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Czas na zmiany 

w Chebziu
Miejscy urzędnicy przygotowują się 

do zaprojektowania centrum przesiadko-
wego w Chebziu. Dzięki temu połączona 
zostanie komunikacja kolejowa z auto-
busową i tramwajową. W ramach prac 
powstaną nowe przystanki, ławki, a tak-
że parkingi. Wyremontowany zostanie 
również budynek dworca. Na realizację 
inwestycji potrzeba wprawdzie ponad 70 
mln zł. Mamy jednak szansę na uzyska-
nie unijnego dofi nansowania.

 Dokończenie na str. 3
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Hałaśliwy 
problem

Choć Burloch pretenduje do sportowo-
rekreacyjnej wizytówki naszego miasta, to 
obok pochwał pojawiają się również uwa-
gi. Zgłaszają je mieszkańcy ul. Modrze-
jewskiej w Goduli. Skarżą się oni na od-
głosy dochodzące ze stadionu. Jak twierdzą 
– przez pracujący agregat nie potrafi ą w 
nocy zmrużyć oka. Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, który zarządza obiektem, 
tłumaczy jednak, że agregat musi działać, 
by lodowisko mogło funkcjonować.

Dokończenie na str. 5
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Basket – to 
jego pasja

Zbigniew Bytomski – chyba nie ma 
osoby w środowisku polskiej koszyków-
ki młodzieżowej, która nie znałaby tego 
nazwiska. Jeżeli ktoś zasługuje na mia-
no prawdziwego pasjonata, to właśnie 
on. Pan Zbigniew ma w swojej kolekcji 
kilkaset koszulek koszykarskich, prowa-
dzi także stronę internetową, której 
w basketowym świecie wstyd byłoby 
nie śledzić, a trenerzy walczą o to, by 
rudzianin był na każdym meczu.

Dokończenie na str. 8

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

PW SENATOR, ul. Wolności 45, Ruda Śl., 
tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18

www.pwsenator.cdx.pl

spotkań i imprez zakładowych 

PW SENATOR, ul. Wolności 45, Ruda Śl., 
tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18

Ślub 
w plenerze!
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Mogą chwalić się talentami. Siedzibą wkrótce

Państwowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Rudzie Śląskiej została 
przeniesiona do budynku przy ul. Nie-
durnego 36 dokładnie w lutym 1990 r., 
czyli 25 lat temu. Skoro więc przypa-
da jubileusz, czas na zmiany. Na razie 
trwają przygotowania do nich. – 
W chwili obecnej przygotowywana 
jest procedura przetargowa. Wybór 
wykonawcy robót, rozpoczęcie prac 
budowlanych planowane jest wczesną 
wiosną br. Natomiast termin zakoń-
czenia na koniec roku – informuje 

Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta UM.

W ramach prac zaplanowano: ocie-
plenie ścian oraz stropodachu budyn-
ku, a także wymianę stolarki okiennej 
(co jest zgodne z wymogami miejskie-
go konserwatora zabytków). Pojawi 
się również winda dla osób niepełno-
sprawnych oraz uporządkowany zo-
stanie teren na zapleczu budynku 
szkoły. Takie zmiany są niezbędne. 

Prace generalne będą prowadzone 
w trakcie roku szkolnego. – Jednak 
większość robót wewnątrz budynku 
planujemy wykonać w okresie przerwy 
wakacyjnej – zaznacza Krzysztof Pie-
cha.

Zgodnie z planami i według kosz-
torysu inwestorskiego, termomoder-
nizacja Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Nowym Bytomiu ma 
kosztować ok. 3,6 mln zł. Przy 
okazji sprawdziliśmy także 
pogłoski o tym, że ZSM miał-
by zostać przeniesiony do bu-
dynku dawnego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Ru-
dzie Śląskiej-Halembie przy ul. 
Kłodnickiej 91. Bo takie tezy padały 
w mieście. Jednak w magistracie nie 

INWESTYCJE

Z tegorocznych ferii 
zimowych uczniowie 
Zespołu�Szkół�
Muzycznych�wrócili�
jeszcze do starych 
murów,�ale�jeszcze� 
w tym roku powinien  
na�nich�czekać�
odnowiony budynek 
ZSM�I�i�II�stopnia� 
w�Nowym�Bytomiu.
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Aktualnie prowadzony jest między 
innymi remont budynków przy ul. Ło-
wieckiej 9 i Łowieckiej 11 w Kochło-
wicach. Obydwa budynki były wyko-
nane z zastosowaniem materiałów za-
wierających azbest na ścianach ze-
wnętrznych, dlatego niezbędnym za-
daniem było usunięcie elementów 
azbestowych, a także wykonanie no-
wego docieplenia. Do usuwania azbe-
stu zobowiązują przepisy unijne  
(Dyrektywa 87/217/EWG) oraz prze-
pisy polskie tj. Ustawa o zakazie sto-
sowania wyrobów zawierających 
azbest. Obydwa budynki to w tej 
chwili ostatnie budynki mieszkalne 
zarządzane przez MPGM, z których 
usunięto elementy azbestowe. 

Wymienione prace remontowe wy-
magają często wysokich nakładów, 
dlatego istotne jest zapewnienie ich 
finansowania. Wspólnoty mieszkanio-
we podejmują decyzję o poniesieniu 
określonych wydatków, jednakże bar-

dzo często nie posiadają wystarczają-
cych środków własnych. W takich sy-
tuacjach MPGM zachęca wspólnoty 
do skorzystania z różnych form dofi-
nansowania i pomaga zarazem w uzy-
skaniu wsparcia np. premii termomo-
dernizacyjnej ze środków Banku Go-
spodarstwa Krajowego. Z tej formy 
wsparcia skorzystało już 150 wspólnot 
w Rudzie Śląskiej, na łączna kwotę 
ponad 8 milionów złotych.

Ponadto w ramach programów po-
mocowych Unii Europejskiej na lata 
2014-2020 zwiększono nacisk na efek-
tywność energetyczną w mieszkalnic-
twie. MPGM wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców i wymaga-
niom narzucanym przez Unię, zabiega 
o możliwość wykorzystania tych środ-
ków. 18 grudnia 2014 roku zatwierdzo-
ny został przez Komisję Europejską 
Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-
2020, co oznacza iż w najbliższych 

miesiącach nastąpi uruchomienie środ-
ków. Skorzystać z nich będą mogły 
między innymi zarządzane przez 
MPGM wspólnoty mieszkaniowe w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych.

Niezależnie od tego co zaplanowa-
no w najbliższej przyszłości, MPGM 
monitoruje możliwości częściowej 
rekompensaty za inwestycje już zre-
alizowane, na które wspólnoty ponio-
sły wydatki ze środków własnych. 
W tym celu MPGM z upoważnienia 
wspólnot mieszkaniowych przystąpił 
do ogłoszonego, zgodnie z Ustawą 
o efektywności energetycznej, przez 
Urząd Regulacji Energetyki w War-
szawie, przetargu na wybór przedsię-
wzięć służących poprawie efektyw-
ności energetycznej, za które można 
uzyskać świadectwa efektywności 
energetycznej. Białe certyfikaty, bo 
tak potocznie określa się świadectwa 
efektywności energetycznej, są po-

Likwidacja azbestu i termomodernizacje 
ze wsparciem środków zewnętrznych

Miejskie�Przedsiębiorstwo�Gospodarki�Mieszkaniowej�Sp.�z�o.o.�w�Rudzie�Śląskiej�systematycznie�realizuje�działania�remontowe�i�inwestycyjne�w�zasobach�
mieszkalnych.�Większość�z�ogólnej�liczby�wspólnot�mieszkaniowych,�którymi�zarządza�MPGM,�może�pochwalić�się�odnowioną�elewacją�z�dociepleniem,� 
a�dzięki�temu�mieszkańcy�ponoszą�mniejsze�wydatki�za�ogrzewanie.

twierdzeniem oszczędności i zmniej-
szenia zapotrzebowania na energię 
wskutek realizacji określonych inwe-
stycji. Środki finansowe uzyskane ze 
zbycia przyznanych świadectw zosta-

ną przekazane wspólnotom, jako for-
ma częściowego pokrycia kosztów 
poniesionych na realizację zadań 
zwiększających efektywność energe-
tyczną budynków.

REKLAMA

Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Łowieckiej 11.

znaleźliśmy ich potwierdze-
nia. – Władze miasta nie ma-

ją zamiaru zmieniać dotychcza-
sowej siedziby Zespołu Szkół Mu-

zycznych – zapewnia naczelnik Wy-
działu Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta. 

Joanna Oreł

Wiosną rozpocznie się remont szkoły muzycznej



Dworcowej, na którym pasażerowie wsiadaliby do 
tramwaju z poziomu jezdni – dodaje. 

Inwestycja ma ogółem kosztować ok. 72 mln zł. W tej 
chwili miasto ma szansę na uzyskanie unijnego dofinan-
sowania w wysokości 15 mln 200 tys. zł. 

Joanna Oreł, Dominika Kubizna
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Chebzie jak Wiedeń. Ale kiedy?
Centrum przesiadkowe na miarę największych aglomeracji? Taką koncepcję dla Cheb-
zia przygotowali urzędnicy. Zgodnie z nią połączona zostanie komunikacja samocho-
dowa z autobusową i tramwajową. Powstanie również wypożyczalnia rowerów oraz 
kładka rowerowo-piesza. Szykuje się także remont budynku dworca. 

Pomysł wydaje się być rewolucyjnym, ale w magi-
stracie już opracowano jego szczegóły. – Chebzie ma 
specyficzny układ komunikacyjny. Jest to jedyne miejsce 
w Rudzie Śląskiej, gdzie odnotowujemy takie zagęszcze-
nie środków komunikacji miejskiej. Jednak na razie ich 
rozmieszczenie jest rozproszone. Bierzemy pod uwagę 
to, że nasz pomysł nie może być utopijny. W związku 
z tym nie będziemy zmieniali lokalizacji ani obecnego 
dworca, ani pętli. Jest to ekonomicznie nieuzasadnione 
– zaznacza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Główną ideą centrum przesiadkowego jest uspraw-
nienie transportu pomiędzy poszczególnymi środkami 
transportu, co zaczynać miałoby się na parkingu przy 
dworcu w Chebziu. – Można powiedzieć, że w ten spo-
sób w niewielkim stopniu realizowana jest idea „par-
k&drive” (tzn. „parkuj i jedź”). Dlatego rejon dworca 
to teren, przy którym powinien pojawić się większy par-
king. Dzięki temu pasażerowie mogliby zaparkować sa-
mochód i przesiąść się na inny środek komunikacji miej-
skiej – wyjaśnia Piotr Janik.

Realizacja tego projektu będzie jednym z pierwszych 
etapów inwestycji. – Do najbardziej istotnych, a z dru-
giej strony najbardziej realnych, z punktu widze-
nia możliwości uzyskania dofinansowania 
elementów opracowanej koncepcji cen-
trum przesiadkowego, można by zaliczyć 
wprowadzenie idei park&drive wraz 
z modernizacją dworca i budową par-
kingu oraz realizację kładki pieszo-ro-
werowej nad torami kolejowymi – zapo-
wiada Janik. – Dworzec w chwili obecnej 
jest na tyle zdewastowany, że jego remont 
będzie kosztował blisko 5 mln złotych. Te pie-
niądze trzeba niestety zainwestować w całości, żeby 
z jednej strony doprowadzić go do właściwego stanu 
technicznego, a z drugiej stworzyć możliwość zagospo-
darowania jego wnętrza – dodaje naczelnik.

Mowa tutaj np. o utworzeniu galerii zdjęć w hali 
dworca. Z kolei w pobliskim budynku PKP miałaby się 
znaleźć wypożyczalnia rowerów. W planach jest także 
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budowa punktu gastronomicznego oraz wiat przystan-
kowych. – Ponadto nowością będzie przeniesienie 
wszystkich połączeń autobusowych na pętlę tramwajo-
wą, poprzez wykorzystanie istniejących zjazdów tram-
wajowych z ronda – wyjaśnia Piotr Janik. – Kolejnym 
pomysłem jest tzw. przystanek wiedeński w ciągu ulicy 

www.kanclerz.com.pl
Kanclerz Sp. z o.o.
Ruda Śląska, ul. Obrońców Westerplatte 26, 41-710 Ruda Śląska, tel. 32 760 4000
Przyszowice k/Gliwic, ul. Gliwicka 9, 44-178 Przyszowice, tel 32 301 9999 

Realizacja koncepcji ma kosztować ok. 72 mln zł.

REKLAMA
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Wycięli drzewa, bo zagrażały bezpieczeństwu | W���� 

Na wireckim zieleńcu posadzono już nowe drzewka.

– Proszę o zainteresowanie się spra-
wą wycinki drzew z zieleńca przy ulicy 
Magdziorza. Co roku wycina się z tego 
terenu kilka drzew, a w bieżącym roku 
przeznaczono do wycięcia kolejnych 
kilkanaście – dorodnych, kilkudziesię-
cioletnich drzew, 
które są w dobrym 
stanie – apeluje 
pani Zofi a, miesz-
kanka dzielnicy 
Wirek.

Rudzianka w na-
pisanym do nas li-
ście sugeruje, że 
znajdujące się tam 
drzewa są dobrą 
ochroną przed 
wiatrem, a ich ko-
rzenie „ściągają” wodę, co może zapo-
biegać podtopieniom. Zaznacza ona 
także, że przeznaczone do wycięcia 
drzewa stanowią naturalną ochronę 
przed zanieczyszczeniami powietrza. 
Okazuje się jednak, że wycięte drzewa 
do tej pory nie kojarzyły się z samymi 

pozytywami. – Drzewa w rejonie ul. 
Magdziorza zostały wycięte, ponieważ 
stwarzały zagrożenie dla osób przeby-
wających w ich otoczeniu. Gdyby mia-
sto ich nie usunęło, to przejęłoby odpo-
wiedzialność za ewentualne wypadki 

powstałe w związ-
ku z obłamaniem 
się konarów, pni 
drzew, czy ich cał-
kowitym przewró-
ceniem – tłumaczy 
Krzysztof Piecha, 
naczelnik Wydzia-
łu Komunikacji 
Społecznej i Pro-
mocji Miasta. 
– Pozwolenie na 
wycinkę wydała, 

na wniosek Urzędu Miasta w Rudzie 
Śląskiej, prezydent miasta Zabrza 
– dodaje naczelnik.

Dodajmy, że równocześnie w miej-
scu, gdzie wycięto drzewa, pojawiły 
się nowe sadzonki.

 Magdalena Szewczyk

Niektórzy mieszkańcy Rudy Śląskiej troszczą się o każdy element najbliższego otoczenia. Dotyczy to także drzew, których wycinkę zaplanowano w Wirku.

– Chodniki są tak oblodzone, że do-
słownie nie da się chodzić. Młoda osoba 
jakoś sobie jeszcze poradzi, ale starsze 
osoby mają problem – alarmuje pani 
Krystyna, mieszkanka ulicy Sztygarskiej 
w Bykowinie. 

Problem dotyczy budynków na wyso-
kości numerów m.in. 4-6 (niedaleko 
ODK RSM Country). Zgłosiliśmy się 
z nim do Rudzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. – Administracja (nr 6) potwier-
dziła, że po otrzymaniu informacji o sta-

nie dróg osiedlowych w rejonie ul. Szty-
garskiej, zostały wezwane służby po-
rządkowe, gdzie na miejscu dodatkowo 
wykonano posypywanie piaskiem i solą 
zalodzonych odcinków – wyjaśnia Ga-
briela Lutomska, rzeczniczka prasowa 
RSM.

W pierwszym tygodniu lutego na 
miejsce wysłano także koparkę, za po-
mocą której drogowcy próbowali skuć 
warstwę lodu. – Lód został zerwany na 
tyle, na ile było to możliwe, tak aby nie 

Mieszkańcom ulicy Sztygarskiej w Bykowinie przyszło zmierzyć się z nie lada problemem. 
Mianowicie – w związku ze zmiennymi warunkami pogodowymi chodniki i droga osiedlowa 
przed ich blokami zostały skute lodem. Do tego stopnia, że strach było wychodzić na dwór.

uszkodzić jezdni. Skucie lodu bowiem 
skończyłoby się uszkodzeniem na-
wierzchni dróg – tłumaczy Lutomska.

Rzeczniczka RSM podkreśla także, że 
sytuacja przy ul. Sztygarskiej miała 
związek ze zmiennymi warunkami po-
godowymi, kiedy to nocami panowały 
mrozy, a za dnia nadchodziła odwilż. – 
Wszystkie chodniki i drogi będące 
w utrzymaniu administracji są na bieżą-
co odśnieżane i posypywane – podsumo-
wuje Lutomska. Joanna Oreł Po naszej interwencji lód z chodników i dróg został usunięty.

 W uzasadnieniu decyzji 
o wycince w Wirku można 

przeczytać między innymi, że 
drzewa „uległy pochyleniu 

ponad miarę, bądź posiadają 
wgłębne wypróchnienia tkanki 
drzewnej pni”. W tej sprawie 

urzędnicy przeprowadzili 
kilkanaście wizji w terenie. 

Taniec na lodzie? 
Mieszkańcy: – „Nie, dziękujemy” |B�������

Fo
to

: J
O

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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A spokoju wciąż brak. 
Kiedy się to zmieni?

Do funkcjonowania lodowiska niezbędny jest agregat.

– Wielokrotnie zawiadamialiśmy o tym, że trudno 
mieszkać w takich warunkach. Agregat funkcjonuje 
przez cały dzień i całą 
noc. Nie można uchylić 
nawet okna, a przecież 
mieszkania muszą być 
wietrzone. Nie wspo-
minając o wyspaniu się 
przed kolejnym dniem 
w pracy – żali się pan 
Jan, mieszkaniec ulicy 
Modrzejewskiej.

Jak udało nam się 
ustalić, agregat musi 
działać, by mogło funkcjonować lodowisko 
znajdujące się przy ul. Bytomskiej w Orzegowie. 
– By lód był w dobrym stanie, agregat musi stale 
pracować. Z racji napływających do nas zgłoszeń od 
mieszkańców, którzy skarżą się na hałas, obiecujemy 
podjąć się odpowiednich działań zmierzających do 
zmniejszenia tych utrudnień – wyjaśnia Aleksandra 
Poloczek z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Problem hałasów na terenie Burlocha, przy którym 
znajduje się lodowisko, jest dobrze znany także rudz-
kiej Straży Miejskiej. Od 1 września 2014 roku do 30 

stycznia br. odnotowano tam kilkanaście występków. 
Osiem osób piło alkohol, jedna zakłócała ciszę nocną, 

dwie osoby poruszały się 
po torze rolkarskim row-
erami (co jest niedozwolo-
ne), a jedna osoba jeździła 
motorowerem. Oprócz 
tego grupa dzieci rozpaliła 
ognisko w pobliżu boiska, 
co mogło grozić wybu-
chem pożaru. – W sto-
sunku do ujawnionych 
sprawców czynów kara-
lnych zastosowano środki 

przewidziane w prawie wykroczeń – zapewnia Krzysz-
tof Piekarz, komendant Straży Miejskiej w Rudzie 
Śląskiej. 

Ale to nie koniec problemów, na jakie uskarżają się 
mieszkańcy ulicy Modrzejewskiej. Można powiedzieć, 
że lodowisko nie ma w tym roku szczęścia. Nie tylko 
bowiem agregat jest źródłem hałasów, ale także zepsuta 
rolba, która służy pracownikom lodowiska do dbania 
o odpowiedni stan tafl i. Niedawno awaria sprzętu 
spowodowała przerwę w pracy obiektu, a fanów 
lodowego szaleństwa zmusiła do odpoczynku. 

Nocne hałasy, czy dewastacje terenu – to problemy, które zgłaszają 
mieszkańcy ulicy Modrzejewskiej. Twierdzą oni, że przez działający 
całą dobę agregat, nie potrafi ą w nocy zmrużyć oka, a za dnia 
– muszą zamykać okna, by zminimalizować poziom hałasu.

Zdaniem mieszkańca bloku przy ulicy Modrze-
jewskiej rozwiązaniem problemu hałasów może być 
zamontowanie ekranów dźwiękoszczelnych 
w pobliżu Burlocha. – Dzięki temu moglibyśmy 
mieszkać w spokoju, a urzędnicy nie otrzymywaliby 
naszych skarg – twierdzą mieszkańcy pobliskich 
kamienic.

Zapytaliśmy o taką możliwość rudzkich 
urzędników. – Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, 
który nadzoruje prace związane z rewitalizacją 
ośrodka Burloch w Orzegowie, zobowiązał się do 
rozwiązania niedogodności zaistniałych na obiekcie. 
W ramach dalszych prac rewitalizacyjnych, miejsce, 
w którym znajduje się agregat, zostanie odpowiednio 
zabezpieczone, tak, żeby podczas kolejnego sezonu 
zimowego hałas nie był już uciążliwy – obiecuje 
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta. 

 Dominika Kubizna 

– Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, który 
nadzoruje prace związane z rewitalizacją 

ośrodka Burloch w Orzegowie, zobowiązał 
się do rozwiązania niedogodności 

zaistniałych na obiekcie. W ramach dalszych 
prac rewitalizacyjnych, miejsce, w którym 

znajduje się agregat, zostanie odpowiednio 
zabezpieczone, tak, żeby podczas kolejnego 
sezonu zimowego hałas nie był już uciążliwy 

– zapewnia Krzysztof Piecha.
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KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR

www.meblecomfort.pl

Ruda Śląska, ul. Sienkiewicza 4 
41-710 Ruda Śląska – Wirek
tel. 32 242 16 21

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87
Bytom, ul. Kolejowa 1 (DH SUPERSAM – II piętro), tel. 32 281 47 01
Bytom, ul. gen. Dąbrowskiego 1, tel. 32 787 65 71

KUCHNIE NA WYMIAR Z POMIAREM U KLIENTA
Oferujemy na wymiar: kuchnie pod zabudowę, szafy, komody,

sypialnie i inne wg indywidualnego pomysłu klienta.

www.meblecomfort.pl
Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87

W nawiązaniu do artykułu pt. „Jak żyć... 
w takiej kamienicy?”, opublikowanym 
11.02.2015 na str. 5 opisującym problem 
mieszkańców ul. Czarnoleśnej 13, pra-
gniemy doprecyzować, że uchwała w tej 
sprawie nie – „rzekomo” – jak skomento-
waliśmy, ale w 100 proc. została podjęta 
przez członków Wspólnoty Mieszkanio-
wej Nieruchomości przy ul. Czarnoleśnej 
13, której kopię otrzymaliśmy od Zarzą-
du MPGM. Wynika z niej, że członkowie 
wspólnoty wyrazili zgodę na zamurowanie 
klatki schodowej budynku od strony po-
dwórza. Za nieprecyzyjne sformułowanie 
przepraszamy. Do sprawy wrócimy przy 
okazji zebrania wspólnoty, które będzie 
poświęcone ww. problemowi.
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Baran – Aura Ci 
sprzyja, wysyłaj CV, 
umawiaj spotkania, 

wykaż się w pracy a zostaniesz 
doceniony. W uczuciach również 
poczujesz pozytywne wibracje.

Byk – Wszystkie pla-
nety są po Twojej 
stronie, możesz po-

znać nową miłość lub rozbudzić 
już istniejący związek. Pozytyw-
na aura i dobre pomysły dadzą się 
we znaki również w pracy. To 
Twój czas!

Bliźnięta – Przez 
Marsa możesz być 
nerwowy i spięty, pa-

miętaj o relaksie i nie podejmuj 
żadnych nieprzemyślanych dzia-
łań. Uważaj również na słowa, 
nie prowokuj kłótni.

Rak – To będzie 
przede wszystkim ty-
dzień skupiający się 

na sprawach zawodowych. Mo-
żesz być zmęczony pracą po go-
dzinach lub dodatkowym etatem, 
ale przecież większe pieniądze 
się przydadzą.

Lew – Nie pozwól, 
by cokolwiek Cię 
spowolniło czy po-

wstrzymało od realizacji planów. 
Będziesz miał teraz wystarczają-
co dużo chęci i energii, by zreali-
zować wszystkie swoje cele.

Panna – Zwolnij 
i odpocznij. Zamiast 
ciągle się przejmo-

wać, zrób coś przyjemnego tylko 
dla siebie. Z pewnością poprawi 
Ci humor wizyta u fryzjera czy 
zmiana garderoby.

Waga – Aura Ci 
sprzyja, załatwisz 
szybko wszelkie for-

malności, a weekend spędzisz 
dobrze się bawiąc. Korzystaj 
z zaproszeń, bywaj na impre-
zach, właśnie na nich możesz 
spotkać swą bratnią duszę.

Skorpion – To do-
bry czas, by popro-
sić o podwyżkę lub 

zaprosić wybrankę do kina. 

W tym tygodniu nikt nie będzie 
w stanie Ci odmówić. Wyko-
rzystaj ten czas również na 
trudne dla Ciebie lub ważne 
rozmowy.

Strzelec – Słońce 
zadba teraz o Ciebie 
i wprawi w dobry 

nastrój. Nic nie będzie dla Cie-
bie niemożliwego do osiągnię-
cia, a relacje w związku znaczą-
co się poprawią.

Koziorożec – Bę-
dzie Cię nosiło 
wszędzie i trudno Ci 

będzie poskromić swą energię. 
Wykorzystaj ją w pracy i daj 
z siebie wszystko, a w weekend 
pozwól sobie na solidny odpo-
czynek.

Wodnik – Pamiętaj,  
by nie przejmować 
się tak wszystkim, 

nie nakręcaj się i nie potęguj 
stresu. Nie taki diabeł straszny 
jak go malują. Zajmij się tym co 
sprawia Ci radość, a tydzień zle-
ci w pozytywnym nastroju.

Ryby – To Twój 
czas, planety sprzy-
jać Ci będą zarówno 

w pracy, jak i będą dawać powo-
dzenie w miłości. Wykorzystaj 
to na poznanie nowych ludzi. 
Może warto odświeżyć stare 
kontakty? 

Salon Wróżb FELICITAS
ul Kłodnicka 97, 
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
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Poziomo: 1 – plucha, 5 – pora roku, 8 – cu-
cha, 9 – konopie manilskie, 11 – okazały pu-
char z pokrywą, 12 – święta księga mazda-
izmu, 15 – historyk z Syrakuz, 17 – żywica 
naturalna, 20 – ojczyzna Odyseusza, 21 – 
sztucznie usypany pagórek, 24 – pomieszcze-
nie, 25 – małpa z Afryki z krótkim ogonym, 28 
– powóz z wiklinowym koszem, 29 – propo-
zycja, 32 – mit. gr. smok o stu głowach, 33 – 
górskie lasy, 36 – rzeka w Rosji, 39 – wąż 
dusiciel, 42 – afr. instr. perkusyjny, 43 – lewa-
tywa, 45 – roślina zbożowa, 46 – uździenica 
bez wędzidła, 47 – weksel ciągniony. 

Pionowo: 1 – lądowy znak nawigacyjny, 2 
– wiatr na jez. Garda, 3 – kwitnie tylko raz, 4 
– dryf, 5 – „nie sen”, 6 – przewrót przez gło-
wę, 7 – szal futrzany, 10 – miasto w pn. Beni-
nie, 13 – część jelita grubego, 14 – szlak, 16 
– kierunek światopoglądowy w Chinach, 17 – 
tytuł zwierzchnika mahometan, 18 – hazardo-
wa gra w karty, 19 – kukła, 21 – stop żelaza, 
z dodatkiem manganu niklu i kobaltu, 22 – 
statua, 23 – pierwotniak należący do wiciow-
ców, 26 – diabeł, bies, 27 – zubożały samuraj, 30 – miasto na 
wyspie Honsiu, 31 – mieszanie kart, 34 – polskie włókno po-
liestrowe, 35 – magmanowa skała wylewna, 37 – „ptasi 
chwast”, 38 – plama na honorze, 40 – mit. gr. bóg miłości, 41 
– rysopis, 44 – jadowity wąż. 

Hasło krzyżówki nr 4 brzmiało: Koniec babiego lata. Na-
grodę otrzymuje Genowefa Pyszny, po odbiór zapraszamy do 

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest 
do realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul. 
Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród 
tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. 
Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia kon-
kursu.

4 marca  na łamach naszej gazety będzie można 

złożyć życzenia na Dzień Kobiet. Dla naszych 

Czytelników przygotowaliśmy dwa rodzaje 

ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach: 

10 zł do 25 słów bez zdjęcia

(za każde kolejne 25 słów wielokrotność 10 zł)

oraz 15 zł do 25 słów ze zdjęciem

(za każde kolejne 25 słów wielokrotność 10 zł)

Na życzenia czekamy do piątku 27 lutego 

do godz. 12.00. w naszej redakcji w N. Bytomiu, 

ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. 

Z��� �������� �� D���� K����� 
� ,,W������������ R�������”! 

Dla naszych Czytelników mamy 1 podwójne zaproszenie na Kabaretowy 
Dzień Kobiet w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Wyślij SMS-a o treści: 

wiad.DK + imię i nazwisko na numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł 
+ 23% VAT tj. 1,23 zł brutt o). Na SMS-y czekamy 18.02.2015 

od godz. 10.00 do 20.02.2015 do godz. 12.00.

R�������� ������ �� D���� K�����

Dla naszych Czytelników mamy 1 podwójne zaproszenie na koncert 
zespołu UNIVERSE. Wyślij SMS-a o treści: wiad.universe+imię i nazwisko 

na numer 71100 (koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutt o). Na 
SMS-y czekamy 18.02.2015 od godz. 10.00 do 20.02.2015 do godz. 12.00.

R�������� ������ �� ������� U�������

REKLAMA

R�������� �������

REKLAMA

Dla naszych Czytelników mamy 
do rozdania książkę „Bramy Raju” 
Virgini C. Andrews Wyślij SMS-a 

treści: wiad.br+ imię i nazwisko na 
numer  71100 

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

18.02.2015 od godz. 10.00
do 20.02.2015 do godz. 12.00.
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Bo najważniejszy jest uśmiech
„Podaruj dzieciom uśmiech” – taki cel przyświecał 

wizycie nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 47 
z oddziałami integracyjnymi z Bykowiny na Oddzia-
le Pediatrycznym Szpitala Miejskiego. Nauczycielki 
przedszkola już po raz drugi zawitały do chorych 
dzieci. W ubiegłym roku mali pacjenci otrzymali 
książki zebrane przez wychowanków przedszkola. 
Tym razem także nie zabrakło atrakcji i wrażeń.

Przedszkolanki Iwona Barszcz, Katarzyna Skutnik 
oraz Agata Bogobowicz w grudniu zorganizowały 
konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater bajko-
wy”, w którym wzięły udział maluszki z Rudy Ślą-
skiej. Stał się on inspiracją do przeprowadzenia za-
baw dla pacjentów rudzkiego szpitala. Uczestniczyli 
w nich także m.in. rodzice i dziadkowie. 

Dzieci mogły wysłuchać opowiadania pt. „Złoto-
włosa i niedźwiadki” oraz rozwiązywały zagadki. 
Wzięły również udział w zabawach ruchowych, a tak-
że uczyły się wierszyków. Na zakończenie mali pa-
cjenci oglądali wystawę prac plastycznych. Maluszki 

otrzymały też upominki – kolorowanki i kredki. – 
Personelowi medycznemu dziękujemy za ciepłe przy-
jęcie, a dzieciom życzymy wiele zdrowia – podkreśla-
ła Iwona Barszcz, nauczycielka przedszkola nr 47 
z Bykowiny. JO

Wizyta gości ucieszyła pacjentów.

Nowy�Bytom

Perełki Szkoły Muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Bytomiu 
ma powody do dumy. Czworo jej uczniów otrzymało 
wyróżnienia podczas ogólnopolskiego przesłuchania. 
Byli to Roksana Sihanouvong oraz trio gitarowe Es-
moliki. – Dawniej zdarzało się nam zgłaszać jednego 
ucznia, czasami dwóch. Tym razem mogliśmy wysłać 
aż sześcioro podopiecznych (w tym trio gitarowe), 

gdyż właśnie tylu spełniło niełatwe kryteria – wyja-
śnia Mirosław Krause, dyrektor Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Rudzie Śląskiej. – Byli to podopieczni 
Małgorzaty Smol: Jakub Chrzan, Michał Kuta i Oli-
wia Tomas, czyli trio gitarowe Es-moliki oraz Roksa-
na Sihanouvong, grająca na gitarze. Wśród zakwalifi-
kowanych znaleźli się również Kacper Bąk (klarnet) 
– uczeń Dariusza Kasperka oraz Karol Orszulik (for-
tepian) – wychowanek Marka Kałki – dodaje. 

Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach było 
uzyskanie oceny bardzo dobrej na świadectwie w mi-
nionym roku szkolnym. Kwalifikacje, odbywające się 
co dwa lata, obejmują tylko dwie klasy: czwartą i pią-
tą cyklu sześcioletniego oraz drugą i trzecią cyklu 
czteroletniego. – Jestem ogromnie dumna ze swoich 
uczniów, widząc jaką przyjemność czerpią z gry – tak 
podsumowała przesłuchania nauczycielka, Małgorza-
ta Smol. DK

Czworo uczniów szkoły zostało nagrodzonych.

NOWY�BYTOM

Walentynki na zielono
W walentynki można też okazać trochę sympatii 

ekologii. Przekonywali o tym po raz czwarty przedsta-
wiciele Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew 
wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Niebanalnych In-
nI, Domem Kultury In-nY, kinem ,,Patria”, Miejską 
Biblioteką Publiczną oraz Zarządem Oddziału Polskie-
go Związku Filatelistów w Rudzie Śląskiej. To właśnie 
w murach „Patrii” przeprowadzili oni akcję ekologicz-
no-edukacyjną „Kocham recycling”. – Raz w roku, 
właśnie w walentynki (14.02.), podkreślamy serdeczny 
stosunek do naszej planety, do przyrody, do środowiska 
naturalnego, oddając zużyte baterie, które mogą być 
dla tych wartości zagrożeniem. Pokażmy swoje serca! 
– podkreślała Barbara Podgórska, współorganizatorka 
akcji.

Każdy uczestnik, który przyniósł baterie i wrzucił je 
do rozstawionych pudeł, otrzymał symboliczny znak 
wdzięczności – lizak w kształcie serca. Do udziału 
w akcji zgłosiło się osiem miejskich przedszkoli, 

Nowy�Bytom

Słodki poczęstunek

Pączki rozdawaliśmy na rynku.

Jeżeli w ubiegły czwartek (12.02.) w okolicach połu-
dnia odwiedziliście rynek w Nowym Bytomiu, to 
z pewnością mieliście okazję skosztować przepysznych 
pączków, które rozdawaliśmy Czytelnikom z okazji 
Tłustego Czwartku.

NOWY�BYTOM

Taneczny manifest
Według badań w Polsce przemocy fizycznej i seksu-

alnej doświadcza od 700 tysięcy do miliona kobiet. 
Większość z nich nie zgłasza tego na policję, obawiając 
się, że po raz kolejny będą musiały przeżywać traumę. 
Po raz pierwszy do ogólnoświatowej kampanii przeciw 
przemocy wobec kobiet pod nazwą „One Bilion Ri-
sing”, czyli w polskim tłumaczeniu – „Nazywam się 
Miliard” – dołączyła Ruda Śląska, organizując w wa-
lentynkowe południe (14.02.) przygotowany układ 
choreograficzny. 

– Tegoroczna akcja w Polsce poświęcona jest prze-
mocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami. To wciąż 
temat tabu w naszym kraju. Jak wynika z badań, zjawi-
sko przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami 
jest niedostrzegane, trudne do wykrycia oraz zbadane 
w niewielkim tylko stopniu – podkreśla Ewa Chmielew-
ska, organizatorka akcji w Rudzie Śląskiej.  

Na placu Jana Pawła II pojawiło się ok. 100 rudzian. 
– Uważam, że jest to bardzo słuszna idea, więc dlatego 
się tutaj zjawiłam. Jestem zagorzałą przeciwniczką 
przemocy wobec kobiet, o której wciąż tak mało wiado-
mo – skomentowała Grażyna Omelko, uczestniczka 
inicjatywy „One Bilion Rising” na rudzkim rynku.

 DK

HALEMBA

W grupie  
jest siła! 

Około 200 osób wzięło udział w maratonie.

Uczestnicy V Charytatywnego Maratonu Zumby  
w hali MOSiR-u na Halembie, tańcząc przez ponad 
trzy godziny na rzecz rehabilitacji Andżeliki Polak oraz 
Franka Przybyły udowodnili, że w grupie siła. Do 
wspólnej zabawy zachęcało dziewięciu instruktorów  
– Anna Gierszyńska, Karina Serafin, Klaudia Dudek, 
Dagmara Ulfig, Dorota Formel, Agata Hojeńska, Sabi-
na Kryla, Patrycja Figołuszka oraz Dariusz Kras.

–  Leczenie Andżeliki i Franka niesie za sobą bardzo 
duże koszty, więc zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do 
wszystkich rudzian. Efekty widać na hali – jest ona peł-
na. To wspaniale! – komentowała podczas imprezy jej 
współorganizatorka, Anna Gierszyńska.

Nie tylko rudzianki, ale także rudzianie tłumnie 
przyłączyli się do akcji. Uczestników było prawie dwu-
stu. Dzięki cegiełkom organizatorom udało się zebrać 
ponad 5 tysięcy złotych. – Gdy Andżelika dowiedziała 
się o maratonie, początkowo chciała podczas niego za-
tańczyć. Teraz zaniechała tego planu, z zainteresowa-
niem przyglądając się, jak robią to inni. Cieszymy się, 
że tak wiele osób chce nam pomóc! – podkreślała Ur-
szula Sznura, babcia Andżeliki. DK 

Godula
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Dwuletni Antek Szarek także oddał baterie.
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uczestnicy trzech zimowisk oraz organizacje pozarzą-
dowe i mieszkańcy. Liczba samych dzieci, które wzięły 
udział w akcji to około 2 tysiące. DK 

Rudzianie smakowali pączki od „Poloczka”. 
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Tego dnia wstydem byłoby nie skusić się na trady-
cyjnego krepla i nikt nie miał prawa rozliczać nas 
z liczby pączków, a tym bardziej – nadprogramowych 
kalorii. Toteż ruszyliśmy na miasto z tacami wypełnio-
nymi kreplami. Słodki poczęstunek przygotowała dla 
Was piekarnia Poloczek. Kilkadziesiąt pączków roze-
szło się w mig, a chętnych do degustacji nie brakowało 
zarówno wśród najmłodszych rudzian, jak i tych nieco 
starszych. Mieszkańcy nie ukrywali, że niespodzianka 
była dla nich bardzo miła. 

Kreple rozeszły się w mgnieniu oka. 
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– To dopiero mój pierwszy pączek dzisiaj – mówiła 
Barbara Szczepankiewicz, rudzianka, którą poczęstowa-
liśmy kreplem. – Sama kilka razy przymierzałam się do 
smażenia pączków, ale nigdy nie wyszły mi tak doskona-
łe – zachwalała.  – Przy takich zapachach aż trudno o to, 
by się nie skusić chociaż na jednego pączka. Ja za sobą 
mam już dwa – zdradziła z kolei pani Mirosława. JO
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Maria Ulatowska
Rodzina z Sosnówki

W teraźniejszość bohaterów „Sosnowego dziedzictwa” i 
„Pensjonatu Sosnówka” znowu wkracza przeszłość, która 
każe odkrywać na nowo własne korzenie.
Kolejna opowieść o zagmatwanych losach Towiańskich i ich 
przyjaciół. Pojawiają się nowi bohaterowie, rodzina się po-
większa. Jej członków łączą mocne więzy przyjaźni i miłości, 
którym nie zawsze towarzyszy prawdziwe pokrewieństwo. 
Ale czy taka rodzina z wyboru nie jest równie ważna jak 
ta naturalna, biologiczna? A może nawet ważniejsza, bo to 
my sami decydujemy, kogo chcemy uznać za swoich najbliż-
szych. Tak myśli Wiesia Wołyńska, szykując swojej przybra-
nej wnuczce Annie Koniecznej nie lada niespodziankę. 
A Janusz Lipieński odnajduje na strychu metalową skrzynkę 
z dokumentami i dowiaduje się, że nic nie jest takie, jak mu 
się wydawało...
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Na basketowym szlaku

– Podobno bardzo trudno Pana spotkać w domu, 
częściej natomiast na turniejach?

– Na pięćdziesiąt dwa weekendy w roku, jestem trzy-
dzieści poza domem. Największe nasilenie jest we wrześniu 
i w październiku. Czasami zdarza się tak, że w jeden week-
end są cztery turnieje koszykarskie, a trenerzy zapraszają 
mnie na wszystkie. Wtedy nie wiem, co wybrać. Przeważ-
nie jadę do tych klubów, z którymi mam najlepsze stosunki. 
Zawsze chcę to robić tak, by wszystkich pogodzić.

– Jak to wszystko się zaczęło?
– Jeżeli chodzi o koszykówkę, to wszystko się zaczęło, 

gdy Pogoń Ruda Śląska awansowała do najwyższej klasy 
rozgrywkowej. W mieście na tę dyscyplinę zrobił się wiel-
ki „bum”. Ja mieszkam niedaleko hali, więc grzechem 
byłoby nie chodzić na mecze. Wtedy sam nawet koło swo-
jego domu zacząłem organizować spotkania koszykarskie. 
Chodziłem na mecze i pasjonowałem się tą dyscypliną, 
co w połączeniu z tym, że zawsze lubiłem kolekcjo-
nować i archiwizować 
różne informacje, sprawi-
ło, że zacząłem prowadzić 
bloga a potem stronę 
internetową.

– By strona zaczęła 
być rozpoznawalna, mu-
siało upłynąć trochę cza-
su...
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– Wszystko zaczynało się stopniowo. Początki 
były trudne, ale teraz już wyrobiłem sobie taką 
markę, że na stronie mam już ponad 17 milionów 
unikatowych kliknięć. Ci koszykarze, o których 
zaczynałem pisać, mają teraz już po 22 lata. Oni 
dalej wchodzą na tę stronę i mogą zobaczyć zdję-
cia, fi lmiki oraz poczytać o swoich wczesnych wy-
stępach. Nie ma ośrodka koszykarskiego ani trene-
ra, który by mnie nie znał. Teraz na wszystkich 
turniejach jestem gościem. Swoją stronę prowadzę 
z pasji.

– A co z Pogonią? To przecież od niej wszyst-
ko się zaczęło.

– Czasami się mnie pytają, dlaczego mnie nie 
ma na Pogoni. Wtedy odpowiadam tym kibicom:  
„Jak mnie nie ma na Pogoni, to nie ma mnie 
w mieście, albo jestem tak chory, że nie dam rady 
wyjść z domu”. Oprócz drużyny seniorskiej 

chodzę na mecze ju-
niorów i kadetów, 
a także pomagam 
w prowadzeniu stro-
ny klubu. Więk-
szość fi lmików, któ-
re umieszczam w In-
ternecie, są z me-
czów Pogoni.

Kolekcjoner, pasjonat i podróżnik – tak mówi się o Zbigniewie Bytomskim, człowieku świetnie znanym 
w środowisku polskiej koszykówki młodzieżowej. Założyciel strony skm.polskikosz.pl i posiadacz kolekcji 
ponad 520 koszykarskich koszulek w wywiadzie dla „WR” opowiada o swoich zainteresowaniach.

Turnieje koszykarskie są dla niego priorytetem, 
a trenerzy prześcigają się, by pojawił się właśnie 
na ich meczach. Zbigniew Bytomski to amator 
pasjonujący się koszykówką, którego nie może 

zabraknąć na najważniejszych rozgrywkach. 
Pasjonat, a do tego kolekcjoner, bo rudzianin 

ma w zbiorach kilkaset koszulek koszykarskich.

Pan Grzegorz od 20 lat zbiera koszulki.
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– Ma Pan też dużą kolekcję koszulek koszykarskich. 
Zbiera je Pan od początku? 

– Koszulki zbierałem stopniowo. W pewnym momen-
cie spostrzegłem, że mam ich dość sporo i zacząłem je 
segregować. Gdy miałem ich już ponad 420, to zostałem 
opisany na stronie zajmującej się polskimi rekordzistami. 
Dzisiaj mam jeszcze więcej koszulek, a kolekcja dalej bę-
dzie się powiększać. Kilka koszulek jest szczególnie war-
tościowych, bowiem złożono na nich autografy gwiazd 
takich jak Pau Gasol, czy Marcin Gortat.

 Robert Połzoń

m-7

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 ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska przeznaczo-
na jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, po-
łożona 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 działka nr 1148/50 stanowi teren usług komercyjnych (symbol planu UK1).

3. Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu, położona jest 
w sąsiedztwie terenów przemysłowych oraz terenów zielonych, porośnięta drzewami i krze-
wami, częściowo ogrodzona. Dojazd do zbywanego terenu z drogi publicznej ulicy Oświę-
cimskiej 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 powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w da-
cie 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 praw-
ne, które do dnia 27.02.2015 r. zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na ta-
blicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 2.500,00 zł, przelewem lub w kasie 
tut. Urzędu, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a w dniu 6.03.2015 r. przed-
łożą  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.

OGŁOSZENIA
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Filip Mamos
syn Sabiny i Adama

ur. 28.01. (4050 g i 60 cm)

Nikola Szal
córka Moniki i Marka

ur. 29.01. (2460 g i 50 cm)

Laura Kotwa
córka Magdaleny i Pawła

ur. 29.01. (3570 g i 54 cm)

Filip Lisok
syn Sylwii i Adriana

ur. 26.01. (3850 g i 53 cm)

Michalina Broda
córka Magdaleny i Damiana
ur. 22.01. (3940 g i 58 cm)

Lena Jędryka
córka Natalii i Rafała

ur. 27.01. (2680 g i 56 cm)

Lenka Bielecka
córka Martyny i Łukasza

ur. 28.01. (3500 g i 56 cm)

Julia Jamińska
córka Kamili i Henryka

ur. 28.01. (2350 g i 48 cm)

Alicja Chwast
córka Małgorzaty i Łukasza
ur. 27.01. (3150 g i 54 cm)

Szymon Pawlikowski
syn Iwony i Arkadiusza

ur. 27.01. (3650 g i 57 cm)

Wojtek Wilczek
syn Patrycji i Krzysztofa

ur. 29.01. (4000 g i 57 cm)

Szymon Dynek
syn Magdaleny i Grzegorza
ur. 28.01. (3460 g i 54 cm)

Tomasz Bąk
syn Justyny i Krzysztofa

ur. 1.02. (2575 g i 48 cm)

Wojciech Trojanowski
syn Darii i Adama

ur. 31.01. (3640 g i 56 cm)

Milan Szwarcowski
syn Izabeli i Dariusza

ur. 31.01. (3050 g i 56 cm)

Laura Bieda
córka Natalii i Marcina

ur. 30.01. (3320 g i 55 cm)

Laura Pierścińska
córka Michaliny i Marcina

ur. 31.01. (3500 g i 53 cm)

Bartosz Rusinek
syn Katarzyny i Radosława
ur. 31.01. (4040 g i 61 cm)

Patryk Beck
syn Alicji i Krzysztofa

ur. 30.01. (3850 g i 57 cm)

Iga Szweblik
córka Marty i Mateusza

ur. 31.01. (3100 g i 54 cm)

Bartosz Lewartowski
syn Katarzyny i Jakuba

ur. 30.01. (3265 g i 51 cm)

Lena Buras
córka Stelli i Tomasza

ur. 1.02. (2970 g i 54 cm)

Florian Jeziorski
syn Moniki i Michała

ur. 5.02. (3700 g i 50 cm)

Paweł Piwoń
syn Agnieszki i Dariusza

ur. 1.02. (3700 g i 56 cm)

Oliwier Okoń
syn Anny i Krzysztofa

ur. 1.02. (3870 g i 59 cm)

Maja Eissa
córka Sawsany i Osmy

ur. 2.02. (3000 g i 50 cm)

Tymon Kotyński
syn Ewy i Szymona

ur. 3.02. (3720 g i 56 cm)

Pola Hodyjas
córka Katarzyny i Tomasza
ur. 2.02. (2960 g i 54 cm)

Mateusz Błaszczyk
syn Katarzyny i Arka

ur. 4.02. (3550 g i 56 cm)

Amelia Owczarek
córka Barbary i Tomasza
ur. 8.02. (3200 g i 54 cm)

Nadia Woźnica
córka Karoliny i Marka

ur. 2.02. (2650 g i 45 cm)

Wojtuś
syn Emilii i Łukasza

ur. 3.02. (3500 g i 54 cm)

Milenka Jędrzejas
córka Dominiki i Pawła

ur. 4.02. (2825 g i 53 cm)

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja 
Twojego malucha
tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik

Iwona Rajca
córka Bożeny i Piotra

ur. 8.02. (2900 g i 58 cm)

Julia Kostrzewska
córka Angeliki i Patryka

ur. 8.02. (3200 g i 57cm)

Adam Okleciński
syn Agnieszki i Michała

ur. 7.02. (3350 g i 55 cm)

Andrzej Slawik
syn Agnieszki i Janusza

ur. 4.02. (4000 g i 53 cm)

Karolina Spychała
córka Barbary i Macieja

ur. 7.02. (3530 g i 54 cm)

Kacper Prusko
syn Renaty i Krzysztofa

ur. 9.02. (3100 g i 52 cm)

Paweł Kuczera
syn Wiolety i Marka

ur. 9.02. (3450 g i 54 cm)

Konrad Kurowski
syn Izabeli i Damiana

ur. 10.02. (3240 g i 57 cm)

Zofi a Sobota
córka Joanny i Marcina

ur. 10.02. (2800 g i 50cm)

Oliwier Kapała-Iwanowski
syn Agnieszki i Daniela

ur. 11.02. (4100 g i 60 cm)

Damian Gibas-Zieliński
syn Anety i Daniela

ur. 12.02. (3150 g i 54 cm)

Karol Kutela
syn Karoliny i Dawida

ur. 12.02. (3000 g i 54 cm)
REKLAMA

Virginia C. Andrews
Bramy raju

Czwarty tom nowej sagi autorki 
bestsellerowych „Kwiatów na 
poddaszu”.
Przez trzy tomy sagi rodu Caste-
elów śledziliśmy trudne, tragicz-
ne życie Heaven Leigh. Kiedy 
wydaje się, że w końcu, mimo 
przeciwności losu, Heaven – 
wyzwolona od demonicznych 
wpływów swoich dwóch ojców 
– ma szansę osiągnąć stabi-
lizację u boku Logana, oboje 
małżonkowie giną w wypadku 

samochodowym. Jej osierocona córka, Annie Casteel Stone-
wall, musi zmierzyć się z dramatycznym dziedzictwem matki 
i podjąć wyzwanie losu. Czy będzie ono równie trudne? Tak się 
wydaje. Annie, zdominowana przez Tony’ego Tatt erotona, tęsk-
ni za rodziną ze strony matki, a zwłaszcza za swoim przyrodnim 
bratem Lukiem, z którym łączy ją szczególnie silna więź. Kiedy 
– jak niegdyś jej matka – odkrywa tajemniczy domek, ukryty za 
ogrodowym labiryntem, przeszłość zaczyna ją osaczać. Czy jej 
uczucie do Luke’a Casteela juniora zdoła przezwyciężyć odwiecz-
ną klątwę rodu Casteelów… czy zdoła przemóc zdradę, intrygę, 
mroczną tajemnicę? 
Powieści V.C. Andrews są bogatymi, epickimi sagami, okrutnymi 
jak baśnie braci Grimm, utrzymanymi w atmosferze wiktoriań-
skich opowieści grozy. Autorka potrafi  po mistrzowsku ukazać 
zło świata i ludzi, widziane oczami dzieci. „Daily Express”

| P�������
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– Do tej pory inwestycja realizowana jest zgodnie z harmono-
gramem, dlatego wierzę, że obiekt ten już podczas tegorocznych 
wakacji będzie tętnił życiem – podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Jak na razie modernizację kąpieliska przeprowadzamy ze 
środków budżetu miasta, jednak już teraz wiadomo, że część na-
kładów odzyskamy dzięki unijnemu dofi nansowaniu. Zapewnienie 
takie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Na chwilę obec-
ną byłaby to kwota ok. 5 mln zł – zastrzega prezydent.

Pomimo zimowych warunków prace przy modernizacji basenu letniego w Nowym Bytomiu w pełni. Do końca 
czerwca w ramach kompleksowej modernizacji kąpieliska powstaną trzy nowe baseny oraz całkowicie zmoderni-
zowany zostanie system dostarczania wody basenowej. Na terenie kąpieliska powstanie też m.in. duży plac zabaw 
oraz siłownia napowietrzna.

Zdążyć do lata

W ramach wartej prawie 12,5 mln zł inwestycji, której realiza-
cja rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku, wykonano już 
wszystkie roboty rozbiórkowe dotychczasowych obiektów oraz 
konstrukcje betonowe ścian basenu rekreacyjnego i sportowego. 
Gotowe są również fundamenty pod budynek szatni oraz budynek 
zaplecza.

Obecnie wykonawca prowadzi prace na kilku polach – Trwają 
roboty ziemne, a także prace związane z budową kanalizacji, pro-

wadzone są również prace związane z systemem technologii wody 
basenowej. Trwa także budowa sceny, która ma powstać na tere-
nie kąpieliska – wylicza Janusz Podolski, zastępca naczelnika Wy-
działu Inwestycji.

W dalszej kolejności wykonawca zamierza dokończyć budowę 
pomieszczeń szatniowych i zaplecza. Natomiast gdy warunki po-
godowe pozwolą, będzie można rozpocząć instalację poszczegól-
nych niecek basenowych oraz przeprowadzić niwelację terenu. 

Do tej pory remontami i konserwacją kanalizacji deszczowej, 
wpustów ulicznych oraz rowów przydrożnych w Rudzie Śląskiej 
zajmował się Wydział Dróg i Mostów rudzkiego magistratu. Z ko-
lei kanalizacją sanitarną zarządzało Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. – W praktyce taki podział oznaczał rozproszenie za-
dań z zakresu  gospodarki ściekowej – tłumaczy prezydent Graży-
na Dziedzic. – Często sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej 
przenikają się, stąd zarządzanie nimi przez jeden podmiot znacznie 
ułatwi planowanie oraz realizację inwestycji wodno-ściekowych – 
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.  

Ponadto na przekazaniu zadań z zakresu kanalizacji deszczowej 
na rzecz PWiK zyskają sami rudzianie. Do tej pory starając się 
o uzgodnienia branżowe, związane z kanalizacją sanitarną i desz-
czową, mieszkańcy Rudy Śląskiej musieli się zwracać do dwóch 
różnych instytucji. Teraz się to zmieni, gdyż sprawy te skupione 
będą w jednym miejscu. Miasto pozbyło się też problemu przetar-
gów na remonty i czyszczenie sieci deszczowej. – Każdorazowo 
musieliśmy organizować przetargi na takie zlecenia i to pomimo 
tego, że jesteśmy stuprocentowym właścicielem spółki, która takie 
usługi ma w swoim zakresie działalności. Takie są przepisy. Teraz 
będzie prościej, bo dzięki przekazaniu kanalizacji deszczowej w za-
rządzanie PWiK roboty te będą w większości wykonywane bezpo-
średnio przez spółkę. Przedsiębiorstwo będzie też w naszym imie-
niu organizowało przetargi na budowę kanalizacji deszczowej 
w mieście – wyjaśnia Grażyna Dziedzic.

Zarządzanie kanalizacją przez jeden podmiot ma też zwiększyć 
szanse Rudy Śląskiej na otrzymanie środków unijnych na rozbudo-
wę sieci ściekowej w mieście. – Będziemy mogli kompleksowo 
aplikować o środki na rozbudowę kanalizacji deszczowej i sanitar-
nej – wyjaśnia Wojciech Sieja, wiceprezes PWiK. – Całościowe 
projekty zawsze są lepiej oceniane. Ponadto łatwiej będzie nam 
skoordynować działania związane z porządkowaniem kanalizacji 
w mieście. W tej chwili wody opadowe w większości spływają do 
kanalizacji sanitarnej, a stamtąd trafi ają do oczyszczalni ścieków. 
W związku z tym ponosimy zwiększone koszty oczyszczania ście-
ków. Zanieczyszczona „deszczówka” zakłóca też procesy technolo-
giczne. Zamierzamy ograniczyć ten problem – zastrzega. 

W zeszłym roku w Rudzie Śląskiej zakończyła sie realizacja 
dwóch dużych inwestycji związanych z budową kanalizacji desz-
czowej. Pierwsza z nich to budowa kanału deszczowego przy 
ul. Kłodnickiej. Za kwotę blisko 2,5 mln zł wykonany został odci-
nek kanalizacji deszczowej o długości około 1 km. Tyle samo 
„deszczówki” zrealizowano przy budowie odwodnienia ulic Za-
brzańskiej i Kokotek. W ramach inwestycji, która kosztowała 3,9 
mln zł, przebudowane zostało również skrzyżowanie tych ulic. Ak-
tualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla kanaliza-
cji deszczowej w ulicach Solidarności, Energetyków, Międzyblo-
kowej i Zamenhofa.

Oprócz dużych inwestycji związanych z budową kanalizacji 
deszczowej, miasto wykonuje też odcinki „deszczówki” przy oka-

zji projektów drogowych. Rozbudowa tej infrastruktury ma mię-
dzy innymi zapobiegać podtopieniom w przypadku ponadnorma-
tywnych opadów deszczu.

Przypomnijmy, że władze Rudy Śląskiej planują pozyskać 150 
mln zł unijnego dofi nansowania na budowę systemu ochrony prze-
ciwpowodziowej. Miasto wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji rozpoczęło już prace nad opracowaniem wniosku 
o dofi nansowanie przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Jego zakres ma 
obejmować przebudowę, remont lub odtworzenie około 95 km ist-
niejących sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz bu-
dowę około 40 km nowej „deszczówki”. Na kolektorach zabudo-
wanych ma zostać 100 urządzeń podczyszczających. Dodatkowo 
wykonanych ma zostać 20 nowych wylotów brzegowych, a 45 ko-
lejnych ma być przebudowanych. Miasto zamierza również wyre-
gulować 10 km rzek i potoków przepływających przez Rudę Ślą-
ską oraz stworzyć system wczesnego ostrzegania i prognozowania 
zagrożeń powodziowych. Władze Rudy Śląskiej chcą też wybudo-
wać trzy zbiorniki retencyjne – w Kochłowicach, Bielszowicach 
i Bykowinie.

Obecnie sieć kanalizacji deszczowej w mieście ma ok. 136 km 
długości. Ponadto w Rudzie Śląskiej znajduje się 57 przepustów, 
ok. 5,6 tys. wpustów ulicznych oraz blisko 5 km rowów przydroż-
nych.  

 KP

Kanalizacją deszczową będzie się zajmowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Władze Rudy Śląskiej podpisały właśnie umowę w tej 
sprawie. Chodzi o prawie 140 km rurociągów, wpusty uliczne i rowy przydrożne, którymi spływają wody opadowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
będzie łatwiej planować i realizować inwestycje wodno-ściekowe. Pojawiła się też szansa na pozyskanie środków unijnych na rozbudowę kana-
lizacji w mieście.

Deszczówka w „wodociągach”

Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Gotowe sa już m.in. konstrukcje betonowe ścian basenu rekreacyjnego i sportowego.



www.wiadomoscirudzkie.pl   18.02.201511

Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Zgodnie z umową wszystkie prace budowlane zakończyć się mają 
do końca czerwca.

Władze Rudy Śląskiej jeszcze w ubiegłym roku wystąpiły 
z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unij-
nych. – Pierwotnie zadanie to znalazło się na liście rezerwowej 
projektów. Dzięki oszczędnościom, jakie udało się uzyskać przy 
realizacji innych inwestycji objętych dofinansowaniem, decyzją 
zarządu województwa modernizacja basenu letniego znalazła się 

na liście inwestycji przeznaczonych do dofinansowania – informu-
je wiceprezydent Michał Pierończyk.

Przypomnijmy, że w ramach kompleksowej modernizacji ką-
pieliska letniego przy ul. Ratowników powstanie 25-metrowy ba-
sen sportowy o maksymalnej głębokości 1,8 metra z wydzielony-
mi torami, basen rekreacyjny o długości 46 i szerokości 23 metrów 
oraz głębokości od 0,6 do 1,2 metra. Basen rekreacyjny będzie 
dodatkowo wyposażony w kilka atrakcji wodnych oraz dwie zjeż-

dżalnie, w tym jedną 3-torową. Jedną z atrakcji będzie platforma 
do opalania, wyposażona w 35 leżaków. 

Ostatni z basenów, jaki powstanie w ramach inwestycji, to bro-
dzik dla dzieci o głębokości od 0,15 do 0,4 metra. Ponadto na te-
renie kąpieliska powstanie duży plac zabaw z elementami siłowni 
napowietrznej, wybudowana zostanie scena na występy artystycz-
ne. Powstanie też boisko do koszykówki.

TK

Kluczowym argumentem dla podjęcia takiej, a nie innej decyzji 
przez władze miasta, były wyniki ekspertyzy dotyczącej stanu 
technicznego przepustu nad torowiskiem, w rejonie skrzyżowania  
ul. Piastowskiej i Sobieskiego. Wykazała ona jednoznacznie, że 
ruch tramwajowy w tym miejscu jest zagrożony. Dlatego w obawie 
o zdrowie i życie pasażerów, władze Rudy Śląskiej zdecydowały 
się o wstrzymaniu kursowania tramwaju linii nr 18, o czym nie-
zwłocznie poinformowane zostały władze KZK GOP. 

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji 
projektowej – ale jak się okazuje, nie jest to jedyny problem doty-
czący torowiska linii tramwajowej nr 18. – Bardzo zły stan tech-
niczny torowiska w ciągu ul. Wolności i ul. Piastowskiej powodo-
wał, że drgania wywoływane przez nadjeżdżające pojazdy przyczy-
niały się do niszczenia przyległych do torowiska budynków. Pęk-
nięcia ścian budynków oraz przewodów kominowych stwarzają 
bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców – wyjaśnia Andrzej No-
wak, pełnomocnik prezydenta miasta ds. transportu zbiorowego.

Dodatkowym zagrożeniem, tym razem dla uczestników ruchu 
drogowego, jest umiejscowienie torowiska w jezdni. Trzeba po-
wiedzieć, że w ciągu ostatnich 10 lat funkcjonariusze Komendy 
Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej odnotowali wzdłuż ul. Wolno-
ści i ul. Piastowskiej – czyli tam, gdzie znajduje się torowisko 

w jezdni – 109 wypadków, 526 kolizji. W wyniku tych zdarzeń 
zginęło 6 osób, a 146 było rannych – Biorąc pod uwagę tylko i wy-
łącznie sprawy bezpieczeństwa, nie mogliśmy podjąć innej decyzji 
jak definitywne zamknięcie linii nr 18 – tłumaczy prezydent.

Władze miasta zwracają także uwagę na inne kwestie przema-
wiające za rezygnacją z dalszego utrzymywania linii nr 18, takie 
jak słaby stan taboru czy aspekt ekonomiczny – Okazuje się, że 

utrzymanie 7 km linii tramwajowej nr 18 jest prawie trzykrotnie 
droższe od np. 15 km linii autobusowej przebiegającej przez nie-
mal całe miasto. A roczne koszty, które ponosimy w związku z funk-
cjonowaniem „18”, stanowią niemal 1/6 rocznego budżetu na 
transport zbiorowy w mieście – podkreśla prezydent.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji na trasie linii tramwajo-
wej nr 18 weszły w życie w minioną sobotę. Od tego dnia tramwa-
je zostały zastąpione autobusami o nr 118. Przystankiem początko-
wym dla nowej linii jest Dworzec PKP w Chebziu, natomiast przy-
stankiem końcowym Bytom Dworzec. Podobnie jak w przypadku  
linii tramwajowej, autobusy w dni powszednie kursują co pół go-
dziny, natomiast w dni wolne co godzinę. Co ciekawe, praktycznie 
tę samą trasę autobusy pokonują o kilka minut szybciej niż tram-
waj. – Dla pasażerów najważniejszą zmianą jest to, że zamiast po-
dróżować tramwajem, do którego z racji wysokich stopni czasami 
ciężko było wejść, jeźdżą teraz niskopodłogowymi autobusami. 
Znikły  też problemy z korzystaniem z niektórych przystanków, kiedy 
to pasażerowie musieli wchodzić na jezdnię, by wsiąść do tramwa-
ju. Teraz jest po prostu bezpieczniej – deklaruje Andrzej Nowak.

Przypomnijmy też, że likwidacji linii nr 18 od lat domagała się 
część mieszkańców dzielnicy Ruda. Linia nr 18 z drobnymi prze-
rwami funkcjonowała w Rudzie Śląskiej od ponad 40 lat.  TK

Niskopodłogowy autobus zamiast niefunkcjonalnego wagonu tramwajowego. 14 lutego z rudzkich torowisk znikła linia tramwajowa  
nr 18. Władze Rudy Śląskiej zdecydowały o jej likwidacji i zastąpieniu tramwaju komunikacją autobusową. – Jest to przemyślana decyzja, na 
którą wpływ miało wiele czynników. Zdecydowały jednak kwestie bezpieczeństwa. Stan torowiska w niektórych miejscach zagraża bezpie-
czeństwu podróżujących oraz innym użytkownikom ruchu drogowego – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

„18” przechodzi do historii

Po zakończeniu prac modernizacyjnych ośrodek przy ul. Ratowników będzie mógł zaoferować wiele atrakcji dla całych rodzin. 

To między innymi fatalny stan torowiska był powodem likwidacji linii 
tramwajowej nr 18.
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31 120 00 zł – taką kwotę Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska  
w Katowicach postanowił przekazać, w ramach dofinansowania na rzecz zachowania stada żubrów linii 
genetycznej pszczyńskiej, w drugim (poza jankowickim) ośrodku hodowlanym.

Śladami  
pszczyńskich żubrów
Od wieków żubr to polska duma. 

Jest jednym ze znaków firmowych 
naszego kraju. Zaledwie 80 lat temu 
los całego gatunku zależał od ledwo 
kilku osobników. Gdyby nie poświę-
cenie Polaków, którzy zdążyli do-
strzec problem ginących żubrów, dziś 
dowiadywalibyśmy się o tych zwie-
rzętach tylko z książek. 

Na świecie istnieją dwa różne ga-
tunki zaliczane do rodziny bizonów. 
Żubry zamieszkują lasy Europy, a bi-
zony prerie Ameryki Północnej. Żubry 
to bardzo dostojne i silne zwierzęta. 
Wielkość zwierzęcia zależy od wieku 
i płci. Waga samca wynosi od 440 do 
920 kg, a wysokość w kłębie dochodzi 
do 188 cm. Samice ważą od 320 do 
640 kg. Pomimo takich rozmiarów 
żubr potrafi biec 40 km/h i bez proble-
mów przeskoczyć szeroki strumień 
lub płot. Żubry mają dość dobry wzrok 
i węch. Wykorzystują te zmysły pod-
czas poszukiwania pokarmu, czuwania 
nad bezpieczeństwem młodych, a byki 
podczas rui. Samica z młodym potrafi 
wyczuć człowieka, zanim go zobaczy. 
Głos żubra ograniczony jest do specy-
ficznego głosu zwanego chruczeniem. 
Usłyszeć go można od matki nawołu-
jącej lub ostrzegającej młode oraz od 
byka podczas okresu rujowego. 

Z pewnością żubr zasłużył na mia-
no króla puszczy. Przez tysiące lat te 
niezwykłe zwierzęta przystosowały 
się do swojego środowiska naturalne-
go w taki sposób, aby przetrwać  
w puszczy w bezpieczny i swobodny 
sposób. Możemy wyróżnić trzy pod-
stawowe cechy. Pierwsza dotyczy 
rozróżniania podłoża, po którym stą-
pa zwierzę. Puszcza cechuje się róż-
nym rodzajem podłoża, od terenów 
bagiennych po twarde podłoże. Żubr, 
aby wyczuć na jakim podłożu się 
znajduje, przednie kończyny stawia 
dwuetapowo: pierwszy etap to lekkie 
oparcie racic o podłoże w celu wy-
czucia twardości podłoża. Gdy jest 
ono odpowiednie, następuje drugi 
etap – pełne oparcie i przeniesienie 
całego ciężaru ciała na tę kończynę. 
Cały ten proces to tak naprawdę ułam-
ki sekund. Przypuszczalnie w przed-
nich racicach żubra znajdują się spe-
cjalne receptory umożliwiające prze-
syłanie informacji o rodzaju podłoża.

Drugą niezwykle istotną cechą jest 
proporcja tułowia. Tkanka tłuszczo-

wa jest odkładana u żubrów w okoli-
cach kłębu (u dużych ssaków wynio-
słość na linii grzbietu, leżąca w miej-
scu przejścia odcinka szyjnego kręgo-
słupa w odcinek piersiowy) oraz 
w tylnych partiach tułowia. Najważ-
niejszą rolę odgrywają tu rogi, w któ-
rych znajdują się receptory odbierają-
ce informacje o przestrzeniach znaj-
dujących się między drzewami. Sze-
rokość ciała ssaka wyznaczona roz-
stawem rogów umożliwia bezproble-
mowe przeciskanie się przez gęsty 
las.

Trzecia cecha związana jest z bar-
wą żubra. Brunatno-szara barwa cha-
rakteryzuje barwy nizinnego lasu 
mieszanego w zimie. Dzięki temu żu-
bry są prawie niezauważalne pomię-
dzy drzewami. W okresie letnim wy-
starczającą ochroną przed niepożąda-
nym wzrokiem stanowią liście krze-
wów i drzew.

To tylko nieliczne z ciekawostek 
z życia tych niezwykłych zwierząt. 
Okazuje się, że żubry mieszkają rów-

nież na Śląsku. Zaledwie kilkaset me-
trów od pszczyńskiej starówki na te-
renie zabytkowego parku istnieje Po-
kazowa Zagroda Żubrów. W zagro-
dzie można zapoznać się ze zwycza-
jami nie tylko żubra, ale również po-
znać inne zwierzęta zamieszkujące 
tereny południowej Polski tj. muflo-
ny, jelenie, sarny, daniele oraz pozo-
stałych mieszkańców obiektu tj: kacz-
ki krzyżówki, kazarki rdzawej, berni-
kli, gęsi łabędzionosej, łabędzi oraz 

pawi indyjskich. Na terenie zagrody 
znajduje się obiekt muzealno-eduka-
cyjny, w którym istnieje możliwość 
przeprowadzenia zajęć przyrodni-
czych. Przez obiekt prowadzi ścieżka 
edukacyjna, tablice przedstawiające 
las jako ekosystem oraz ekspozycje 
prezentujące faunę i florę. 

Teraz dzięki wsparciu WFOŚiGW 
w Katowicach zostanie zakupiona sa-
mica żubra, która pozwoli na przedłu-
żenie linii genetycznej stada pszczyń-
skich żubrów. 

W całej Europie jest ok. 4,5 tysiąca 
żubrów. Aby gatunek przestał być za-
grożonym, populacja powinna wyno-
sić ok. 10 tysięcy sztuk. Wzrost liczby 
populacji to efekt pracy przede 
wszystkim osób zajmujących się żu-
brami na co dzień, zarówno tymi, któ-
re przebywają w hodowlach zamknię-
tych, jak i żyjących na wolności. 
Głównym czynnikiem wpływającym 
na zachowanie gatunku żubra jest 
kontrola wymiany osobników między 
stadami (do rozrodu dobiera się jak 
najmniej spokrewnione żubry). Pro-
ces ten ułatwia Księga Rodowodowa 
Żubrów, w której publikowane są co-
roczne dane o stanie żubrów czystej 
krwi na świecie. Stowarzyszenie Mi-
łośników Żubrów jest koordynatorem 
programu ochrony żubra w Polsce. 
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi 
Pszczyńskiej sp. z o.o. prowadząca 
Pokazową Zagrodę Żubrów w Pszczy-
nie jest jej członkiem.

Wiosna coraz bliżej. Może warto 
zaplanować rodzinne zwiedzane Po-
kazowej Zagrody Żubrów w Pszczy-
nie i poznać z bliska zwyczaje tych 
niezwykłych zwierząt, które możemy 
z pewnością zaliczyć do dobra naro-
dowego…

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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tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33
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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
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych 

w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości o łącznej powierzchni 11957 m2, 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujące:

a) prawo własności tworzących całość gospodarczą działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:
– 2498/263 o powierzchni 11706 m2, karta mapy 9 obręb Ruda, GL1S/00007197/4,
– 2497/263 o powierzchni 15 m2, karta mapy 9 obręb Ruda, GL1S/00007197/4,
– 713/68 o powierzchni 93 m2, karta mapy 10 obręb Ruda, GL1S/00007197/4, 
– 512/71 o powierzchni 81 m2, karta mapy 10 obręb Ruda, GL1S/00007197/4, 
– 516/69 o powierzchni 33 m2, karta mapy 10 obręb Ruda, GL1S/00007197/4,
o łącznej powierzchni 11928 m2,
b) prawo użytkowania wieczystego działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2, karta mapy 9 obręb Ruda, KW Nr 

GL1S/00012869/4, ustanowione do dnia 5.12.2089 r., którym ma prawo dysponować Zarząd Miasta Ruda Śląska.

Opisane powyżej księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Działy III i IV księgi wieczystej 
KW Nr GL1S/00012869/4 wolne są od wpisów. W dziale III księgi wieczystej GL1S/00007197/4 wpisane są ciężary, dział IV 
wolny jest od wpisów. Nieruchomości są wolne od długów i roszczeń osób trzecich niewymienionych w księdze wieczystej 
GL1S/00007197/4 oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do 
przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez 
osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 
17.04.2014 r. Trzy przetargi przeprowadzone w dniach: 29.07.2014 r., 7.10.2014 r. i 13.01.2015 r. zakończyły się wynikiem 
negatywnym. 

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości opisane powyżej fi gurują jako teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów (symbol planu P1). Zbywane nieruchomości położone są w dzielnicy Ruda przy ulicy Na 
Łąkach. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno-magazynowo-składowa. Nieruchomości są częściowo ogrodzo-
ne, posiadają nieregularny kształt wielokąta i zróżnicowaną konfi gurację terenu – występują nierówności wymagające niwe-
lacji. Na nieruchomościach znajdują się pryzmy gruzu i ziemi z wykopów, odpady komunalne oraz pozostałości po rozbiórce 
konstrukcji stalowej, która w przeszłości była posadowiona na gruncie. W przypadku kolizji z planowaną zabudową nabywca 
zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt. Teren porośnięty jest zielenią nieurządzoną – wy-
stępuje gęste zadrzewienie. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych nierucho-
mości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

Cena wywoławcza (nett o) do rokowań wynosi 230.000,00 zł. Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony poda-
tek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 
23%). 

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2 zostaną ustalone w drodze odrębnego 
postępowania według zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

Rokowania odbędą się w dniu 13.03.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości produkcja-usługi-handel) 
i w terminie do dnia 06.03.2015 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 11.500,00 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 – grunt ul. Na 
Łąkach” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tut. Urzędu) lub w kasie 
pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; złożą pisemne zgło-
szenie udziału w rokowaniach oraz przedłożą przed otwarciem rokowań wymagane dokumenty i oświadczenia. Wygrywający 
rokowania ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. 

Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 244-90-56.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie 

Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Siewnej z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Do sprzedaży pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczone jest prawo 
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 
geodezyjnym 2349/22 o powierzchni 698 m2, zapisanej na karcie mapy 3 ob-
ręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej Nr 
GL1S/00006532/8 (w dziale III księgi wieczystej wpisany jest ciężar, dział IV wolny 
jest od wpisów). Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska jest wolna 
od długów i roszczeń osób trzecich niewymienionych w KW Nr GL1S/00006532/8 
oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Nabywca nieruchomo-
ści zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez 
jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby 
wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami upłynął w dniu 23.01.2015 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zbywana działka 
fi guruje jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu: 
MN1). 

Zbywana nieruchomość położona jest przy ul. Siewnej w dzielnicy Kochłowice. 
Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa. Działka posiada regular-
ny kształt zbliżony do prostokąta. Teren jest niezabudowany, płaski, porośnięty 
trawą, krzewami i drzewami. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości powinien 
odbywać się z drogi publicznej ulicy Siewnej poprzez gminną działkę nr 2253/22 
stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową. 

 
Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 90.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług 

według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie staw-
ka podatku wynosi 23 %).

Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć 
osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamiesz-
czoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.
pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 
19.03.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.500,00 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 „wadium – działka ul. Siewna” (za 
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tut. 
Urzędu) lub w kasie pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, 
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; oraz przedłożą przed otwarciem przetar-
gu wymagane dokumenty i oświadczenia. Wygrywający przetarg ponosić będzie 
wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. 

 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Infor-

macji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 
223), tel. nr 32 248-75-63.
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 Kafelkowanie, panele, remon-
ty 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, re-
monty 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 komputero-
we. 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.

 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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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
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 Przeprowadzki. Tel. 32 252-
97-79.

 Drobne usługi remontowe. 
Tel. 696-045-930.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-
453.

 Brakuje Ci gotówki? Za-
dzwoń po szybką pożyczkę. Tel. 
668-681-880.

 ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 
200 ZŁ DO 25 tys. Tel. 32 230-39-
74.

 Usuwanie szkód górni-
czych oraz doradztwo tech-
niczne (ankrowanie, izolacje). 
Tel. 601-934-095, 601-504-
030 w godz. 8.30-16.00.
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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.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 
53 m2, 105 tys., www.ANEL.pl tel. 
502-052-885.

 NOWE domy szeregowe 
w Kłodnicy od 105 m2, od 
300 tys. zł. www.nierucho-
moscigabriel.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.

 Tanie mieszkania na 
WWW.LOKATOR.NIERUCHO-
MOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej pilne, tel. 794-041-006.

 Kawalerki: Pordzika 36 m2, 69 
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Energety-
ków 36 m2, 83 tys. OKAZJA CE-
NOWA!!!, Międzyblokowa, 38 
m2, komfortowe, Bielszowice, 
47 m2, 79 tys. LOKATOR 793-
017-323.

 Trzypokojowe: Kochłowice 55 
m2, Szpaków 60 m2, 143 tys, Ha-
lemba I, 54 m2. LOKATOR, tel. 
793-017-323.

 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.

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

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

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

 Wirek, ul. Robotnicza, 60 m2, 
VestraLocum.pl. Tel. 600-445-
053.

 Do wynajęcia lokal użytkowy 
61 m2 Ruda Śląska-Nowy Bytom, 
ul. Kościuszki 1 lub działka Wirek 
525 m2 obok Plazy. Tel. 601-959-
140.

 Sprzedam garaż murowany, 
Katowicka. Tel. 668-998-833.

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

 Do wynajęcia kawalerka wy-
posażona, wyremontowana – 
Orzegów, 750 zł. Tel. 606-717-534.

 Do wynajęcia od zaraz miesz-
kanie 3-pokojowe w Halembie. 
Tel. 795-451-326, 509-982-535.
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 Skup samochodów. Płacimy 
najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 
792-155-155.

 Kupię Mati zy, Seicento, Pun-
to, 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.

 
 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.

P����

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

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

 PRACA w Rudzie Śląskiej. Fir-
ma Madej Wróbel Sp. z o.o. po-
szukuje pracowników produkcyj-
nych. Kontakt: rekrutacja@
madejwrobel.pl, nr tel. 501-958-
983.

R����

 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.

 Masaż, kosmetyka, lecznicze 
stawianie pijawek oraz inne tera-
pie. Gabinet Vital. Tel. 504-290-
181.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

GABINET 
STOMATOLOGICZNY

NZOZ Silesia 
41-700 Ruda Śl., ul. Wolności 99

tel. 32 240-86-60
zaprasza pacjentów 

na bezpłatne leczenie
w ramach kontraktu z NFZ
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Pani Kazimierze Gomoli 
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci 

OJCA
przekazują 

koleżanki i koledzy 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta nieruchomości gruntowej znajdującej się w rejonie ul. Katowickiej, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do placu budowy.

FIRMA BUDOWLNA 
OFERUJE USŁUGI:

• budowa domów
• ocieplenia elewacji
• izolacje fundamentów, 

roboty brukarskie
• odwodnienia, drenaże
tel. 601-934-095, 601-504-030 

w godz. 8.30-16.00
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Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12 
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza
przetarg�ofertowy�nieograniczony,�którego�przedmiotem�będzie�zapewnienie�pierwszeństwa� 
do�zawarcia�umowy�na�ustanowienie�odrębnej�własności�do�niżej�wymienionych�mieszkań�

i przetarg 
 kwota wywoławcza mieszkania:

w Rudzie Śl. – wirku:
ul.�Fryderyka�Joliot-Curie�4a/17,�2�p.�+�k.,�IV�piętro� o pow. 38,80 m2  87.200,- zł 
ul.�Ignacego�Paderewskiego�7b/21,�4�p.�+�k.,�X�piętro� o pow. 62,20 m2  130.000,- zł 
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul.�Joanny�7/17,�2�p.�+�k., IV�piętro�   o pow. 48,80 m2  99.600,- zł
ul.�Podlas�2/20,�2�p.�+�k., III�piętro�   o pow. 36,80 m2  86.400,- zł
ul.�Czereśniowa�9/2,�2�p�+�k, parter   o pow. 36,60 m2  71.800,- zł
ul.�Konstantego�Latki�4c/9,�2�p.�+�k.,�II�piętro� o pow. 50,64 m2  122.300,- zł 
w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul.�Antoniego�Zielińskiego�6a/12,�2�p.�+�k.,�III�piętro� o pow. 50,64 m2  111.600,- zł 
ul.�Ludwika�Piechy�7/2,�4�p.�+�k.,�parter� o pow. 72,93 m2  159.200,- zł 
w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu: 
ul.�Jana�Stefana�Dworaka�9b/27,�2�p.�+�k.,�V�piętro� o pow. 33,05 m2  71.300,- zł 
w Rudzie Śl. – 1: 
ul.�Cypriana�Norwida�6/83,�2�p.�+�k.,�VII�pietro� o pow. 38,70 m2  83.100,- zł 
w Rudzie Śl. – Bykowinie: 
ul.�Franciszka�Wilka�7/30,�2�p.�+�k.,�X�piętro� o pow. 32,93 m2  68.200,- zł 
ul.�Emila�Szramka�3/5,�1�p.�+�k.,�I�piętro� o pow. 30,90 m2  68.400,- zł 
ul.�Brygadzistów�3/28,�1�p.�+�k.,�III�piętro� o pow. 30,90 m2  64.400,- zł 

ii przetarg 
w Rudzie Śl. – kochłowicach:
ul.�Oświęcimska�85b/53,�2�p.�+�k.,�X�piętro� o pow. 43,82 m2  85.700,- zł 
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul.�Heleny�Modrzejewskiej�8c/7,�2�p.�+�k., III�piętro� o pow. 38,00 m2  78.600,- zł
ul.�Heleny�Modrzejewskiej�1b/4,�2�p.�+�k., I�piętro� o pow. 38,00 m2  87.700,- zł
ul.�Heleny�Modrzejewskiej�14a/1,�3�p.�+�k., parter o pow. 58,60 m2  112.300,- zł
w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul.�Antoniego�Zielińskiego�2�m�1,�2�p.�+�k.,�parter� o pow. 51,25 m2  111.395,- zł 
w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu: 
ul.�Piotra�Niedurnego�38b/20,�2�p.�+�k.,�II�piętro� o pow. 37,80 m2  85.000,- zł 
w Rudzie Śl. – 1: 
ul.�Wolności�7b/3,�4�p.�+�k.,�parter�   o pow. 62,00 m2  128.200,- zł 
w Rudzie Śl. – Bykowinie: 
ul.�Sztygarskiej�5/15,�3�p.�+�k.,�IV�piętro� o pow. 59,04 m2  122.100,- zł 

warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie�się�z�regulaminem�przetargu�na�ustanowienie�odrębnej�własności�lub�spółdzielczego�własnościowego�prawa�1.�
w�zasobach�RSM.
Złożenie�w�Sekretariacie�Rudzkiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�–�pokój2.�  213�–�pisemnej�oferty�w�zamkniętej�kopercie�z�do-
piskiem:�„Ustanowienie�odrębnej�własności�do�mieszkania�przy�ul.�.................................”�do�dnia�3.03.2015 r. do godz. 
14.00.. Ofertę�należy�złożyć�w�odpowiedniej�formie�wg�załączonego�druku�dostępnego�w�Registraturze�Spółdzielni�RSM.
Wpłacenie�wadium�w�wysokości�3.� 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23% VaT tytułem�opłaty�przetargowej�na�każde�mieszkanie,�
o�które�oferent�się�ubiega�(dot.�również�członków�oczekujących)�przelewem�do�dnia�3.03.2015 r. do godz. 14.00�i�dołącze-
nie�kserokopii�dowodu�wpłaty�do�oferty.�Nr�konta�bankowego:�67102024010000000200450502�w�PKO�BP�O/Gliwice.
Komisyjne�otwarcie�ofert�nastąpi�dnia 4.03.2015 r. o godz. 11.00 przy�udziale�oferentów�za�okazaniem�dowodu�wpłaty�

wadium.�Obecność�nie�jest�obowiązkowa. 

Oferta�winna�zawierać�proponowaną�kwotę�wyższą�co�najmniej�o�100,-�zł�od�kwoty�wyjściowej.
O�wyborze�oferty�zdecyduje�najwyższa�zaoferowana�kwota�na�dane�mieszkanie�stanowiąca�nadwyżkę�ponad�kwotę�wy-

woławczą.�
Nadwyżka�oferowana�ponad�kwotę�wywoławczą�przeznaczona�zostanie�na�fundusz�remontowy�Spółdzielni.
Remont�mieszkania�należy�przeprowadzić�we�własnym�zakresie�i�na�własny�koszt�łącznie�z�ewentualną�wymianą�okien�

(do�5�lat).�Przystępujący�do�przetargu�traci�wadium,�jeżeli�w�terminie�30�dni�od�daty�wygrania�przetargu�nie�wniesie�zaofe-
rowanej�kwoty.

W�przypadku�nie�wygrania�przetargu�wadium�zostanie�zwrócone�na�wskazany�nr�konta�bankowego�nie�później�niż�7�dni�
od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Przed�przystąpieniem�do�przetargu�i wpłaty�wadium�osoby�mające�zamiar�zaciągnąć�kredyt�hipoteczny�w banku, proszo-
ne�są�o wcześniejsze�uzgodnienie�warunków�z bankiem.

Spółdzielnia�dla�ww. transakcji�wyda�jednorazowe�zaświadczenie�o standardowej�treści�zawierające�niezbędne�informa-
cje�dot.�przedmiotowego�lokalu.

Spółdzielnia�uprzedza,�że�nie�będzie�zawierać�i podpisywać�żadnych�umów�ani�oświadczeń�dla�banków,�gdyż�te�nie�są�dla�
niej�stroną�w przeprowadzanej�transakcji�będącej�wynikiem�przetargu.

pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami mają członkowie oczekują-
cy na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą. Członek oczekujący może objąć tylko jedno 
mieszkanie, bez względu na ilość złożonych ofert.

Jeżeli�do�przetargu�przystąpi�kilku�członków�oczekujących,�przetarg�wygrywa�ten�oferent,
który�posiada�najniższy�nr�umowy�(najdłuższy�okres�oczekiwania�na�mieszkanie).�
Oględzin�mieszkań�można�dokonać�w�dniu 23.02.2015 r. w godz. 14.00 – 16.00�oraz�w�terminach�uzgodnionych�z�admi-

nistracjami�budynków,�których�numery�podajemy�w�załączeniu:�A-1�Ruda�Śl.-Godula,�tel.�32�248-22-32,�A-2�Ruda�Śl.-Nowy�
Bytom,�tel.�32�248-61-94,�A-3�Ruda�Śl.�1,�tel.�32�248-44-10,�A-4�Ruda�Śl.-Halemba,�tel.�32�242-65-93,�Ruda�Śl.-Kochłowice,�
tel.�32�242-88-97,�A-5�Ruda�Śl.-Wirek,�Bielszowice,�tel.�32�242-09-35,�A-6�Ruda�Śl.-Bykowina,�tel.�32�242-70-75,�A-7�Ruda�
Śl.-Orzegów,�tel.�32�248-18-11.

O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�powiadomieni�pisemnie.�
zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca od dnia wniesienia wylicyto-

wanej kwoty w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. 
Szczegółowych�informacji�udziela�Dział�Członkowsko-Lokalowy�Spółdzielni,�tel.�32�248-24-11�wew.�209,�290.�Spółdzielnia�

może�odwołać�przetarg�bez�podania�przyczyn.

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12 
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza
o�możliwości�zasiedlenia�od zaraz niżej�wymienionych�mieszkań,�na�podstawie�

umowy�o�ustanowieniu�odrębnej�własności�lokalu,�których�wartość�zgodnie�z�wyceną�
rzeczoznawcy wynosi: 

w Rudzie Śl. – Goduli:
ul.�Konstantego�Latki�1a/15,�2�p.�+�k.,�IV�piętro� o�pow.�50,64�m2  119.685,-�zł
ul.�Joanny�28d/5,�2�p.�+�k.,�I�piętro� o�pow.�37,00�m2�� 91.345,-�zł
ul.�Czereśniowa�9/60,�2�p.�+�k.,�IX�piętro� o�pow.�37,00�m2�� 81.732,-�zł
ul.�Podlas�6/37,�2�p.�+�k.,�VI�piętro� o�pow.�37,90�m2�� 89.837,-�zł
ul.�Podlas�4/59,�2�p.�+�k., IX�piętro� o�pow.�37,50�m2�� 79.680,-�zł

w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu:
ul.�Piotra�Niedurnego�38c/92,�2�p.�+�k.,�IX�piętro� o�pow.�37,50�m2�� 92.440,-�zł�
ul.�Ks.�Jana�Szymały�12/11,�2�p.�+�k., III�piętro� o�pow.�38,00�m2�� 78.000,-�zł
ul.�Kolista�3a/6,�3�p.�+�k., I�piętro� o�pow.�55,50�m2�� 123.400,-�zł

w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul.�Królowej�Jadwigi�6a/2,�1�p.�+�k., parter� o�pow.�38,00�m2�� 84.560,-�zł
ul.�Walentego�Fojkisa�8/21,�1�p.�+�k.,�IV�piętro� o�pow.�35,98�m2�� 79.400,-�zł�
ul.�Bytomska�5c/4,�2�p.�+�k.,�I�piętro� o�pow.�50,49�m2�� 125.930,-�zł

w Rudzie Śl. – 1:
ul.�Wolności�7a/4,�2�p.�+�k.,�I�piętro�� o�pow.�47,00�m2�� 120.013,-�zł�
ul.�Wolności�7b/10,�2�p.�+�k.,�II�piętro� o�pow.�39,00�m2�� 81.008,-�zł�
ul.�Wolności�20/9,�2�p.�+�k.,�I�piętro� o�pow.�39,00�m2�� 100.780,-�zł
ul.�Fiołków�8b/11,�2�p.�+�k.,�III�piętro� o�pow.�50,70�m2�� 115.960,-�zł�
ul.�Zofii�Nałkowskiej�4b/2,�1�p.�+�k.,�parter�� o�pow.�31,72�m2�� 62.400,-�zł�
ul.�Adama�Mickiewicza�6/55,�2�p.�+�k.,�IV�piętro� o�pow.�39,50�m2�� 85.100,-�zł�
ul.�Bzów�3a/11,�1�p.�+�k.,�III�piętro� o�pow.�36,70�m2  93.400,-�zł�
ul.�Cypriana�Norwida�6/121,�2�p.�+�k.,�X�piętro� o�pow.�39,20�m2�� 83.600,-�zł�

w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul.�Główna�26/15,�1�p.�+�k.,�III�piętro� o�pow.�28,70�m2�� 68.900,-�zł�

w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul.�Franciszka�Wilka�6a/30,�2�p.�+�k.,�X�piętro� o�pow.�32,93�m2�� 66.100,-�zł�
ul.�Szybowa�6a/12,�3�p.�+�k.,�IV�piętro� o�pow.�60,01�m2�� 135.200,-�zł�
ul.�Kanarków�5/3,�3�p.�+�k.,�parter� o�pow.�63,50�m2�� 148.978,-�zł�
ul.�Gwareckiej�23/13,�2�p.�+�k.,�V�piętro� o�pow.�48,65�m²�� 108.600,-�zł

w Rudzie Śl. – Halembie:
ul.�Solidarności�4c/13,�3�p.�+�k.,�IV�piętro� o�pow.�53,00�m2�� 110.400,-�zł�

w Rudzie Śl. – wirku: 
ul.�Ignacego�Paderewskiego�15/16,�3�p.�+�k.,�V�piętro� o�pow.�54,70�m2�� 123.700,-�zł�
ul.�Alojzego�Jankowskiego�18c/16,�2�p.�+�k.,�V�piętro� o�pow.�42,78�m2�� 95.300,-�zł�

Wniosek�o�zawarcie�umowy�o�ustanowienie�odrębnej�własności�lokalu�dla�swojej�ważności�winien�zawie-
rać:

Oznaczenie�wnioskodawcy,�adres�do�korespondencji,�numer�dowodu�osobistego�i�czytelny�podpis;1.�
Wskazanie�lokalu,�którym�zainteresowany�jest�wnioskodawca�wraz�z�podaniem�ceny�wynikającej�z�niniej-2.�
szego�ogłoszenia;
Kserokopię�dowodu�wpłaty�kaucji�w�wysokości�5000,-�zł;3.�
�Oświadczenie,�że�wnioskodawca�wyraża�zgodę�na�warunki�zawarte�w�ogłoszeniu�(należy4.  podać�miejsce�
i�datę�publikacji�ogłoszenia)�w�tym�na�warunki�dotyczące�zwrotu�i�przepadku�kaucji;

Wnioski� należy� składać�w�Registraturze�Rudzkiej� Spółdzielni�Mieszkaniowej�w�Rudzie� Śląskiej,� ul.�Maga-
zynowa�12,�pokój�121,�we�wszystkie�dni�robocze�od�godz.�8.00�do�14.00.�Pracownik�Spółdzielni�przyjmujący�
wniosek�ma�obowiązek�zaznaczyć�na�nim�godzinę�i�datę�wpływu�do�RSM.

Kaucję�należy�wpłacać�na�konto�bankowe�Spółdzielni�nr�67102024010000000200450502�w�PKO�BP�O/Gli-
wice. 

Umowa�o�ustanowienie�odrębnej�własności�lokalu�zawarta�zostanie�z�osobą,�która�pierwsza�złożyła�wniosek,�
z�tym�zastrzeżeniem,�że�pierwszeństwo�mają�członkowie�Spółdzielni�oczekujący�na�mieszkanie.�Osoba,�która�
pierwsza�złożyła�wniosek�zostanie�o�tym�poinformowana�w�terminie�3�dni�od�rozpatrzenia�wniosku.�W�tym�
samym�terminie�Spółdzielnia�dokona�zwrotu�kaucji�innym�wnioskodawcom.

Zawarcie�umowy�o�ustanowieniu�odrębnej�własności�lokalu�nastąpi�w�kancelarii�notarialnej�wskazanej�przez�
Spółdzielnię�w�terminie�do�1�miesiąca�od�dnia�wpłaty�całej�należności.�W�przypadku�nieprzystąpienia�do�za-
warcia�umowy�wpłacona�kaucja�ulega�przepadkowi�na�rzecz�Spółdzielni.

Wnioskodawca�ma�obowiązek�poinformowania�Spółdzielni�o�ewentualnej�zmianie�adresu�do�koresponden-
cji�pod�rygorem�skutku�doręczenia�korespondencji�kierowanej�na�adres�znany�Spółdzielni.

Wymaganą�kwotę�pomniejszoną�o�wniesioną�kaucję�należy�uregulować�w�nieprzekraczalnym�terminie�30�
dni�od�daty�zatwierdzenia�wniosku�przez�Zarząd�Spółdzielni.

Przed�wpłatą�kaucji�i złożeniem�wniosku�osoby�mające�zamiar�zaciągnąć�kredyt�hipoteczny�w banku, proszo-
ne�są�o wcześniejsze�uzgodnienie�warunków�z bankiem.

Spółdzielnia�dla�ww. transakcji�wyda� jednorazowe� zaświadczenie�o standardowej� treści� zawierające�nie-
zbędne�informacje�dot.�przedmiotowego�lokalu.

Spółdzielnia�uprzedza,�że�nie�będzie�zawierać�i podpisywać�żadnych�umów�ani�oświadczeń�dla�banków,�gdyż�
te�nie�są�dla�niej�stroną�w przeprowadzanej�transakcji.

Remont�mieszkań�należy�przeprowadzić�we�własnym�zakresie� i�na�własny�koszt� łącznie�z�wymianą�okien�
(do�5�lat).

Szczegółowych�informacji�udziela�Dział�Członkowsko-Lokalowy�Spółdzielni,�tel.�32�248-24-11�wew.�209.
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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 do-
dała 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.  

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.

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.

W����������� ��� S��������� A�����
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.

N�������� ������
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Informujemy, że klub Gwiazda 
Ruda Śląska wycofał 

kandydaturę swojego zawodnika 
w kategorii  Wyróżniający się 

Sportowiec Skrzat.
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Zieloni gladiatorzy poprawili skuteczność
P���� ������

Gorączka sparingowej soboty
P���� �����

Boisko ze sztuczną murawą przy ulicy 
Czarnoleśnej nie miało w sobotę (14.02.)   
chwili wytchnienia. Od godziny 9.00 swoje 
mecze kontrolne rozgrywały na nim rudzkie 

W SKRÓCIE

Gwiazda 
w ćwierćfi nale
W rozgrywkach Pucharu Polski zespół 

Gwiazdy pokonał w Tryńczy zespół Góra-
la aż 6:2. W niedzielę (15.02.) już do prze-
rwy rudzianie prowadzili różnicą aż czte-
rech bramek. W drugiej części spotkania 
Gwiazda nie musiała grać już tak bardzo 
agresywnie, co sprawiło, że w tej części 
gry był remis. Goście stracili i zdobyli dwa 
gole. W meczu bramki dla rudzian trafi li: 
Łuszczek x2, Piasecki, Siadul, Pękala oraz 
Szachnitowski. W kolejnej rundzie Gwiaz-
da zagra z Rekordem Bielsko-Biała. Staw-
ką będzie awans do turnieju Final Four.

Porażka 
z Cieszynem

W sobotę (14.02.) koszykarze Pogoni 
zmierzyli się na własnej hali z drużyną KS 
MOSiR Cieszyn. Niestety już po pierwszej 
kwarcie rudzianie przegrywali 14:22. 
W kolejnej części gospodarze zaczęli czę-
ściej trafi ać i schodzili na przerwę już tyl-
ko ze stratą dwóch punktów. W drugiej 
połowie kibice zobaczyli prawdziwą wal-
kę łeb w łeb. Żadna z drużyn nie chciała 
stracić kontaktu. W ostatniej kwarcie jed-
nak skuteczniejsi okazali się goście, którzy 
wypracowali sobie przewagę i ostatecznie 
wygrali 73:78.

Sportowy 
Rozkład Jazdy

Futsal
22 lutego, godz. 18.00 

Gwiazda Ruda Śląska – AZS UG Gdańsk

Koszykówka
21 lutego, godz. 13.00 

Gimbasket Wrocław – Pogoń Ruda Śląska

SPR G������� R��� Ś����� 37:27 (17:14) SPR W���� S���������

Pogoń zdominowała ferie
P���� �����

drużyny. Z samego rana sprawdzali się 
zawodnicy Wawelu, Jastrzębia i Uranii. 
W pierwszym meczu zmierzyły się drużyny 
Wawelu i Jastrzębia Bielszowice. Mecz ten 
lepiej będą wspominać ci pierwsi. Między 
innymi po dwóch bramkach zdobytych 
przez  Rutkowskiego i Luxa, piłkarze Wa-

welu odnie-
śli zwycięstwo 
6:0. – Wynik 
nie cieszy, ale 
jest to okres 
przygotowaw-
czy. W czwar-

tek mieliśmy dość potężny trening i myślę, że 
ten wynik to trochę efekt tych przygotowań. 
Nic jednak nie zwalnia nas z myślenia na 
boisku. Dużo naszych błędów otwierało Wa-
welowi drogę do naszej bramki – tłumaczył 
Damian Malujda, trener Jastrzębia. – Strze-

Z���� B���������� (25:27) 12:15 C������� K�����

Pogoń notuje dobrą passę.

Po przegranym wyjazdowym meczu 
w Przeworsku zawodnicy SPR Grunwald 
Ruda Śląska zmierzyli się na swojej hali 
z drużyną SPR Wisła Sandomierz. W nie-
dzielnym meczu (15.02.) nie było straco-
nych piłek dla rudzian. Ta nieustępliwość 
w grze, w połączeniu z poprawioną sku-
tecznością, zaowocowała okazałym zwy-
cięstwem różnicą aż dziesięciu punktów.

Na samym początku pierwszej połowy 
rudzianie wywalczyli sobie niewielką 
przewagę, którą cały czas utrzymywali aż 
do przerwy. W drugiej połowie, grającym 
coraz lepiej rudzianom, goście nie potrafi li 

już dotrzymać kroku. Przewaga powięk-
szała się, a niemoc sandomierzan w koń-
cówce świetnie zobrazowała bramka, którą 
goście stracili, grając w potrójnej przewa-
dze. – Mam nadzieję, że taka motywacja 
jaką widzieliśmy w dzisiejszym meczu, bę-
dzie nam towarzyszyła do końca rundy. 
Przebieg ostatniego, przegranego meczu 
był bardzo podobny, ale tam mieliśmy fa-
talną skuteczność. Dziś byliśmy o wiele 
lepsi w tym elemencie. Grając dobrze 
w potrójnym osłabieniu zawodnicy poka-
zali jaki mają silny charakter – tłumaczył 
Maciej Zarzycki, trener rudzian. Rudzianie wygrali różnicą aż dziesięciu punktów.

W sobotę (14.02.) piłkarki ręczne Zgody 
podejmowały we własnej hali zawodniczki 
Cracovii Kraków. Niestety, zbyt duża liczba 
błędów, które popełniały rudzianki, nie po-
zwoliła odnieść im zwycięstwa.

Mecz w pierwszej połowie i na początku 
drugiej był dość wyrównany. Od 45. minuty 
jednak to krakowianki zaczęły zdobywać co-
raz większą przewagę. Gdy goście oddalili 
się rudziankom na różnicę sześciu punktów, 
gospodynie zaczęły powoli odrabiać straty. 
Pogoń za „pasami” zakończył jednak gwiz-
dek końcowy, zatrzymując wynik na stanie 

25:27. – Dziś 
można się przy-
czepić każdego 
fragmentu me-
czu. Zagraliśmy 
katastrofalnie 
słabe zawody, 

ciężko mi powiedzieć z czego to wynika. Tym 
bardziej, że w ciągu tygodnia dobrze się pre-
zentowaliśmy. Mam wrażenie, że podeszliśmy 
do meczu ze zbyt wielką bojaźnią –  mówił po 
meczu Marek Płatek, trener Zgody.

Zgoda nie dała rady Cracovii
P���� ������

Rudzianki 
przegrały.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

W drugim tygodniu ferii odbywały się  
turnieje halowe organizowane przez klub 
GKS Urania. Łącznie odbyło się sześć tur-
niejów, z czego Pogoń wygrała aż cztery 

liliśmy sześć bramek, a więc skuteczność nie 
jest zła. Młodzi chłopcy zagrali konsekwent-
nie i wykorzystywali sytuacje. Ciężko ocenić 
jak jeszcze wygląda nasza forma – mówił po 
meczu trener Wawelu, Jarosław Zajdel.

Zaraz po rudzkich derbach na boisko we-
szli podopieczni Stanisława Mikusza. Zespół 
Uranii zmierzył się z drużyną Gwiazdy Chu-
dów. Rudzianie mocno zaatakowali w pierw-
szych minutach meczu, czego efektem były 
bramki Kornasa i Piechy. – W pierwszej po-
łowie graliśmy dobrą piłkę, ale potem siedli-
śmy. W drugiej połowie graliśmy głębokimi 
rezerwami. Trapią nas kontuzje, więc na 
pewno będziemy mieli problemy kadrowe – 
komentował po meczu Stanisław Mikusz, 
trener Uranii.

O 13.00 swój mecz kontrolny rozegrała 
również Slavia. Przeciwnikiem podopiecz-
nych trenera Piotrowicza była drużyna Czar-

Gorączka sparingowej soboty

Zgoda: Sandra Brzeska, Magdalena Kołoczek 
– Magda Frątczak 4, Daria Kafel, Magdalena 

Dziółko, Violett a Heczel, Kasia Wojcik, 
Martyna Krzysteczko, Gabriela Zelek 2, Żaneta 
Baranowska 1, Dominika Krzysteczko 6, Ania 

Sobota 7, Patrycja Pocheć 5.

Grunwald Ruda Śląska 6:3 (2:2) 
Jedność 32 Przyszowice

Urania Ruda Śląska 2:1 (2:1) Gwiazda Chudów.
Slavia Ruda Śląska 3:2(2:0) Czarni Pyskowice

Pogoń Ruda Śląska 2:2 (1:1) Orzeł Mokre 
Wawel Wirek 6:0 (3:0) Jastrząb Bielszowice.Sobota 

upłynęła 
pod znakiem 
piłkarskich przygotowań.

nych Pyskowice. Rudzianie wygrali spo-
tkanie 3:2. W pierwszej połowie do bramki 
trafi li Moritz i D. Maciaszczyk. W drugiej 
połowie goście zdołali odpowiedzieć dwo-
ma trafi eniami. Jednak później na boisku 
pojawił się Met i pięknym strzałem z rzutu 
wolnego ustalił wynik meczu.

Sparing rozgrywała także drużyna Pogo-
ni Ruda Śląska. Rudzianie zmierzyli się 
z Orłem Mokre. Na przerwę drużyny scho-
dziły z wynikiem 1:1 (bramkę dla Pogoni 
strzelił Bereta). W drugiej połowie drugą 
bramkę dla rudzian zdobył Kokot, jednak 
goście odpowiedzieli i spotkanie zakończy-
ło się remisem.

W ostanim, wieczornym sparingu roze-
granym na sztucznym boisku Grunwald 
pokonał IV-ligową Jedność 32 Przyszowice 
aż 6:3. Bramki dla rudzian strzelili: Dreszer 
x2, Kot x3 i Włodarczyk.

z nich. Zmagania zaczęły się w poniedzia-
łek (9.02.) rozgrywkami rocznika 2005, 
gdzie Pogoń wystawiła dwie drużyny. 
Jedna z drużyn zajęła 5. miejsce, a druga 

zdobyła 1. miejsce oraz nagrody indywi-
dualne – najlepszym strzelcem turniej zo-
stał Dawid Nowak a najlepszym zawodni-
kiem turnieju wybrano Dominika Kacz-
marczyka. W następnym dniu najlepsza 
okazała się drużyna Uranii Ruda Śląska, 
drugie miejsce zajął Wawel Wirek, a trze-
cie Pogoń Ruda Śląska. Najlepszym strzel-
cem tego dnia został zawodnik Wawelu 
Dominik Chromik (8 bramek). 

W środę rocznik 2003 Pogoni także wy-
stawił dwie drużyny – jedna zajęła 4., 
a druga 5. miejsce. Tego dnia najlepsza 
okazała się drużyna Slavii, tuż za nią upla-
sował się zespół gospodarzy. 

W czwartek rocznik 2002 Pogoni Nowy 
Bytom zdobył 1. miejsce oraz nagrody in-
dywidualne: Aleksander Skrobek wygrał 
konkurs żonglerki oraz został najlepszym 
strzelcem turnieju. W piątek rocznik 2001 
zajął również 1. miejsce, w sobotę rocznik 
2000 też zdobył najwyższą lokatę.
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