także na portalu społecznościowym htt p://www.facebook.com/WR. Wiadomości Rudzkie. SMS-y 
można wysyłać do 25 lutego.  Od 4 lutego na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl internauci będą mogli głosować na najpopularniejszego sportowca.

N���������������� S���������

Wybieramy najlepszych sportowców 2014 r.

rudzianie po roku gry w I li-
dze ponownie awansowali 
do Ekstraklasy Futsalu. 
Szybkość, drybling i sku-
teczność to cechy jednego 
z najlepszych zawodników 
zespołu. Chcąc oddać głos 
na Bartosza Siadula, wyślij 
SMS-a na nr 71100 o treści 
NPS.10, koszt SMS-a to 1 zł 
+ 23% VAT.

11. Natalia Strzałka 
ZKS SLAVIA Ruda Śląska

Brązowa medalistka Mi-
strzostw Europy Kadetek 
w zapasach kobiet – Samo-
kov 2014, wicemistrzyni 
Świata Kadetek w zapa-
sach kobiet – Snina 2014, 
brązowa medalistka II 
Igrzysk Olimpijskich Mło-
dzieży – Nanjing 2014. 
Chcąc oddać głos na 
Natalię Strzałkę, wyślij 
SMS-a na nr 71100 o treści 
NPS.11, koszt SMS-a to 1 zł 
+ 23% VAT.

12. Patryk Szałowski 
KS Pogoń Ruda Śląska

Brązowy medalista Mi-
strzostw Polski Seniorów 
2014, Mistrz Polski Mło-
dzieżowców 2014 , Akade-
micki Mistrz Polski 2014. 
Członek Kadry Narodowej 
Seniorów w zapasach. 
Chcąc oddać głos na Patry-W����������� ��� S��������� S�����

1. Karolina Bartusek 
KS Mostostal Zabrze 

Uczennica SP 6 i miesz-
kanka Goduli. Między in-
nymi zwyciężczyni turnie-
ju Masters do lat 11. oraz 
Ogólnopolskich Turniejów 
Klasyfi kacyjnych do lat 12. 
w Zabrzu, Chorzowie 
i Wrocławiu.  Chcąc oddać 
głos na Karolinę Bartusek, 
wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści SKRZAT.1, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

ka Szałowskiego, wyślij 
SMS-a na nr 71100 o treści 
NPS.12, koszt SMS-a to 1 zł 
+ 23% VAT.

13. Tomasz Szpoton 
GKS Grunwald 

Ruda Śląska

Jest wychowankiem i kapi-
tanem Grunwaldu, w któ-
rym w I zespole rozegrał 
310 meczów i strzelił 40 
bramek. Od wielu lat nale-
ży do najlepszych zawodni-
ków „zielonych” – ostoja de-
fensywy i efektywny gracz 
pod bramką. W czerwcu 
2014 r. poprowadził zespół 
do awansu do III ligi. Chcąc 
oddać głos na Tomasza 
Szpotona, wyślij SMS-a na nr 
71100 o treści NPS.13, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

14. Patryk Żuławnik 
C.K.S Slavia 
Ruda Śląska

Mistrz Śląska Juniorów 
w podnoszeniu ciężarów do 
lat 20., drużynowy wice-
mistrz seniorów Śląska oraz 
fi nalista mistrzostw Polski 
w Zamościu, w kategorii do 
105 kg, który uzyskał wynik 
105+135=240 w dwuboju. 
Chcąc oddać głos na Patryka 
Żuławnika, wyślij SMS-a na 
nr 71100 o treści NPS.14, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT.

Informujemy że klub 
Wawel Wirek wycofał 
kandydaturę swojego 
zawodnika w kategorii  

Najpopularniejszy 
Sportowiec Roku 2014.

2. Dominik Chromik 
Wawel Wirek

Zawodnik, który ma za-
datki na bardzo dobrego 
piłkarza. Niezwykle sku-
teczny strzelec i najbar-
dziej wyróżniający się za-
wodnik w swoim roczniku. 
Chcąc oddać głos na Do-
minika Chromika, wyślij 
SMS-a na nr 71100 
o treści SKRZAT.2, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

3. Zuzanna Czyż
TKS Slavia Ruda Śląska

Dziewięcioletnia uczenni-
ca SP 3 i mieszkanka Rudy. 
Zajęła III miejsce w klasy-
fi kacji generalnej Pucharu 
Śląska Tenisa Ziemnego 
do lat 8. Chcąc oddać głos 
na Zuzannę Czyż, wyślij 
SMS-a na nr 71100 
o treści SKRZAT.3, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

4. Jan Dyrda 
K. S. BAJTLE IGLOO 
RUGBY Ruda Śląska

Zawodnik i za-
razem kapi-
tan drużyny 
m i n i ż a k ó w
K. S. BAJTLE 
IGLOO RUG-
BY Ruda Ślą-
ska. Jan ma 9 
lat i jest 
uczniem II 
klasy SP nr 36 

w Rudzie Śląskiej-Orzegowie. 
Wielokrotnie wybierany 
przez sędziów i obserwato-
rów najlepszym zawodnikiem 
turnieju. Chcąc oddać głos na 
Jana Dyrdę wyślij SMS-a na 
nr 71100  o treści SKRZAT.4, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT.

5. Kacper Grzegorzyca 
 SPR Grunwald

Zawodnik III klasy szkoły 
podstawowej, który tre-
nuje i bierze udział w roz-
grywkach zawodników 
starszych od siebie o 3 la-
ta. Nieustępliwy i szybki. 
Chcąc oddać głos na Kac-
pra Grzegorzycę, wyślij 
SMS-a na nr 71100 
o treści SKRZAT.5, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

6. Mariusz Janota 
Gwiazda Ruda Śląska

To jeden z największych talen-
tów szkółki piłkarskiej Gwiaz-
dy. Etatowy najlepszy zawod-
nik lub „król strzelców” turnie-
jów i rozgrywek ligowych. 
„Mario’’ jest w stowarzyszeniu 
już od ponad dwóch lat i jego 
talent rozwija się prawidłowo. 
Chcąc oddać głos na Mariusza 
Janotę, wyślij SMS-a na nr 
71100 o treści SKRZAT.6, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

7. Sylwia Pieter
Kyokushin Karate

 Ruda Śląska

Między innymi zdobywczy-
ni pierwszego miejsca na  
Otwartych Mistrzostwach 
Rudy Śląskiej, drugiego na 
Turnieju Karate Kyokushin 
dzieci. Chcąc oddać głos 
na Sylwię Pieter, wyślij 
SMS-a na nr 71100 o treści 
SKRZAT.7, koszt SMS-a to 1 
zł + 23% VAT.

8. Oliwia Szafran 
KPKS Halemba

Młoda zawodniczka ma 
na swoim koncie między 
innymi II miejsce na Mi-
strzostwach Polski Juniora 
Młodszego 2-kobiet. 
Chcąc oddać głos na Oli-
wię Szafran, wyślij 
SMS-a na nr 71100 o tre-
ści SKRZAT.8, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

9. Igor Wróbel 
UKP Ruda Śląska

Wychowanek Uczniowskiego 
Klubu Pływackiego „Ruda Ślą-
ska”. Mistrz Śląska na 50 m 
stylem klasycznym oraz wice-
mistrz Śląska na dystansie 
100 m stylem klasycznym. 
Chcąc oddać głos na Igora 
Wróbla, wyślij SMS-a na nr 
71100 o treści SKRZAT.9, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
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1. Tomasz Kulpok

Biega od 2008 r. Początko-
wo bieganie łączył z grą w 
piłkę nożną, w konse-
kwencji jednak ta pierw-
sza dyscyplina wygrała i 
do dzisiaj jest nieodłącz-
nym elementem jego ży-
cia. Jednym z marzeń 
Tomka jest dzielenie swo-
jej pasji z dziećmi, kiedy 
te dorosną. Chcąc oddać 
głos na Tomasza Kulpoka, 
wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści AMATOR.1, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

2. Przemysław Bednarek

Zawodnik reprezentujący 
barwy drużyny Remaag 
Rybnik, lider Rudzkiej 
Amatorskiej Ligi Koszy-
kówki pod względem 
efektywności gry oraz 
średnio zdobywanych 
punktów. Filar aktualnego 
wice mistrza RALK. Chcąc 
oddać głos na Przemy-
sława Bednarka, wyślij 
SMS-a na nr 71100 o 
treści AMATOR.2, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

3. Rafał Rak 

Zawodnik występujący 
w drużynie PWiK, król 
strzelców poprzedniego 
sezonu HLPP Old Boys 
oraz aktualny lider pod 
względem liczby zdo-
bytych goli. W ośmiu 
dotychczas rozegranych 
spotkaniach zdobył 17 
goli. Chcąc oddać głos na 
Rafała Raka, wyślij SMS-a 
na nr 71100 o treści AMA-
TOR.3, koszt SMS-a to 1 zł 
+ 23% VAT.

4. Dariusz Sobiech  

Król strzelców I ligi Rudz-
kiej Ligi Orlików, na co 
dzień reprezentujący 
drużynę P.H.U. Zygzak. 
W sezonie 2014 zdobył 
dla swojego zespołu 44 
bramki. Chcąc oddać głos 
na Dariusza Sobiecha, 
wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści AMATOR.4, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

5. Wojciech Szpitol

Zawodnik drużyny ze 
Świętochłowic „KA SPRÓ-
BUJ Z NAMI”. Ranking w 
statystykach: 1. miejsce – 
Najlepiej punktujący, 1. – 
Najskuteczniej atakujący, 
1. – Najskuteczniejszy za-
wodnik, 1. – Najlepiej blo-
kujący. Chcąc oddać głos 
na Wojciecha Szpitola, 
wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści AMATOR.5, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

6. Mateusz Król 

Zawodnik drużyny ze 
Świętochłowic „KA SPRÓ-
BUJ Z NAMI”. Ranking w 
statystykach: 2. miejsce – 
Najlepiej punktujący, 2. – 
Najskuteczniej atakujący, 
2. – Najskuteczniejszy za-
wodnik, 1. – Najlepiej ser-
wujący. Chcąc oddać głos 
na Mateusza Króla, wyślij 
SMS-a na nr 71100 o tre-
ści AMATOR.6, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

Kandydatury w kategorii Najlepszy Trener: 
Jacek Bratek, Bożena Polińska-Zocłońska, Jerzy Sobera, 

Stanisław Mikusz, Mariusz Klimas, Mariusz Świerczyński, 
Renata Firak, Elżbieta Garmulewicz, 

Maciej Zarzycki, Katarzyna Chlebisz, Daniel Weselak, Piotr Topolski, 
Marcin Wójcik, Mateusz Niegot.
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www.wiadomoscirudzkie.pl SPORT | 4.02.201518

Miejskie Przedsiębiorstwo 
GosPodarki Mieszkaniowej 
sPółka z o.o.

w rudzie Śląskiej ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład Mieszkaniowego zasobu Miasta ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoł. Wadium Termin oględzin 
lok.

1. Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 247/8

38,88 m2

(1 p. + k.)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, w.c. na klatce schodowej 3,41 zł/m2 700 zł 16.02.2015 r.
godz. 12.30

2. Ruda Śląska-Wirek
ul. Nowary 33/1

31,00 m2

(1 p. + k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., inst. 
gazowa, ogrzewanie piecowe, w.c. 

na klatce schodowej
4,33 zł/m2 700 zł 16.02.2015 r.

godz. 13.00

3. Ruda Śląska-Wirek
ul. Nowary 33/5

31,00 m2

(1 p. + k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., inst. 
gazowa, ogrzewanie piecowe, w.c.  

na klatce schodowej
 4,33 zł/m2 700 zł 16.02.2015 r.

godz. 13.00

4. Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 11/12

42,99 m2

(2 p. + k.)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, w.c. na klatce schodowej 3,15 zł/m2 700 zł 16.02.2015 r.
godz. 14.00

5. Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 11/16

35,21 m2

(1 p. + k.)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 3,15 zł/m2 700 zł 16.02.2015 r.
godz. 14.00

6. Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 11/20

35,81 m2

(1 p. + k.)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 3,15 zł/m2 700 zł 16.02.2015 r.
godz. 14.00

7. Ruda Śląska-Ruda
ul. Górnicza 3/5

39,50 m2

(1 p. + k.)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 3,15 zł/m2 700 zł 16.02.2015 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się 25 lutego 2015 r. o godz. 12.00  w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., pokój nr 17 
dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do 20 lutego 2015 r., do godz. 13.00 
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING 
Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do 23 lutego 2015 r. ( data wpływu wadium 
na konto MPGM sp. z o.o. ).

Oferenci przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie będą żądać 
przedłożenia przez Wynajmującego świadectwa charakterystyki energetycznej danego lokalu mieszkalnego.

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp. z o.o. w 
Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 24-20-175 wew. 743.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez 
podawania przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

OGŁOSZENIE

Sparingi na białym tle

Zimowa aura towarzyszyła w sobotni ra-
nek (30.01.) pierwszemu sparingowi Wawe-
lu Wirek. Przeciwnikiem rudzian był zespół 
juniorów Górnika Zabrze. Ciężkie warunki 
sprzyjały siłowej grze. Mimo to ci, którzy 
wybrali się zobaczyć ten mecz, widzieli aż 
sześć bramek. Spotkanie zakończyło się wy-
nikiem 3:3.

Goście z Zabrza pierwsi wyszli na pro-
wadzenie, jednak w 20. minucie. Lux zdo-
łał dobrym uderzeniem skierować piłkę do 
bramki i wyrównać wynik. Niestety pod 
koniec pierwszej części gry w poczynania 
rudzian wdarł się chaos, co skutecznie wy-
korzystali zabrzanie zdobywając dwie 
bramki.

Piłka nożna

Maratończycy wieczorową porą
biegi

W drugiej połowie piłkarze Wawelu grali 
lepiej i częściej przechwytywali piłkę. Już 
na samym początku po zamieszaniu w polu 
karnym gości, sędzia podyktował rzut karny. 
Jedenastkę pewnie wykorzystał Kałużny. 
Dalsza część gry to kolejne akcje gospoda-
rzy. Próby znów przyniosły efekt po jednym 
z świetnych prostopadłych podań, które 
pewnie wykorzystał Lux. Wynik do końca 
meczu już się nie zmienił.

– Był to pożyteczny mecz. Można powie-
dzieć, że juniorzy Górnika zmierzyli się z ju-
niorami Wawelu Wirek. Brakuje nam w skła-
dzie wielu doświadczonych zawodników, 
którzy z różnych powodów nie mogli jeszcze 
podjąć treningów – tłumaczy Jarosław Zaj- del, trener Wawelu Wirek. – Ten mecz trzeba 

było wybiegać. Było trochę dobrych akcji, 
a dwie bramki, które strzeliliśmy, padły po 
ładnych akcjach – dodaje.

W ciągu tygodnia swoje mecze kontrolne 
rozegrały też drużyny Grunwaldu i Uranii. 
W pierwszym spotkaniu sparingowym Ura-
nia Ruda Śląska uległa na „Kresach” w Cho-
rzowie drużynie juniorów chorzowskiego 
Ruchu 0:2 (0:1). Bramki dla chorzowskiego 
Ruchu zdobyli Szol w 25. minucie oraz Szy-

aura nie sprzyjała grze w piłkę nożną.

Wawel Wirek 3:3 (1:3) Górnik Zabrze (Juniorzy)

Zachodzące słońce nad rudzkimi zabytka-
mi poprzemysłowymi – taki widok zobaczą 
wszyscy ci, którzy wezmą udział w I Rudz-
kim Półmaratonie Industrialnym, który od-
będzie się 1 sierpnia br. Organizatorzy za-
dbali o to, by zawodnicy poczuli podczas 
biegu śląski charakter, ponieważ trasa sierp-
niowego biegu będzie wiodła w pobliżu ta-
kich miejsc jak: dworzec w Chebziu, szyb 
Mikołaj, wieża wodna, osiedle Kaufhaus, 
czy jedyny na Śląsku wielki piec Huty Po-
kój.

– Podczas półmaratony chcemy pochwalić 
się pięknymi obiektami w mieście. W biegu 
wezmą udział nie tylko ludzie z naszego mia-
sta oraz Polski, ale i zza granicy. W tym dniu 
chcemy też udostępnić te obiekty do zwiedza-
nia – mówi organizator imprezy, August Ja-
kubik, rudzki ultramaratończyk.

Jednak nie tylko przebieg trasy będzie 
atrakcyjny. Pierwszego sierpnia biegacze ru-
szą na trasę po zachodzie słońca. Start biegu 
wyznaczony został na godzinę 21.00. Oprócz 
biegu głównego – półmaratonu, na tej samej 
trasie zorganizowany zostanie bieg towarzy-
szący na dystansie 7 km, w którym będą mo-
gły wziąć udział osoby, nie czujące się jesz-
cze na siłach przebiec połowy dystansu ma-
ratońskiego. Na dystansie 7 km odbędzie się 
również rywalizacja nordic walking. Start 
i meta biegu zostaną zlokalizowane w cen-
tralnej części miasta w okolicach rynku na 
placu Jana Pawła II.

– Dla tych, którzy chcą się przygotować do 
tej imprezy, będę prowadził zajęcia. Ruszą 
one w kwietniu. W soboty będziemy się spoty-
kali na boisku przy ulicy Czarnoleśnej. W za-
jęciach mogą wziąć udział wszystkie osoby, 
które będą chciały się przygotować do dy-
stansu 7 km lub całego półmaratonu – tłuma-
czy August Jakubik. – Osoba, która do tej 
pory nie uprawiała biegów, jest w stanie 
przygotować się do tego, by taki półmaraton 
przebiec – dodaje.

Już teraz do wzięcia udziału w maratonie 
zapisało się ponad 120 biegaczy. Tego dnia 
na trasie biegu nie zabraknie także zorgani-
zowanych punktów kibicowania zawodni-
kom, a przed zawodami w godzinach popo-
łudniowych odbędą się również biegi dla 
dzieci i młodzieży.

– Ruda Śląska uchodzi za miasto, które jest 
bardzo przyjazne bieganiu. Widać to po na-
szych zawodnikach startujących w zawodach 
poza miastem. Nasza grupa jest mocna, więc 
dobiegamy zazwyczaj na czołowych loka-
tach. Po za tym cieszę się, że cały czas zwięk-
sza się liczba ludzi uprawiających bieganie 
rekreacyjnie – dodaje rudzki ultramaratoń-
czyk.

mura w 70. minucie gry.
Grunwald rozgrywał swój sparing w środę 

(28.01.). Przeciwnikiem rudzian był zespół 
III ligi małopolsko-świętokrzyskiej MKS 
Trzebinia/Siersza. Na przerwę zawodnicy 
schodzili z wynikiem 1:1. Bramkę dla „zie-
lonych” strzelił Kot. W drugiej połowie za-
wodnicy Grunwaldu trafiali do bramki go-
spodarzy dwukrotnie. Gole w tej części gry 
zdobyli Brzozowski i Kowalski. Mecz za-
kończył się wynikiem 2:3.
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Rudzianie mocno zaatakowali od 
pierwszych minut meczu z Rekor-
dem Bielsko-Biała. Gospodarze na 
początku spotkania zdołali nawet 
dwukrotnie objąć prowadzenie, 
niestety bielszczanom udało się do-
prowadzić do wyrównania, a potem 
strzelić jeszcze pięć goli.

Najpierw po podaniu Łuszczka 
do siatki trafi ł Działach. Niestety 
piętnaście sekund po stracie gola, 
bielszczanom udało się wyrównać. 
Drugą bramkę dla Gwiazdy po 

Sportowy 
rozkład jazdy

Debiut w reprezentacji
T����

Tabela
Ekstraklasy 

Futsalu
1. Wisła Krakbet Kraków 13 32
2. Gatta Active Zduńska Wola 13 29
3. Rekord Bielsko-Biała 13 21
4. GAF Jasna Gliwice 13 20
5. Clearex Chorzów 13 19
6. Pogoń ‘04 Szczecin 13 18
7. KGHM Euromaster Chr. Gł. 12 17
8. Red Devils Chojnice 13 16
9. Red Dragons Pniewy 12 15
10. AZS UŚ Katowice 13 11
11. Gwiazda Ruda Śląska 13 10
12. AZS UG Gdańsk 13 9

Tabela II ligi 
koszykówki, 

grupa C
1. KS AZS AWF Katowice 38 19
2. KK Polonia Bytom 34 20
3. MCKiS Jaworzno 31 19
4. Alba Chorzów 31 19
5. KKS Mickiewicz Romus K-ce 30 18
6. WKK ProBiotics Wrocław 28 18
7. KS Pogoń Ruda Śląska 27 19
8. MKS Dąbrowa Górnicza S.A. II 26 19
9. AZS Politechnika Częstochowa 25 19
10. KS MOSiR Cieszyn 21 18
11. Röben Gimbasket Wrocław 18 18

Taniec Towarzyski
7 lutego, godz. 10.00–21.30, hala 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Halembie przy ul. Kłodnickiej 

– Mistrzostwa Polski w Tańcach 
Standardowych oraz Grand Prix Eks-

traklasy w Tańcach Latynoamery-
kańskich.

Futsal
6 lutego, godz. 18.00 Pogoń 04 

Szczecin – Gwiazda Ruda Śląska
Koszykówka

7 lutego , godz. 17.00 Pogoń Ruda 
Śląska – Alba Chorzów

strzale głową zdobył Krajanowski. 
Na to trafi enie w pierwszej połowie 
goście odpowiedzieli  kolejnymi 
trzema golami i drużyny schodziły 
do szatni z wynikiem 2:4.

Po przerwie „rekordziści” jesz-
cze bardziej dominowali, w efekcie 
czego zdobyli kolejne trzy bramki. 
Gwiazda mimo groźnych kontrata-
ków, nie zdołała umieścić piłki w 
bramce gości.

– Początek był niezły, bo stwa-
rzaliśmy dużo sytuacji. Potem jed-

nak tracili-
śmy kurio-
zalne bram-
ki i to zade-
cydowało o 
przebiegu spo-
tkania. Jestem zaniepokojony naszą 
postawą w defensywie. Mecz w póź-
niejszym etapie przegraliśmy w 
głowach, a tak nie może być, bo 
mamy bardzo ciężką sytuację w ta-
beli – mówił po meczu trener 
Gwiazdy, Tomasz Klimas.

Przez kolejne 
błędy rudzianie 

stracili aż 7 
bramek.

G������ R��� Ś����� 7:2 (4:2) R����� B������-B����

Po styczniowym sukcesie w Ha-
lowych Mistrzostwach Polski w te-
nisie ziemnym, wywalczeniu srebr-
nego medalu w grze pojedynczej 
i brązowego w grze podwójnej, Ka-
rolina Bartusek otrzymała powoła-
nie do reprezentacji Polski dziew-
cząt do lat 12. Debiut rudzianki 
przypadł na turnieju Tennis Europe 
Cup by HEAD 2015, który rozgry-
wany był w dniach 30.01-01.02.2015 
w stolicy Austrii – Wiedniu. Finał 
pucharu odbędzie się za dwa tygo-
dnie w Wielkiej Brytanii.

Dziewczęta w trzyosobowym 
składzie rozgrywając dwa single 
i debla, miały pecha w losowaniu 
trafi ając w pierwszej rundzie na 

późniejsze zwyciężczynie imprezy 
– reprezentantki Włoch. Zawod-
niczki uległy im 0:3. Pozostała 
więc walka o miejsca 5–8 i tu mło-
de tenisistki pokonały 3:0 repre-
zentację gospodarzy i 3:0 Luksem-
burg, co dało im piątą lokatę. Karo-
lina grała we wszystkich spotka-
niach w grze pojedynczej, a skład 
reprezentacji uzupełniły jej rywalki 
z Mistrzostw Polski – Pola Wygo-
nowska i Olga Gołaś. Najważniej-
szym aspektem tej imprezy oprócz 
wyniku sportowego była możli-
wość zebrania doświadczenia pod-
czas gry z najlepszymi europejski-
mi zawodniczkami w tej kategorii 
wiekowej.

Karolina otrzymała powołanie do reprezentacji Polski. 

Zawodnicy Pogoni w sobotni wieczór (31.01.) zmierzyli się w meczu wyjaz-
dowym z drużyną KS AZS AWF Katowice. Niestety już po pierwszej kwarcie 
goście tracili aż siedem punktów do gospodarzy. Do końca spotkania rudzia-
nom udało się zmniejszyć przewagę tylko o jeden punkt, a mecz zakończył się 
wynikiem 81:75.

Najlepiej zawodnicy trenera Cyrana prezentowali się w drugiej kwarcie. Po 
celnych rzutach między innymi Pawlika, Morawca i Sgodzaja, rudzianie zdoła-
li zejść na przerwę jedynie z jednopunktową stratą – 39:38. Po trzeciej kwarcie 
rudzianie wyszli nawet na prowadzenie (50:51), jednak kryzys przyszedł 
w końcówce. Ostatnie dziesięć minut było świetnym czasem gry gospodarzy, 
a liczne błędy rudzian pozwoliły w efekcie katowiczanom osiągnąć wynik  
81:75.

Sześć punktów nieszczęścia
K���������

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

KS AZS AWF K������� 81:75 KS P���� R��� Ś�����

Tenisistki stołowe UKS Halembianka 2001 Ruda Śląska mają za sobą tydzień 
pełen emocji. W piątek (30.01.) zawodniczki rudzkiego klubu pokonały 9:1 UKS 
Ruch Pniów, umacniając tym samym swoją pozycję w czołówce rozgrywek II ligi 
kobiet. Punkty dla drużyny zdobyły: Sabina Wyrobek (2,5 pkt), Katarzyna Jaku-
bik (2 pkt), Sandra Stanisławska (1,5 pkt), Karolina Tabacka (1,5 pkt) i Monika 
Jarosińska (1,5 pkt). W niedzielę natomiast (1.02.) odbyły się w Bytomiu 75.  
Indywidualne Mistrzostwa Śląska Seniorek i Seniorów, podczas których za-
wodniczki Halembianki – Sandra Stanisławska i Sabina Wyrobek zajęły wraz 
ze swoimi partnerkami deblowymi trzecie miejsce. Szczęśliwy okazał się także 
mikst w wykonaniu Sabiny Wyrobek i Mateusza Klimczoka (AKS Mikołów). 
Para w grach mieszanych zajęła pierwsze miejsce.

Medale dla Halembianki
T���� S������

Zawodniczki Halembianki zdobyły kolejne medale.



20www.wiadomoscirudzkie.pl REKLAMA| 4.02.2015

Mimo że początek zimy nie wydawał się bardzo surowy, to śnieg spadł i wraz z mrozem dał się we znaki naszym pojazdom. Biały puch może okazać się dla 
kierowców prawdziwą zmorą. Biorąc to pod uwagę warto właśnie teraz, przed wyjazdem na upragniony zimowy wypoczynek, odpowiednio sprawdzić 
swój samochód. O odpowiednie przygotowanie do wyjazdów podczas ferii zimowych zapytaliśmy Andrzeja Izydorczyka, kierownika Stacji Kontroli Pojaz-
dów ALFA i Michała Kozłowskiego, kierownika Okręgowej Stacji Pojazdów OMEGA, należących do fi rmy AUTO-BUD Sp. z o.o.

– Jak zima, to i złe warunki 
na drogach. Polska rzeczywistość 
bywa bardzo surowa dla naszych 
aut. Czy zatem najlepiej zacząć 
sprawdzanie samochodu od ogumie-
nia?

– Rzeczywiście w tym aspekcie za-
uważa się coraz większą świadomość 
wśród kierowców. Warto jednak pa-
miętać o tym, że opon nie wymienia się 
dopiero wtedy, kiedy spadnie śnieg. 
Powinno się to zrobić w momencie, 
gdy średnia temperatura spada poni-
żej siedmiu stopni Celsjusza. Wymie-
niając opony pamiętajmy o tym, że 
powinny mieć one odpowiedniej wiel-
kości bieżnik – nie może być on mniej-
szy niż 3,5-4 milimetry. Zwróćmy także 

uwagę na odpowiednie ciśnienie w ko-
łach. O tym jakie powinno ono być, 
dowiemy się z książki serwisowej. Nie-
którzy producenci aut umieszczają in-
formację o tych wartościach na spe-
cjalnej naklejce w schowku. Warto 
pamiętać, że opony mają swoją żywot-
ność. Nawet jeśli jeździmy na nich sto-
sunkowo mało, to guma wraz z upły-
wem lat traci swoją elastyczność. 
Przeciętny użytkownik powinien zain-
westować w nowe ogumienie po około 
pięciu latach. Jednak aby opony służy-
ły nam tyle czasu, warto o nie dobrze 
zadbać. Myjmy je i zabezpieczajmy 
przeznaczonymi do tego środkami, 
które sprawiają, że guma nie traci tak 
szybko swoich właściwości. Należy je 

także przechowywać we właściwy spo-
sób – mówi Andrzej Izydorczyk. 

– Przed dalekim wyjazdem warto 
zajrzeć pod maskę samochodu, aby 
nie zdarzyły nam się podczas trasy 
nieprzyjemne niespodzianki.

– Tu najważniejsze jest tak zwane 
serce samochodu, czyli akumulator. 
Jeśli bateria jest w złym stanie, to waż-
ne, aby bezzwłocznie ją wymienić. Na-
rzędzia do sprawdzenia akumulatora 
posiadają warsztaty i stacje okręgowe 
kontroli pojazdów. Rzecz, którą może-
my wykonać samodzielnie w tym wy-
padku, jest rozłączenie i oczyszczenie 
zacisków akumulatora, tak zwanych 
klemów. Należy jednak pamiętać, aby 
po ponownym zmontowaniu zabezpie-

czyć je odpowiednim preparatem. Jeśli 
zapomnimy o akumulatorze, podczas 
pierwszych mrozów samochód błyska-
wicznie odmówi nam posłuszeństwa i po 
prostu nie odpali. Kolejną rzeczą, jaka 
powinna się znaleźć na naszej liście, 
jest sprawdzenie temperatury krzep-
nięcia płynu w chłodnicy. Służy do tego 
specjalny miernik. W razie konieczno-
ści należy dolać specjalnego koncen-
tratu, który spowodowuje wzrost tem-
peratury zamarzania – wyjaśnia Mi-
chał Kozłowski.

– Niektórych usterek nie jesteśmy 
w stanie sami wykryć. Z podobnego 
założenia wychodzi też wielu kie-
rowców, którzy chcą siadać za kie-
rownicą bezpiecznego pojazdu.

– Zauważamy, że coraz więcej kie-
rowców przyjeżdża do naszej Stacji 
Kontroli Pojazdów, by zweryfi kować 
stan techniczny swojego samochodu 
właśnie przed wyjazdem w dłuższą 
trasę. Jeżdżąc na co dzień po drogach 
możemy wjechać w małą dziurę czy 
koleinę i uszkodzić zawieszenie. Tyl-
ko posiadając odpowiednie narzędzia 
i urządzenia jesteśmy w stanie do-
kładnie sprawdzić stan techniczny 
układu hamulcowego, kierowniczego, 
czy zawieszenia. Dokładne sprawdze-
nie pojazdu pozwoli uniknąć nam 
niemiłych niespodzianek i cieszyć się 
z wypoczynku – podkreśla kierownik 
Stacji Pojazdów ALFA Andrzej Izy-
dorczyk.

My się zimy nie boimy,
bo bezpiecznym autem jeździmy

MICHAŁ KOZŁOWSKI
KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 506 113 356

ANDRZEJ IZYDORCZYK
KIEROWNIK STACJI KONTROLI POJAZDÓW ALFA

TEL. 510 049 787

Stacja Kontroli Pojazdów ALFA  – Bykowina 
ul. Szpaków 51, czynne pn.-pt. 7-19, sob. 8-14, tel. 32 740-92-21

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów OMEGA  – Godula 
ul. Stara 1 (róg ulicy Joanny i Starej), czynne: pn.-pt.7-20, sob. 8-14, tel. 32 725-58-88

KIEROWNIK STACJI KONTROLI POJAZDÓW ALFA
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