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Tymi słowami można podsumować
wydarzenia, które od końca stycznia
rozgrywają się w naszym mieście. Policja pracuje nadal nad ustaleniem sprawców pożarów, w wyniku których spaliło
się 13 samochodów. Jest postęp w sprawie, ale mundurowi nie mogą podać
szczegółów. Tymczasem w tym miesiącu w Bykowinie ktoś strzelał w szyby
zaparkowanych pojazdów. Czy oba akty wandalizmu są powiązane?
Dokończenie na str. 2

W ubiegłym tygodniu radni znów debatowali. Tym razem dyskusję zdominowały tematy doﬁnansowania prac konserwatorskich, które zaplanowano w naszym mieście, czy udzielania boniﬁkat
przy sprzedaży nieruchomości oraz boniﬁkat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz dokapitalizowania Aquadromu. Ponadto podczas sesji
radni m.in. zdecydowali o nadaniu nazwy rudzkiemu odcinkowi DTŚ.
Dokończenie na str. 3
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27 lutego odbędzie się
gala podsumowująca
plebiscyt WR
na Sportowca
i Trenera Roku 2014.
Relacja już za tydzień.

KREDYTY

REKLAMA
GOTÓWKOWE ORAZ
KONSOLIDACYJNE

• 15 tys. na oświadczenie
• ﬁrmowe do 30 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy
Najtańsze kredyty gotówkowe!
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W naszym mieście przygotowano
ponad 4 tys. miejsc dla najmłodszych.
Znajdują się one w 28 przedszkolach,
trzech szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.
Zapisy rozpoczną się na początku
marca. – Rodzice, których dzieci będą
kontynuować edukację przedszkolną
w dotychczasowym przedszkolu, będą
składać deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym
przedszkolu – informuje Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta
w Rudzie Śląskiej.
Inne zasady mają obowiązywać
w przypadku rodziców, którzy planują

Do przedszkola
przez Internet
zapisać dziecko do przedszkola po raz
pierwszy. Będą oni musieli przygotować wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola w formie elektronicznej.
Szczegóły tego systemu oraz dokładne terminy rekrutacji poznamy na
dniach. Na szczęście jednak zmiany
będą wprowadzane stopniowo. – Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, wypełniają wniosek odręcznie.
Wnioski w formie papierowej można
będzie pobierać w każdym przedszkolu
lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu – wyjaśnia Adam Nowak.
Przypomnijmy, że zgodnie z zasadami rodzice mogą ubiegać się o miejsce
dla dziecka maksymalnie w trzech
przedszkolach. Wówczas w jednym
wniosku wypisują oni kolejno według
preferencji każdą z placówek. – Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku
komputerowego) należy go złożyć tyl-

ko w przedszkolu najbardziej preferowanym – zaznacza Nowak.
Z kolei rodzice, którzy chcą zmienić
placówkę, do której uczęszczało dziecko w minionym roku szkolnym, muszą pamiętać, że ich dziecko będzie
uczestniczyło w rekrutacji na takich
samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy,
a miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie będzie zagwarantowane.
Joanna Oreł

Foto: arch., RP

Po raz pierwszy w roku
szkolnym 2015/2016
rekrutacja do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
będzie prowadzona drogą
elektroniczną. To ważna
zmiana, o której muszą
pamiętać szczególnie ci
rodzice, których pociechy
dopiero rozpoczynają
edukację.

W marcu ruszy elektroniczna rekrutacja.
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Miasto strachu?
Nie, to chuligaństwo

Foto: KMP Ruda Śląska

Najpierw spaliło się 13 samochodów, a teraz w dziesięciu autach powybijano szyby. To bilans
ostatnich tygodni. Policja nie łączy jednak tych spraw. W pierwszej trwa zbieranie dowodów,
a w drugiej – udało się złapać sprawcę.

20-latek za chuligaństwo trafił za kratki.
Najświeższa sprawa jest z piątku, 13
lutego. Wieczorem przy ul. Gołębi

w Wirku w kilku zaparkowanych samochodach wybito szyby. Zniszczonych

zostało 10 aut. Sprawca to 20-letni rudzianin, który z pistoletu pneumatycznego strzelał do samochodów. Zatrzymanemu mężczyźnie postawiono zarzuty zniszczenia mienia, za co grozi mu do
5 lat pozbawienia wolności.
Policja twierdzi jednak, że sprawa ta
nie ma związku z tymi w nocy z 29 na
30 stycznia, kiedy to podpalono pięć samochodów, a łącznie spaliło się ich 13.
– Zdarzenie (chodzi o sprawę rozbitych
szyb – przyp. red.) było wyłącznie wybrykiem chuligańskim (zaś w przypadku
podpaleń mówi się o porachunkach kibicowskich – przyp. red.) – twierdzi Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy KMP
Ruda Śląska.
Natomiast sprawa z końca stycznia
nadal jest w toku. Zakończyły się przesłuchania świadków. – Jednak ze względu na dobro śledztwa nie możemy jeszcze mówić o efektach prac – twierdzi
Ciozak. – Obecnie trwają czynności
operacyjne, czyli ustalanie dowodów.
Joanna Oreł

W

obronie przyjaciółki

53-letni mężczyzna trafił do rudzkiego szpitala z poważną raną klatki piersiowej,
którą – jak opowiadał policjantom śledczym podczas przesłuchania – zadano mu
podczas napadu. Podał on również dwóch świadków, którzy potwierdzili zeznania.
Zajmujący się tą sprawą śledczy z wireckiego komisariatu wykryli jednak, że do
przestępstwa wcale nie doszło. W końcu podczas kolejnego przesłuchania mężczyzna przyznał się do wymyślenia całej historii. 53-latek potwierdził, że zeznał nieprawdę, ponieważ chciał chronić swoją przyjaciółkę, która w trakcie awantury
ugodziła go nożem. Odpowie ona za swoje czyny przed sądem, a pokrzywdzony
i świadkowie za zeznanie nieprawdy. Grozi im teraz kolejno do 5 oraz do 3 lat pozbawienia wolności.

Elektryczny

duet

W ręce mundurowych z pierwszego komisariatu KMP Ruda Śląska wpadły dwie
kobiety w wieku 31 i 36 lat, które w swoich mieszkaniach przy ul. Grunwaldzkiej
i Wyleżoła w Orzegowie kradły energię elektryczną. Policjanci wraz z pracownikami
firmy Tauron znaleźli u nich instalację, przy pomocy której omijane były liczniki.

Zgubiła

go brawura

Znęcali

się nad kobietami

Brak doświadczenia i brawura były prawdopodobnymi przyczynami wypadku, do
którego doszło 13 lutego na ulicy Kochłowickiej. Młody kierowca jadąc samochodem marki hyundai w trakcie wyprzedzania innego pojazdu, stracił panowanie nad
samochodem i zjechał na lewą stronę, ścinając dwa znaki oraz ogrodzenie posesji.
Koziołkujący samochód zatrzymał się dopiero na budynku pobliskiej posesji.
W zdarzeniu uczestniczyło trzech młodych mężczyzn w wieku 19 i 20 lat. To mieszkańcy Chorzowa i Rudy Śląskiej. Kierowca i jeden z pasażerów z obrażeniami
głowy oraz kręgosłupa trafili do szpitala. Śledczy z wydziału kryminalnego
rudzkiej komendy wyjaśniają dokładne przyczyny tego wypadku.
Tylko w ciągu minionego weekendu zatrzymano w areszcie aż pięciu mężczyzn
w związku z awanturami, jakie wywołali oni w swoich domach. Czterech z zatrzymanych znęcało się nad żonami, a jeden nad matką. W tym ostatnim przypadku policjanci interweniowali aż trzy razy. W innym z weekendowych zdarzeń dotyczących
przemocy domowej prokurator zastosował dozór policji, poręczenie majątkowe i nakaz opuszczenia mieszkania. Trzech kolejnych zatrzymanych czeka na decyzje prokuratora.
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SESJA RADY MIASTA

Mieszkania i inwestycje,
czyli 8 godzin dyskusji
Osiem godzin dyskusji i ponad 30 projektów uchwał – tak można w skrócie podsumować ubiegłotygodniową (19.02.) sesję Rady Miasta. Sesję wyjątkowo ważną dla mieszkańców, bo dotyczącą głównie mieszkalnictwa oraz inwestycji.

Foto: JO

Archanioła, pw. św. Józefa i św. Pawła, konserwacji
Wśród tych drugich jedną z najważniejszych była
witraży w kościele pw. św. Wawrzyńca oraz rekonuchwała o emisji obligacji komunalnych na kwotę
strukcji wieży sygnaturki kościoła pw. Ścięcia św.
ok. 57 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na
Jana Chrzciciela). Radni postanowili równocześnie
kontynuację budowy trasy N-S od ulicy 1 Maja do
przesunąć głosowanie nad przeznaczeniem pienięulicy Bukowej. Nie obyło się bez uwag. Wnosił je
dzy na remont budynku Bramy II Huty Pokój, zastaMarek Wesoły. – Mam świadomość tego, na co te
nawiając się, czy miasto mogłoby przejąć obiekt za
pieniądze są przeznaczone. Poprzemy uchwałę, ale
przysłowiową „złotówkę” i zagospodarować go.
sposób ﬁnansowania budowy trasy N-S, którą trzeKluczowa jednak była dyskusja nad uchwałą
ba kontynuować – w kontekście całego budżetu –
w sprawie określenia warunków udzielania boniﬁnam jako radnym PiS-u nie do końca odpowiada –
kat przy sprzedaży
mówił radny Wesoły.
nieruchomości oraz
Uchwała jednak
Jeden z kluczowych projektów dotyczył
boniﬁkat od opłat
przeszła.
Zielone
programu wspierania jednorodzinnego
rocznych z tytułu
światło pojawiło się
budownictwa mieszkaniowego. – W tym
użytkowania wieczytakże, jeżeli chodzi
roku przygotowaliśmy 50 działek,
stego i określenia wyo realizację drugiektóre są uzbrojone. Kolejnych 300 jest
sokości stawek progo etapu rewitalizacji
w trakcie uzbrajania. Program jest
centowych tych boniośrodka przy Burloch
ﬁkat. Radni oczekiArenie w Orzegowie.
pilotażowy, więc ile będzie potrzeba
wali bowiem od władz
Chodzi o zadaszenie
terenów, tyle będziemy przygotowywali
miasta przedstawienia
lodowiska, budowę
– wyjaśniała na sesji Grażyna Dziedzic.
szczegółów projektu.
skateparku, restauraNa sali padały pytania
cji, placu zabaw, bom.in. o liczbę działek, ich obszar, czy kryteria poiska do koszykówki, górki saneczkowej oraz toru
działu. – W tym roku przygotowaliśmy 50 działek,
rowerowego. Dzięki pożyczce z inicjatywy Jessiktóre są uzbrojone. Kolejnych 300 jest w trakcie
ca, na którą radni przystali, możliwa będzie realiNa sesji radni
uzbrajania. Program jest pilotażowy, więc ile będzie
zacja tej koncepcji. Radny Mariusz Pakuza zasupotrzeba terenów, tyle będziemy przygotowywali –
gerował jednak, by zamiast tego postarać się o dodyskutowali o ok.
wyjaśniała Grażyna Dziedzic.
ﬁnansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
30 projektach.
Ostatecznie po burzliwej dyskulub władz wojewódzkich. Prezydent Grażyna
sji radni przyjęli uchwałę. Wśród
Dziedzic wyjaśniła jednak, dlaczego zdecydowaPodczas czwartkowej sesji powrócił
kolejnych, zaakceptowanych podno się skorzystać z inicjatywy Jessica. – To jest
również temat nadania imienia
czas sesji projektów znalazł się
bardzo niskooprocentowana pożyczka, więc warto
rudzkiemu fragmentowi „średnicówki”.
również ten, dotyczący zmiany
ją wziąć. Nie wyklucza to natomiast pozyskania
Projekt uchwały w tej sprawie był
stawki czynszów za mieszkania
pieniędzy z innych źródeł, w tym na przykład z miuprzednio konsultowany. Ostatecznie
komunalne oraz w sprawie nadanisterstwa – tłumaczyła podczas sesji.
radni z naszego miasta zdecydowali,
nia rudzkiemu odcinkowi DrogoJednak temat, który pochłonął sporo czasu, dotywej Trasy Średnicowej nazwy Alei
czył doﬁnansowania prac konserwatorskich (renoby Drogową Trasę Średnicową nazwać
Powstańców Ślaskich.
wacji budynków przy ul. Wolności 37 oraz 39 w RuAleją Powstań Śląskich.
Joanna Oreł
dzie, remontu dachów kościołów pw. św. Michała

Mamy najwięcej fanów na FB wśród rudzkich mediów

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

Dziękujemy!
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Gdy zakupy internetowe robią się nieprzyjemne

| R��� Ś�����

padków jest mnóstwo. – Praktycznie
Atrakcyjna cena, odbiegająca od
od każdej wydanej kwoty warto zgłopozostałych ofert, duża liczba sztuk,
sić oszustwo. Jednak z naszego dobrak komentarzy – to cechy aukcji,
świadczenia wiemy, że często oszustwa
które powinny wzbudzić podejrzenia.
na niską kwotę
Warto także zwrónie są zgłaszane,
cić uwagę na adres
Oszustwo, także to związane
a dla przestępców
ﬁrmy bądź telefon
z zakupami w sieci, jest
sprzedaż np. 1000
kontaktowy. Ich
traktowane jako przestępstwo
sztuk towaru po
brak również poz art. 286 Kodeksu karnego,
10 zł daje już powinien wzmóc pokaźny zysk. Wielu
dejrzliwość klienza które grozi nawet do 8 lat
oszukanych na te
tów. Jednak każdy
pozbawienia wolności.
10 zł twierdzi, że
oszust próbuje za
więcej będzie ich
wszelką cenę sprakosztował czas, wydruki i droga na kowiać wrażenie godnego zaufania.
misariat – tłumaczy Arkadiusz CioOkazuje się, że to – niestety – działa.
zak, oﬁcer prasowy KMP w Rudzie
Jeden z ostatnich przypadków zgłoŚląskiej.
szonych rudzkiej policji dotyczy zaTakie fakty są potwierdzeniem tego,
mówienia złożonego przez rudzianina
że każdy przypadek jest wart dochona aukcji internetowej, która dotyczydzenia swoich praw. Droga do osiąła zakupu części samochodowych
gnięcia celu nie jest aż tak trudna. –
wartych ponad 1000 zł. Mieszkaniec
Konieczne jest zebranie dowodów,
nie otrzymał jednak ani towaru, ani
wydruki korespondencji, aukcji i przezwrotu pieniędzy. Podobnych przy-

Foto: MS

Jak podaje rudzka policja – w naszym mieście niemal codziennie przyjmowane są zgłoszenia w sprawie oszustw związanych z zakupami internetowymi.
Wygoda i niskie ceny często usypiają czujność kupujących. Wtedy pozostaje frustracja z powodu straconych pieniędzy. Zawsze pojawia się jednak pytanie
– reagować, czy nie?

Warto walczyć z oszustami w sieci – bez względu na wysokość straconej kwoty.
lewów – dosłownie wszystkiego co jest
związane z transakcją oraz zgłoszenie
się w komisariacie właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Policjant
pełniący dyżur przyjmie od nas zawia-

Park Kozioła pięknieje, a Gorgol?

domienie o popełnionym przestępstwie
– wyjaśnia Ciozak. – Oszuści coraz
bardziej panoszą się w wirtualnym
świecie. Każde zgłoszenie jest analizowane przez śledczych, którzy wykry-

wają większość zgłaszanych przestępstw – dodaje oﬁcer.
Więcej na temat oszustw w sieci
można przeczytać na stronie rudzkiej
policji.
Magdalena Szewczyk

|R���

– Chętnie pospacerowałabym po
Gorgolu z przyjaciółką, czy z młodszym kuzynem, ale wygląd parku nie
zachęca. Porozbijane szkło i niedopałki papierosów to niestety częsty
widok, który zdecydowanie zniechęca do odwiedzin – żali się pani Magdalena, mieszkanka Rudy Śląskiej.
W zamian za to park jest miejscem
częstych wizyt osób bezdomnych
i spożywających alkohol. Do tego

dochodzi zarośnięta sadzawka, ławki zostały zdewastowane, a parkowy
płot pokryła rdza. Czy jest więc
szansa, że i do parku Gorgola wrócą
czasy świetności? – W tegorocznym
budżecie nie przewidziano prac rewitalizacyjnych w innych miejskich
parkach, za wyjątkiem Parku im.
Augustyna Kozioła – przyznaje
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej

i Promocji Miasta w rudzkim magistracie. Udało nam się jednak zdobyć także optymistyczne informacje.
– Chciałbym zaznaczyć, że teren
zieleńca przy ul. Wolności (tzw. park
Gorgol) objęty jest stałym utrzymaniem przez miasto, a uszkodzone
ławki zostaną wyremontowane wiosną br. – obiecuje Krzysztof Piecha.
Dominika Kubizna

Foto: DK

W dzielnicy Ruda pełną parą ruszyła rewitalizacja parku Kozioła, który ma stać się wizytówką tej
części dzielnicy. Nie jest to jednak jedyne miejsce, gdzie rudzianie mogliby pospacerować, czy odpocząć na ławkach. Mieszkańcy ulicy Wolności, przy której znajduje się park Gorgol ze smutkiem
i sentymentem patrzą na jego stan. Park 20 lat temu został wprawdzie wyremontowany, ale dziś nie
ma śladu po efektach rewitalizacji.

Urzędnicy zapowiadają, że w parku będą nowe ławki.
REKLAMA

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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OGŁOSZENIA

RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Mieszkania socjalne
– problem,
czy ratunek?

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(obok pokoju 236) wykazu lokalu
użytkowego mieszczącego się w
Rudzie Śląskiej przy ulicy Bujoczka
12, stanowiącego własność
Miasta Ruda Śląska, który
przydzielony zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie
umowy użyczenia zawartej na
okres 3 lat na rzecz Stowarzyszenia
na prowadzenie działalności
statutowej.

Mieszkanie socjalne to – zgodnie
się żyć – zwróciła się
z przepisami – lokal nadający się do zado nas pani Anna
mieszkania pod względem wyposażez Orzegowa. – Ja
nia i stanu technicznego. Powierzchnia
mieszkam przy ul.
w nim nie może być mniejsza niż 5 m
Bytomskiej. Makw. na jedną osobę. Zaś gdy lokator
my za ścianą tamieszka samotnie, jest to 10 m kw.,
kiego właśnie sąprzy czym lokal ten może być o obniżosiada, a dodatkowo
nym standardzie. Gdy jednak pod jedprawdopodobnie konym dachem znajdują się zarówno lolejne mieszkanie w klatce
kale socjalne, jak i lokale mieszkalne –
ma zostać socjalnym – dodaje
może stać się to źródłem dodatkowych
rozgoryczona rudzianka.
niesnasek, o czym świadczy
zdanie jednej z mieszkanek
W 2011 r. w naszym mieście było 7744
naszego miasta.
mieszkań komunalnych i 467 mieszkań
socjalnych. Rok później w tej pierwszej
– Czy musi być tak, że
grupie było 7593 lokali, a w drugiej – 146.
w mieście mieszkania socjalW 2013 r. natomiast mieszkań komunalnych
ne są umieszczane między
było 7422, zaś mieszkań socjalnych było
normalnymi, za które regu1119. Liczba wniosków o lokale komunalne
larnie się płaci? W tych sowahała się w granicach 500-700, a o lokale
cjalnych mieszkają pijacy
socjalne ok. 200-300.
i podpalacze, z którymi nie da

Foto: MS, UM

Możliwość umiejscowienia w jednym budynku lokalu socjalnego
wraz z lokalami mieszkalnymi, może być szansą dla rodzin, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. To pierwsze nie musi
bowiem wcale wiązać się z uciążliwymi lokatorami.

Mieszkańcy wnioskują nie tylko
o lokalne komunalne, ale i socjalne.
Z drugiej strony
jednak taki układ jest
szansą dla lokatorów, którzy znaleźli się
w trudniejszej sytuacji ﬁnansowej. W
ten sposób można bowiem uchronić ich
przed eksmisją. Wynika to z obowiązujących w mieście przepisów. – Na podstawie zarządzenia prezydenta miasta
Ruda Śląska (z października 2014 r. –
przyp. red.), lokale mieszkalne posiadające wyposażenie techniczne odpowiadające standardom lokalu socjalnego,

mogą być przekwaliﬁkowywane na lokale socjalne z jednoczesnym pozostawieniem w nich dotychczasowych lokatorów pod warunkiem, że przemawiają
za tym szczególne względy społeczne,
a z najemcą została rozwiązana umowa
najmu lub uzyskał on wyrok sądu o eksmisję z przyznanym prawem do lokalu
socjalnego – wyjaśnia Anna Stemplewska, naczelniczka Wydziału Spraw Lokalowych UM.
Magdalena Szewczyk

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(obok pokoju 236) wykazu lokalu
użytkowego mieszczącego się w
Rudzie Śląskiej w budynku przy
ulicy Joanny 18/04, stanowiącego
własność Miasta Ruda Śląska,
który przydzielony zostanie w
trybie bezprzetargowym na
podstawie umowy najmu zawartej
na okres 3 lat na prowadzenie
działalności gospodarczej
w zakresie handlu art.
przemysłowymi.
REKLAMA

KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR
Ruda Śląska, ul. Sienkiewicza 4
41-710 Ruda Śląska – Wirek
tel. 32 242 16 21

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
Bytom, ul. Kolejowa 1 (DH SUPERSAM – II piętro), tel. 32 281 47 01
Bytom, ul. gen. Dąbrowskiego 1, tel. 32 787 65 71
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KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

ROZRYWKA | 25.02.2015
1

2

3

4

5

6

1

7

2
8

9

10

Poziomo: 1 – posag, 5 – zasłona, 8 – półwędrowna ryba – rybiec, 9 – indomalajska
3
mrówka, 11 – mały bęben, 12 – wyrodek, 15 15 16
– miasto w Etopii, 17 – rozwód u muzułmanów, 20 – taniec towarzyski, 21 – mit. gr. królowa Lidii, 24 – daszek na przystanku, 25 –
9
uchwyt u drzwi, 28 – szałas pasterski na Wę21
22
grzech, 29 – działo, 32 – na stacji kolejowej,
33 – okazała galera, 36 – imię żeńskie, 39 –
osprzęt, 42 – odwet, 43 – gat. bekasa, 45 – radula, 46 – tajniki, 47 – nacja,
28
Pionowo: 1 – gat. wierzby, 2 – werset Ko8
ranu, 3 – krzew parkowy, 4 – korab, 5 – używka, 6 – dawne więzienie, 7 – zdrowe warzywo, 10 – puchar, 13 – wiarus, 14 – samica jelenia, 16 – ryba słodko-wodna, 17 – produkt, 33 34
13
wytwór, 18 – podzwrotnikowe pnącze, 19 – w
oknie celi, 21 – imię męskie, 22 – szał, 23 –
pantera, 26 – cieplica, 27 – grupa ludów murzyńskich, 30 – mit. gr. towarzysz Eneasza, 31 42
– przodek bydła domowego, 34 – harcownik,
17
35 – zając morski, 37 – lasso, 38 – wójt w
Hiszpanii, 40 – plecionka ze słomy, 41 – waga
opakowania towaru, 44 – staroperska miara 46
długości.
Hasło krzyżówki nr 5 brzmiało: Łzy obcych to tylko woda. Nagrodę otrzymuje Elżbieta Tucznio, po
odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości
50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma

27 lutego 2015 roku, godz. 17:00
Paraﬁa Ewangelicka w Wirku, ul. Kubiny (salka paraﬁalna).
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18

19
10

20
11

4

23

24
7

25

26

27

5
29

30

31

32
12
35

36

39

40

37

38

41

14

15
43

44

45

47
16

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 konkursu.

R�������� �����������
Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia
na koncert Grzegorza Poloczka wraz z zespołem
Bartos Band oraz duetem Kola & Jula. Wyślij SMS-a o treści:
wiad.poloczek + imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy 25.02.2015 od godz. 10.00
do 27.02.2015 do godz. 12.00.

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 brutto). Na SMS-y czekamy 25.02.2015
od godz. 10.00 do 2.03.2015 do godz. 12.00.

Z���������!
Z okazji Europejskiego Dnia Terapeutów Mowy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej (ul. Chrobrego 6) zaprasza do wzięcia udziału w akcji „Dzień
Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych”, która odbędzie się 7 marca 2015 r., w godz. od
8.00 do 12.00. Pracownicy poradni oraz zaproszeni specjaliści rudzkich placówek oświatowych oferują diagnozy logopedyczne oraz konsultacje psychologiczno-pedagogiczne
dla mieszkańców naszego miasta. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie wizyty do
2.03.2015 r. w godz. 8.00 – 15.00 (tel. 32 248-73-06).

Dla naszych Czytelników mamy 2 podwójne zaproszenia na
XXII Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku 2014.
Wyślij SMS-a o treści: wiad.sport+ imię i nazwisko na numer
71100 (koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy 25.02.2015 od godz. 10.00
do 26.02.2015 do godz. 12.00.
REKLAMA

Dla naszych Czytelników
mamy 1 podwójne
zaproszenie na koncert
zespołu KULT
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.kult+ imię i nazwisko na
numer 71100 (koszt SMS-a
to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 zł
brutto). Na SMS-y czekamy
25.02.2015 od godz. 10.00 do
27.02.2015 do godz. 12.00.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Sekretarz redakcji: Joanna Oreł, tel. 512-295-228,
dziennikarze: Magdalena Szewczyk, tel. 608-166-016, Robert Połzoń, tel. 501-355-872, Dominika Kubizna, tel. 512-799-211. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska,
ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10. Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Agnieszka Jędrzejczyk, tel. 503-590-069, Izabela
Nowrotek, tel. 512-295-227. Dział ogłoszeń drobnych: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt.
8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń
i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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WIREK

Ostatki w MDK

Praktycznie, ale i zabawnie

Kilkadziesiąt dzieci wzięło udział w balu karnawałowym zorganizowanym w Młodzieżowym Domu
Kultury. Oprócz dyskoteki, na maluchów czekało również malowanie twarzy oraz loteria fantowa. Organizatorzy nie zapomnieli także o rodzicach i opiekunach,
dla których przygotowano poczęstunek.
– Kończy się karnawał, więc mamy wyjątkową okazję do świętowania. Postanowiliśmy zorganizować imprezę kostiumową, prosząc przybyłe dzieci, aby przebrały się za ulubione postacie z bajek lub za zwierzątka
– komentowała Renata Buryan, dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury.
Wśród uczestników zabawy karnawałowej przeważały wprawdzie dziewczynki przebrane za księżniczki,
ale znalazło się także miejsce m.in. dla rycerza. Był
nim Kuba Rzeczkowski. – Strój syna jest pamiątką po
naszej wycieczce do zamku w Ogrodzieńcu – wyjaśniła
mama Kuby.
Maluchy przez ponad dwie godziny bawiły się przy
dźwiękach przebojów dla dzieci, nagłaśnianych przez
Andrzeja Kocielskiego oraz Kamila Mijasa. Zaś za dobrą zabawę uczestników odpowiadała Barbara Schneider.
DK

Ruda Śląska

7 dni dla ofiar
przestępstw
Osoby pokrzywdzone przestępstwem, znajdując się
w ciężkiej sytuacji, często nie wiedzą do kogo mogą się
udać z prośbą o pomoc. Ministerstwo Sprawiedliwości,
w związku z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, organizuje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który trwać będzie jeszcze
do 28 lutego. W jego ramach przedstawiciele organizacji pozarządowych udzielają bezpłatnych porad.
Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest kontynuacją
przyjętej w 2000 r. formuły. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa ofiar
przestępstw. W Rudzie Śląskiej dyżury specjalistów
będą dostępne w: Kancelarii Adwokackiej Adwokata
Karola Urbana, znajdującej się przy ul. Halembskiej 21
(26 lutego, w godzinach 14.00-17.00), Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów 16, gdzie dyżurował będzie psycholog (26
lutego, w godzinach 13.00-17.00) oraz OPOPP Ruda
Śląska, przy ul. 1 Maja 291 (dyżur jeszcze 25 lutego,
w godzinach 12.00-15.00).
MS

NOWY BYTOM

Foto: DK

Czterokołowa
olimpiada

W ZSO nr 6 uczniowie nabywali nowe umiejętności.
mi. Poprzez to chcemy naszym wychowankom ułatwić
start na rynku pracy – powiedziała Jolanta Szcześniak,
dyrektorka szkoły.
DK

RUDA

Z sercem do zwierząt

Częścią akcji w ZSO 1 były występy muzyczne.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rudzie Śląskiej kiełkuje nowa tradycja. W czwartek
(19.02.) jej uczniowie już po raz drugi zorganizowali
walentynkowy koncert charytatywny, z którego do-

chód przeznaczony został na rzecz rudzkiego schroniska dla zwierząt TOZ Fauna. – Uczniowie chętnie
angażują się w pomoc. Wielu z nas ma lub miało zwierzę w domu, więc czujemy potrzebę wparcia schroniska – podkreśla Bożena Kopiec, przewodnicząca samorządu uczniowskiego w ZSO nr 1.
Szkolna akcja rozpoczęła się od zorganizowaniu
kiermaszu, z którego dochód zasilił konto schroniska.
Natomiast wieczorem, podczas koncertu, widzowie
zobaczyli między innymi występy zespołu szkolnego,
wokalistów oraz podziwiali pokaz taneczny. – Cieszy
nas odzew ze strony nauczycieli, ale przede wszystkim
uczniów, którzy już przed feriami zaangażowali się
w zbiórkę. Mamy cały czas kontakt z szefostwem
schroniska, więc zbieramy to, co jest najpotrzebniejsze – tłumaczy Ewa Chromik, nauczycielka języka
polskiego i angielskiego w ZSO nr 1. – Chcemy kształtować dobre postawy wśród młodych ludzi. Poprzedni
rok pokazał, że takie inicjatywy mają sens, dlatego też
chcemy organizować takie akcje z coraz większym zaangażowaniem – dodaje.
RP

ORZEGÓW

Godali i recytowali
24 uczestników spróbowało swoich sił w tegorocznym międzyszkolnym konkursie recytatorskim, który
w ramach Dni Ślonski Godki zorganizowano w Gimnazjum nr 5. – Celem konkursu jest rozbudzenie wśród
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zainteresowania gwarą śląską, popularyzowanie zanikającej
gwary śląskiej i podniesienie jej rangi wśród archaicznych gwar polskich, popularyzowanie literatury w gwarze śląskiej, ukazanie jej piękna oraz stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej i doskonalenie umiejętności recytatorskich – wyliczał Bronisław Wilk, dyrektor Gimnazjum nr 5, gdzie w miniony piątek (20.02.)
odbył się konkurs recytatorski w godce śląskiej.
Jury w składzie Jan Wyżgoł, Adam Podgórski i Norbert Kloza nagrodziło: Wiktorię Friede, Jana Perdyłę,
Filipa Dybałę, Katarzynę Kitel, Patrycję Bury oraz Annę Kopalę. Ponadto w ramach obchodów Dni Ślonski
Godki w gimnazjum odbył się test znajomości gwary

Foto: Gimnazjum nr 5

Tak maluszki bawiły się na balu w MDK.

Na czym polega ocieplanie? Jak wiąże się z tym fizyka? Czym jest multipor? Na te i inne pytania odpowiedzi podczas warsztatów mogli poznać uczniowie
trzech klas o profilu budowlanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Odbyły się one w minionym
tygodniu (17.02.). – Nasze wydarzenie zostało podzielone na dwie części: część teoretyczna składała się z wykładu, prowadzonego przez przedstawiciela firmy
Ytong. Z kolei część praktyczna polegała na zabudowaniu przez uczniów ściankami działowymi z betonowych
bloczków pomieszczenia świetlicy – tłumaczył Tomasz
Siekiera, współorganizator z ZSP nr 6.
Prezentacja zakończyła się konkursem, w trakcie
którego uczniowie za udzielenie poprawnych odpowiedzi mogli wygrać nagrody rzeczowe. – Takie warsztaty
są efektem przyłączenia się naszej szkoły do projektu
„Nauka zawodu drogą do przyszłości”, w ramach którego organizujemy spotkania uczniów z pracodawca-

Foto: RP

Foto: DK

RUDA

Dla laureatów przygotowano nagrody.
śląskiej, w którym najlepiej sprawdziły się Paulina
Czapczyńska, Anna Zuga i Weronika Kobierska. Całość uświetniły występy artystyczne pozostałych
uczniów.
JO

Są wielkimi fanami motoryzacji, a w piątek (20.02.)
mogli sprawdzić wiedzę na temat swojej czterokołowej
pasji. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Nowym Bytomiu przy współpracy z salonem Toyota
Katowice odbyła się 4. edycja olimpiady wiedzy motoryzacyjnej. – Olimpiada ma na celu sprawdzenie wiedzy motoryzacyjnej wśród uczniów gimnazjum. Większość pytań jest dosyć prosta, ale jest także kilka trudniejszych, wymagających obszerniejszej wiedzy. Chcemy w ten sposób popularyzować zawód technika pojazdów samochodowych i mechanika – tłumaczył Robert
Ślusarski, dyrektor ZSP nr 1.
Choć formuła konkursu podobna jest do tej z lat poprzednich, na uczestników oraz uczniów szkoły czekało
w tym roku wiele nowości i dodatkowych atrakcji. – Do
tej pory zapraszaliśmy tylko uczniów z Rudy Śląskiej,
jednak w tym roku wyszliśmy z inicjatywą, by konkurs
stał się bardziej śląski, a nie tylko rudzki. Do udziału zaprosiliśmy 20 szkół z województwa – głównie z pobliskich miast. Dodatkowo na naszym boisku szkolnym
przez cały dzień można było podziwiać dwa samochody
Toyoty: hybrydowy oraz złożony przez pracowników firmy samochód 4x4 – dodał dyrektor.
MS

WIREK

Gratka
dla wędkarzy

Foto: MS

www.wiadomoscirudzkie.pl

Na targi przyjechało ok. 20 wystawców.
Targi karpiowe „U Okonia” to gratka dla miłośników wędkarstwa z całego kraju. W sobotę (21.02.) tradycyjnie w CH Domino w Rudzie Śląskiej odbyła się
szósta edycja tej imprezy. – Z roku na rok przybywa
coraz więcej zainteresowanych targami. Wędkarze cenią sobie to, że mogą zobaczyć sprzęt na żywo, a nie
tylko w katalogach – podkreślała Zofia Pawlicka,
współwłaścicielka salonu wędkarskiego Okoń, który
był organizatorem targów. – Mogą oni także wymienić
między sobą doświadczenia. Firmy natomiast mają
możliwość zaprezentowania swojego towaru – dodała.
W targach wzięło udział ok. 20 wystawców, którzy
prezentowali swój sprzęt do wędkowania i u których
rad zasięgało mnóstwo pasjonatów, a także… pasjonatek. – Powoli wzrasta liczba wędkujących kobiet, które
do tej pory najczęściej tylko towarzyszyły swoim partnerom. Coraz częściej jednak chwytają wędki do ręki
– zaznaczyła Zofia Pawlicka, która sama wędkuje od 5
lat. Podczas imprezy obowiązywały atrakcyjne rabaty
na zakupy, odbyła się także loteria, w której zdobyć
można było nagrody ufundowane przez wystawców.

MS

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Po pięciu latach zamrożenia wzrosną stawki czynszów za mieszkania komunalne w Rudzie Śląskiej. Przyjęta przez
Radę Miasta uchwała wprowadza dwie podwyżki w ciągu najbliższych dwóch lat. Pierwsza będzie w lipcu tego roku,
a druga rok później. – Było to nieuniknione. Koszty, które wpisują się w składowe stawki czynszowej stale rosną, dlatego zasadniczym pytaniem o podwyżkę było to, kiedy ona nastąpi i jaka będzie jej skala – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.

Podwyżka na raty
O tym, że podwyżka czynszów w mieszkaniach komunalnych nastąpi w tym roku, było
wiadomo już trzy lata temu. Rada Miasta uchwaliła wówczas program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2012 –
2016. – Zgodnie z zapisem programu, podwyżki
czynszu zamrożone zostały do lipca 2015 r. Od
tego momentu wzrosnąć miały do 2,7 proc wartości odtworzeniowej 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Wartość odtworzeniowa lokalu to iloczyn jego powierzchni użytkowej i specjalnego wskaźnika przeliczeniowego, który ogłaszany jest
przez wojewodę. Obecnie wynosi on 3 658 zł.
W ten sposób stawka maksymalna czynszu
w lokalach mieszkalnych od 1 lipca wzrosłaby
z kwoty 7,55 zł do 8,23 zł za 1 m², czyli o ponad
9 proc. – Nie chcieliśmy, by mieszkańcy gwałtownie odczuli skutki podwyżki czynszów, dlatego zaproponowaliśmy inne rozwiązanie, które

rozłoży te obciążenia w czasie – podkreśla prezydent.
W przyjętej na wniosek prezydent miasta
uchwale rudzcy radni zatwierdzili, że podwyżka
będzie wprowadzana stopniowo. Najpierw od
lipca 2015, a potem za równo rok. W ten sposób
stawka maksymalna czynszu od 1 lipca 2015 r.
do 30 czerwca 2016 r. wynosić będzie 7,82 zł
(wzrost o 3,6 proc) natomiast od 1 lipca 2016 r.
będzie to kwota 8,17 zł (wzrost o 4,4 proc.).
Przypomnijmy, że stawki czynszu uzależnione
są od standardu lokalu. – O wysokości stawki
decydują takie czynniki, jak położenie budynku
i samego mieszkania, stan techniczny budynku
czy jego wyposażenie – wylicza Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych.
W ten sposób inna jest wysokość czynszu płaconego przez najemców w budynku po termomodernizacji z kompletnym wyposażeniem
w instalacje techniczne i sanitarne, inna w ka-

mienicy wybudowanej przed 1900 r. bez toalety
i łazienki, a zupełnie inna w przypadku mieszkania socjalnego. I tak w przypadku mieszkania
o powierzchni 40 m² o największym standardzie
jego najemca po podwyżce zapłaci miesięcznie
ok. 10 zł więcej niż do tej pory. Natomiast jeśli
chodzi o mieszkania socjalne, to od lipca stawka
za 1 m² zwiększy się z 1,15 zł do 1,19 zł. W efekcie najemca 40-metrowego mieszkania socjalnego w skali miesiąca zapłaci czynsz większy
o niespełna dwa złote.
Władze miasta przekonują, że wzrost stawki
czynszu był konieczny. – Ostatnia podwyżka
miała miejsce w 2009 r. Od tego czasu wzrosły
koszty wielu usług, droższe są także koszty dostawy energii cieplnej i elektrycznej – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Okazuje się,
że łącznie stawka czynszu w ciągu dwóch najbliższych lat wzrośnie o 8 proc. Dla porównania, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Główny Urząd Staty-

styczny za lata 2009 – 2014, czyli wtedy kiedy
stawki czynszów były zamrożone, wyniósł 15
proc.
W ubiegłym roku wpływy z zapłaty czynszów
wyniosły 17,6 mln zł. Zakładając, że będą one
w tym roku na takim samym poziomie, a prognozę tę oprzeć o nowe stawki czynszu, wtedy
kwota ta za 2015 wzrosłaby do 18 mln zł. Byłoby to zatem ok. 400 tys. zł więcej niż do tej pory.
Dla porównania, same tylko wydatki miasta
na remonty mieszkaniowego zasobu miasta
w 2014 r. wyniosły prawie 5 mln zł, rok wcześniej była to kwota niespełna 2 mln zł.
Stawka czynszu obejmuje takie składowe jak:
podatek od nieruchomości, koszty zarządzania,
koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię elektryczną
i cieplną, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku.
TK

Rudzki magistrat kontynuuje konkurs „Rudzkie Smaki”. Do końca
miesiąca Urząd Miasta czeka na przepisy od mężczyzn z okazji Dnia
Kobiet. – Z pewnością kolacja czy deser własnej roboty będzie miłym
prezentem i zaskoczeniem dla każdej pani. Zapraszamy do dalszej zabawy i przesyłania przepisów na śląskie „maszkyty” – zachęca Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.

„Rudzkie Smaki” – pod tą nazwą kryją się tradycyjne śląskie potrawy, ich modyﬁkacje oraz zupełnie nowe dania, których inspiracje pochodzą
z różnych kuchni świata. – W wielu rudzkich domach w dalszym ciągu króluje śląska kuchnia –
mówi rudzki kucharz, Michał Kaczmarczyk. –
Pomimo tego nigdy nie zjemy dwóch takich samych rolad, „panczkrautu”, „krepli” czy makówek, bo każdy przygotowuje je według receptury
babci lub w wersji urozmaiconej przez siebie.
Coraz chętniej łączymy też tradycyjne przepisy z
kuchnią światową, dzięki czemu otrzymujemy
ciekawe kulinarne wariacje – zauważa.
Konkurs jest kontynuacją zabawy, która
zainaugurowana została na początku ubiegłego
roku. Przez cały rok rudzianie przesyłali przepisy
i receptury na potrawy związane z lokalną kuchnią. Co miesiąc jeden z zaproponowanych przepisów zostawał „smakiem miesiąca” i traﬁał na

stronę internetową miasta do specjalnie przygotowanej zakładki „Rudzkie Smaki”, a jego autor
otrzymywał nagrodę.
– Zeszłoroczna edycja konkursu cieszyła się
dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy go kontynuować – mówi Krzysztof Piecha.
– Podsumowaniem zabawy był kulinarny kalendarz, a jednocześnie praktyczna książka kucharska przygotowana przez samych mieszkańców.
Przy tej okazji chcemy zarówno ocalić od zapomnienia tradycyjne receptury, skrywane w babcinych kredensach, jak i zachęcić mieszkańców do
kulinarnych eksperymentów – dodaje.
Przepisy można przesyłać drogą e-mailową na
adres media@ruda-sl.pl, pocztą na adres Urzędu
Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”, bądź
składać osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (p. 325).
IM

Foto: Magdalena Godlewska-Kosak

Rudzkie smaki
– sezon II

Zrazy cielęce z wiosennym farszem zaproponowane przez Adama Podgórskiego
zostały „smakiem kwietnia” w 2014 r.
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Ruda Śląska rusza z programem wspierania jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z obietnicą wyborczą, prezydent Grażyna Dziedzic przygotowała
dwa projekty uchwał, dzięki którym każdy, kto w tym celu kupi działkę w wieczyste
użytkowanie, będzie mógł ją po pięciu latach wykupić z 75-procentową bonifikatą.
Obie uchwały zostały w ubiegłym tygodniu przyjęte przez rudzkich radnych.

Budownictwo jednorodzinne
na pierwszym planie
Użytkownik wieczysty będzie mógł
wykupić
nieruchomość
z
75procentową bonifikatą po spełnieniu
określonych wymagań. – Główne warunki to istnienie prawa użytkowania
wieczystego od co najmniej 5 lat, a także wybudowanie budynku, zgłoszenie
go do użytkowania i do opodatkowania
oraz zamieszkanie w nim w terminie 3
lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.
Nabywca musi również zapłacić cenę nieruchomości jednorazowo do dnia
zawarcia umowy sprzedaży, nie posiadać zaległych zobowiązań finansowych względem miasta i nie korzystać
z ulg w spłacie należności przypadających miastu. Prawo do tej bonifikaty
wygaśnie po upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa
użytkowania wieczystego.
– Dla użytkowników wieczystych
nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe, którzy nie będą chcieli
skorzystać z bonifikaty, uchwała wprowadza możliwość wykupu na własność
bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków – podkreśla Michał
Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki nieruchomościami.
Dotychczas było to możliwe po 20 latach istnienia prawa użytkowania wieczystego i 10 latach dysponowania
nim przez zainteresowaną osobę. Dla
nieruchomości
wykorzystywanych
w innych celach uchwała zmniejsza
oba okresy o połowę.
Tylko w tym roku miasto chce przeznaczyć do oddania w użytkowanie
wieczyste w trybie przetargu 50 gminnych nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową. 17 z nich zlokalizowanych jest w dzielnicy Bielszowice (ul.
Górna, Narutowicza, Mierosławskiego, Grottgera, Kokota, Wysoka), 16
w dzielnicy Godula (ul. Smoluchowskiego i Akacjowa), 13 w dzielnicy
Kochłowice (ul. Barbary, Borówkowa,
Wirecka, Grobla Kolejowa, Kochłowicka), 3 w dzielnicy Wirek (ul. Kałusa, Strażacka, Jankowskiego), 1
w dzielnicy Bykowina (ul. Korfantego). Powierzchnia działek wynosi od
0,06 ha do 0,38 ha.

W tym roku miasto przygotowało 50 działek do oddania
w użytkowanie wieczyste pod zabudowę mieszkaniową.
Miasto wprowadza również ulgi dla
dotychczasowych użytkowników wieczystych. Każdy z nich, kto zabudował
nieruchomość zgodnie z prawem oraz
przez 3 lata, przed złożeniem odpowiedniego wniosku, uiszczał terminowo opłatę roczną oraz inne podatki
i opłaty, może liczyć na 25-procentową
bonifikatę opłat rocznych.
– Chcemy dzięki bonifikatom zachęcić wszystkich nie tylko do budowania
domu w Rudzie Śląskiej, ale również
do płacenia należności w terminie –
podkreśla Grażyna Dziedzic. Program
skierowany jest nie tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej. – Ruda Śląska jest
miastem świetnie skomunikowanym.
Do centrum Katowic można stąd dojechać szybciej, niż z niektórych dzielnic
stolicy województwa – przekonuje prezydent Rudy Śląskiej.
Podczas ostatniej sesji Rada Miasta
przyjęła dwie uchwały: w sprawie
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub
na czas nieoznaczony oraz w sprawie
określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości

Rudzki Informator Samorządowy

oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu
użytkowania
wieczystego
i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Zastąpią one
wcześniejsze uregulowania w tej kwestii, obowiązujące odpowiednio od
2011 i 2013 r.
W najbliższym czasie prezydent
miasta podpisze zarządzenie w sprawie stawki procentowej pierwszej
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. W przypadku oddawania nieruchomości w użytkowanie na cele mieszkaniowe stawka ta zostanie obniżona do
15%, w pozostałych przypadkach
utrzymana zostanie dotychczasowa
stawka 25%.
Program wspierania jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego
w Rudzie Śląskiej był, obok bezpłatnej
komunikacji miejskiej, jednym z głównych elementów programu wyborczego Grażyny Dziedzic. – Z każdym
dniem jesteśmy coraz bardziej gotowi
do wprowadzenia bezpłatnej wewnątrzmiejskiej komunikacji publicznej. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to
do realizacji tegoż programu będziemy
gotowi jeszcze w tym roku – zapewnia
prezydent Grażyna Dziedzic.
WG

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

50 GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI POD
ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ
PRZEZNACZONYCH
DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE W 2015 ROKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Kochłowice (13 nieruchomości)
ul. Barbary 
0,0745 ha
ul. Borówkowa 
0,2082 ha + służebność drogi
ul. Borówkowa 
0,1967 ha + służebność drogi
ul. Borówkowa 
0,2408 ha + służebność drogi
ul. Borówkowa 
0,2440 ha + służebność drogi  
ul. Wirecka 
0,1314 ha + 1/6 część drogi 0,2253 ha
ul. Wirecka 
0,0874 ha + 1/6 drogi 0,2253 ha
ul. Wirecka 
0,0865 ha + 1/6 drogi 0,2253 ha
ul. Wirecka 
0,0925 ha + 1/6 drogi 0,2253 ha
ul. Wirecka 
0,0998 ha + 1/6 drogi 0,2253 ha
ul. Wirecka 
0,1473 ha + 1/6 drogi 0,2253 ha
ul. Grobla Kolejowa 
0,3846 ha
ul. Kochłowicka 
0,1102 ha + 1/3 drogi 0,0457 ha
Godula (16 nieruchomości)
ul. Mariana Smoluchowskiego 
0,0459 ha
ul. Akacjowa 
0,1462 ha + 1/12 drogi 0,3898 ha
ul. Akacjowa 
0,1259 ha + 1/12 drogi 0,3898 ha
ul. Akacjowa 
0,1295 ha + 1/12 drogi 0,3898 ha
ul. Akacjowa 
0,1357 ha + 1/12 drogi 0,3898 ha
ul. Akacjowa 
0,1377 ha + 1/12 drogi 0,3898 ha
ul. Akacjowa 
0,3251 ha + 1/12 drogi 0,3898 ha
ul. Akacjowa 
0,1408 ha + 1/12 drogi 0,3898 ha
ul. Akacjowa 
0,1353 ha + 1/12 drogi 0,3898 ha
ul. Akacjowa 
0,1369 ha + 1/12 drogi 0,3898 ha
ul. Akacjowa 
0,1340 ha + 1/12 drogi 0,3898 ha
ul. Akacjowa 
0,1821 ha + 1/12 drogi 0,3898 ha
ul. Akacjowa 
0,1583 ha + 1/3 drogi 0,0620 ha
ul. Akacjowa 
0,1463 ha + 1/3 drogi 0,0620 ha
ul. Akacjowa 
0,1364 ha + 1/3 drogi 0,0620 ha
ul. Akacjowa 
0,1422 ha
Bykowina (1 nieruchomość)
ul. Wojciecha Korfantego 
0,1235 ha + 1/2 drogi 0,0373 ha
Bielszowice (17 nieruchomości)
ul. Górna 
0,0830 ha + 1/5 drogi 0,0615 ha
ul. Górna 
0,0874 ha + 1/5 drogi 0,0615 ha
ul. Górna 
0,0875 ha + 1/5 drogi 0,0615 ha
ul. Górna 
0,0872 ha + 1/5 drogi 0,0615 ha
ul. Górna 
0,0875 ha + 1/5 drogi 0,0615 ha
ul. Gabriela Narutowicza 
0,1331 ha
ul. Gabriela Narutowicza 
0,1265 ha
ul. Ludwika Mierosławskiego 0,0616 ha + 1/10 drogi 0,1663 ha
ul. Ludwika Mierosławskiego 0,1009 ha + 1/10 drogi 0,1663 ha
ul. Ludwika Mierosławskiego 0,0921 ha + 1/10 drogi 0,1663 ha
ul. Ludwika Mierosławskiego 0,0980 ha + 1/10 drogi 0,1663 ha
ul. Ludwika Mierosławskiego 0,0951 ha + 1/10 drogi 0,1663 ha  
ul. Artura Grottgera 
0,0952 ha + 1/10 drogi 0,1663 ha
ul. Artura Grottgera 
0,0942 ha + 1/10 drogi 0,1663 ha
ul. Artura Grottgera 
0,0736 ha + 1/10 drogi 0,1663 ha
ul. Edmunda Kokota/Wysoka 
0,0663 ha
ul. Wysoka 
0,2973 ha
Wirek (3 nieruchomości)
ul. Wawrzyna Kałusa 
0,0774 ha
ul. Strażacka/Wawrzyna Kałusa 
0,0966 ha
ul. Alojzego Jankowskiego 
0,1024 ha + 1/2 drogi 0,0323 ha
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Emilia Wyparło
córka Anety i Rafała
ur. 15.02. (2700 g i 54 cm)

Szymon Herman
syn Diany i Mikołaja
ur. 15.02. (3390 g i 55 cm)

Oliwier Krupa
syn Sandry i Łukasza
ur. 13.02. (3480 g i 54 cm)

Sandra Proczek
córka Renaty i Sławomira
ur. 11.02. (3200 g i 56 cm)

Anna Rogala
córka Patrycji i Adama
ur. 14.02. (3750 g i 56 cm)

Natalia Piękoś
córka Beaty i Pawła
ur. 16.02. (3100 g i 55 cm)

Magdalena Kozok
córka Katarzyny i Dominika
ur. 15.02. (2800 g i 51 cm)

Natan Lewandowski
syn Barbary i Krzysztofa
ur. 15.02. (2600 g i 50 cm)

Konrad Nowak
syn Dagmary i Mariana
ur. 15.02. (3800 g i 57 cm)

Zuzanna Słota
córka Ady
ur. 18.02. (3400 g i 58 cm)

Alan Lewandowski
syn Barbary i Jakuba
ur. 16.02. (3725 g i 55 cm)

Karol Kuźnik
syn Moniki i Pawła
ur. 17.02. (3500 g i 56 cm)

Emilia Leśniak
córka Marzeny i Artura
ur. 18.02. (2300 g i 50 cm)

Zuzanna Żurawska
córka Katarzyny i Adama
ur. 18.02. (2390 g i 52 cm)

Wiktoria Kubicz
córka Agnieszki i Patryka
ur. 18.02. (2890 g i 52 cm)

Karolina Dyczka
córka Anny i Sebastiana
ur. 18.02. (3270 g i 57 cm)

Kevin Polak
syn Edyty i Arkadiusza
ur. 17.02. (4330 g i 57 cm)

Aleksander Pilc
syn Marty i Tomasza
ur. 17.02. (3900 g i 61 cm)

Wiktor Wojciech Kuśnierz
syn Eweliny i Wojciecha
ur. 17.02. (3600 g i 56 cm)

Wojtek Tomera
syn Iwony i Pawła
ur. 18.02. (3750 g i 57 cm)

Alberto Randazzo
syn Alicji i Sergio
ur. 18.02. (3500 g i 56 cm)
REKLAMA

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha
Alan Wasilewski
syn Marleny i Henryka
ur. 18.02. (3800 g i 56 cm)

Nikola Biela
córka Martyny i Zbigniewa
ur. 18.02. (2700 g i 54 cm)

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
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Diane Chamberlain Milcząca
Autorka licznych bestsellerów Diane Chamberlain napisała wielowymiarową opowieść
o siostrach i mrocznych tajemnicach.
Riley MacPherson przez całe życie sądziła, że
jej starsza siostra Lisa we wczesnej młodości
popełniła samobójstwo. Teraz, ponad dwadzieścia lat później, odnajduje dowody, że to
nieprawda. Lisa żyje. Przybrała nową tożsamość. Dlaczego jednak przed laty postanowiła uciec z domu i jakich tajemnic strzeże

siostra

do dziś? Poszukując prawdy, Riley musi zdecydować, co przeszłość oznacza dla jej obecnego życia.
A jeśli całe twoje dotychczasowe życie okazuje się zbudowane na kłamstwie… Co byś
zrobiła? Czy chciałabyś poznać prawdę?
Powieści Diane Chamberlain są, według krytyków…
Mocne. „Library Journal”. Wciągające. „Booklist”. Pasjonujące. „Publishers Weekly”.
REKLAMA

5 marca 2015 r. – ŻORY i RUDA ŚLĄSKA
6 marca 2015 r. – ZAWIERCIE i BYTOM
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Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Rudzie Śląskiej ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska

z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 41-700 Ruda Śląska
zaprasza uprawnione firmy do składania ofert na:

Badanie i ocenę sprawozdania
finansowego za rok 2015
Planowany termin badania od 15.03.2016 r. do 15.04. 2016 r.
Termin składania ofert upływa z dniem 1.04.2015 r.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni – pokoju 213.
Oferta zawierać powinna:
1. Numer ewidencyjny podmiotu badającego.
2. Planowany koszt badania.
3. Krótką charakterystykę firmy.
Wyboru oferty dokona Walne Zgromadzenie Członków.

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
ustalenie najwyższej stawki czynszu najmu i na jej podstawie zapewnienie
pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu dla niżej wymienionych mieszkań
Przetarg
adres , struktura, piętro 			
pow. 
stawka
						
użytkowa 
wywoławcza

czynszu
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Józefa Elsnera 1A/7, 3 p. + k., III piętro
53,70 m2 
14,00 zł/m2
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Czereśniowej 16b/19, 1 p, + k., IV piętro 27,90 m2 
13,00 zł/m2
*
oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za
energię cieplną (co),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 –
pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu mieszkalnego przy ul. .................................” do dnia 10.03.2015 r. do godz.
14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku
dostępnego w Registraturze Spółdzielni lub stronie internetowej RSM.
2. Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące zł)
oraz 100,- zł + 23% VAT tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega do dnia 10.03.2015 r. do godz. 14.00
i dołączenie kserokopii wpłat do oferty.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.03.2015 r o godz. 11.00 przy
udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest
obowiązkowa.
Oferta winna zawierać proponowaną cenę co najmniej równą kwocie wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad cenę wywoławczą.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny
koszt łącznie z ewentualną wymianą okien
Wadium oferenta , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie przelane na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty
wygrania przetargu nie podpisze umowy i nie uzupełni kaucji do wysokości
6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o zaoferowaną stawkę. Umowa najmu oraz Regulamin najmu lokali mieszkalnych w RSM są dostępne na
stronie internetowej: www.rsm.com.pl
W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane
konto bankowe nie póżniej niż 3 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku
przetargu.
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 2.03.2015 r w godz. od 14.0016.00.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni
tel. 32 248-24-11 wew. 209. Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania
przyczyn.

Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoł.
(zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin lokalu

LOKALE UŻYTKOWE

1

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Gierałtowskiego 29/2
– lokal przeznaczony na
działalność medyczną;
– lokal na I piętrze w budynku
niemieszkalnym

26,45 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

7,00

500,00

5.03.2015 r.
godz. 9.00

2

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Konopnickiej 1
– konieczność uzyskania zmiany
sposobu użytkowania części mieszkalnej
(tj. 99,98 m2)

244,48 m2

elektryczna,
wod.-kan.,
(szambo)

5,00

1.000,00

5.03.2015 r.
godz. 9.00

3

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Bujoczka 12/4

66,34 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

5,00

1.000,00

5.03.2015 r.
godz. 11.00

4.

Ruda Śląska 6 – Halemba
ul. Solidarności 5/1
– lokal na piętrze
w budynku handlowym

80,91 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

13,00

1.000,00

5.03.2015 r.
godz. 15.00

5.

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. 1 Maja 232/02

20,70 m2

elektryczna,
wod.-kan.

9,00

500,00

5.03.2015 r.
godz. 12.00

GARAŻE
6.

Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom ul.
Chorzowska 9 garaż
murowany nr 7

33,70 m2

inst.
elektr. do
sprawdzenia

8,00

500,00

5.03.2015 r.
godz. 13.00

7.

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. Szyb Andrzeja garaż
murowany nr 159 (kanał)

20,60 m2

brak inst.elektr.

4,00

500,00

5.03.2015 r.
godz. 14.00

UWAGA !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto: ING BŚ O/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 13 marca 2015 r. (data
wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od
godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w
opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 18.03.2015 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego/garażu) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 13 marca 2015 r. do siedziby MPGM
Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych
oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy / garaż z przetargu bez podania
przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na
własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz
Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do
najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju
niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 23, 24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew. 744, 745.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 13.02.2015 r. do dnia 6.03.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, o powierzchni 23775 m2 obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki numer: 337 o pow. 1267 m2 KW GL1S/0001444/9, 340 o pow. 3694 m2, 596/323 o pow. 2058 m2, 597/323 o pow. 16756
m2 KW GL1S/00010774/7 obręb Kochłowice km. 5, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Radoszowskiej,
która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
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 Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605-560-605.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, tel. 606-274056.
 Kompleksowe remonty mieszkań solidnie i fachowo. Tel. 602445-909.

 Ruda Śląska i okolice - poszukujemy mieszkań, domów, działek
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel.
691-523-055.
 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

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

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

 Dwupokojowe: Energetyków 36
m2, 83 tys. OKAZJA CENOWA!!!,
Międzyblokowa, 38 m2, komfortowe, Bielszowice, 47 m2, 79 tys. LOKATOR 793-017-323.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.


Trzypokojowe: Kochłowice 55
m2, Szpaków 60 m2, 143 tys, Halemba I, 54 m2. LOKATOR, tel. 793-017323.

 AUTO-SKUP za gotówkę do 5 tys.
stan obojętny. Tel. 507-572-625.

 Do wynajęcia pokój. Tel. 32 24206-28.

 Kelnera, kelnerkę do restauracji
zatrudnię. Tel. 600-410-944.

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

 PRACA w Rudzie Śląskiej. Firma
Madej Wróbel Sp. z o.o. poszukuje
pracowników produkcyjnych. Kontakt: rekrutacja@madejwrobel.pl, nr
tel. 501-958-983.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne.
Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27,
tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

N������������

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239405.

 Do wynajęcia 2-pokojowe
w Halembie + garaż, tel. 601-062777.

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

 Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

 Godula, dwupokojowe, 38 m2,
72 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

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

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

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535006-200.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!

Pogotowie komputerowe.
Tel. 693-193-448.
 CDF Pożyczki krótkoterminowe, tel. 516-516-611, 32 26000-33.
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.

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

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

 Usuwanie szkód górniczych
oraz doradztwo techniczne (ankrowanie, izolacje). Tel. 601-934095, 601-504-030 w godz. 8.3016.00.

 Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 89
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Kochłowice, jednopokojowe, 36
m2, 78 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
 Nowy Bytom, dwupokojowe, 53
m2, 105 tys., www.ANEL.pl tel. 502052-885.
 Bykowina, dwupokojowe, 48 m2,
110 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

 Sprzedam garaż murowany, Katowicka. Tel. 668-998-833.
 Kochłowice, do wynajęcia kawalerka dla 1 osoby, centralne ogrzewanie, 790 zł, bez pośredników. Tel.
668-780-304.

 Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 791-669-630.

P����

 Agencja Reklamy zatrudni graﬁka komputerowego. Kontakt: tel.
510-105-031,
daro69f@gmail.
com.
 Nowo powstała Cukiernia – Kawiarnia VERTIGO w Paniówkach
zatrudni kucharzy, cukierników
i kelnerów. Tel. 515-262-173, 515081-174.
 Legalna Praca dla Opiekunek Osób
Starszych w Niemczech. Sprawdzone
oferty, składki ZUS od średniej krajowej! Zadzwoń: 666-891-947 lub
wejdź na www.opiekunki.interkadra.
pl.

 Sprzedam M-5 Bykowina, 72,5
m2, 3 p., do zamieszkania, winda. Tel.
501-862-563.

 Zatrudnię dyspozycyjne osoby w
wieku 18-40 lat przy pracach drogowych i torowiskach. Tel. 602-630774.

 Wynajmę lub sprzedam M-3, 40
m2, niedaleko Plazy. Tel. 697-687346.
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 NOWE domy szeregowe w
Kłodnicy od 105 m2, od 300
tys. zł. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692,
691-523-055.

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.


Skup samochodów. Płacimy
najwięcej, dojazd do klienta. Tel.
792-155-155.

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.

 Transport, przeprowadzki, tanio.
Tel. 695-729-115.

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

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

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

 Profesjonalnie, bezpyłowo gładzie, płytki, malowanie. Tel. 694331-152.

 Śmiłowice – sprzedam działkę
935 m2, 150.000. GABRIEL, tel. 607706-692.

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

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

Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66,
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl
Punkty obsługi Klienta
• Ruda Śląska – Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
• Ruda Śląska – Godula
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

• budowa domów
• ocieplenia elewacji
• izolacje fundamentów, roboty brukarskie
• odwodnienia, drenaże
tel. 601-934-095, 601-504-030 w godz. 8.30-16.00

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502865-808.
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 Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o.,
remonty. Tel. 32 307-20-99, 784699-569.

FIRMA BUDOWLNA

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

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-9779.

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE | REKLAMA | 25.02.2015

OFERUJE USŁUGI:

www.wiadomoscirudzkie.pl

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 g
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
r
za kg
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny

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

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”
(Emily Dickinson)
Wielebnemu Księdzu
JERZEMU NOWAKOWI
Proboszczowi Paraﬁi pw. Świętej Barbary
w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia po śmierci

MATKI
Kazimierz Myszur
Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska

składają

Grażyna Dziedzic
Prezydent
Miasta Ruda Śląska

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
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

www.wiadomoscirudzkie.pl
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rejestracja telefoniczna: 508 758 578
ul. gen. Henryka Le Ronda 16 40-303 Katowice
Zapraszamy również do Przychodni Lekarskiej
„Dąbrówka” PULS-MED Sp.z o.o.

SPORT | 25.02.2015
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Ratownicze
Grand Prix

Więcej informacji: www.nzozpulsmed.pl

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości stanowiącej część lokalu
użytkowego, mieszczącego się w Rudzie Śląskiej przy ul. Krańcowej 5 wraz z terenem przyległym, stanowiącego
własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy
najmu zawartej na okres od 1.04.2015 r. do 31.03.2018 r. na rzecz dotychczasowego najemcy.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ul. Jana Furgoła i Szarotek, które zostaną oddane w dzierżawę
pod istniejące ogródki rekreacyjne.

Rudzianie zanotowali bardzo dobry występ.
Już po raz drugi w Rudzie Śląskiej odbyły się zawody Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym. W sobotę (21.02.) na
basenie krytym przy ul. Chryzantem rywalizowali najlepsi zawodnicy WOPR-u
z całej Polski. Wśród nich znaleźli się
rudzcy ratownicy, którzy przed własną publicznością walczyli o najwyższe lokaty.
– Zawody ułożyły się dla nas znakomicie.
W Grand Prix wystartowało osiemnastu
zawodników z Rudy Śląskiej – mówił
Mateusz Niegot, koordynator zawodów
i trener sekcji WOPR-u Ruda Śląska.
– Sportowe ratownictwo wodne działa
w Polsce już od długiego czasu. Od dwóch
lat jednak bardzo mocno pniemy się w górę.
Zespół z Rudy Śląskiej notuje dobre wyniki
na ogólnopolskich i zagranicznych zawo-

dach. Teraz przed własną publicznością zaprezentowaliśmy swoje umiejętności oraz
walczyliśmy o najlepsze trofea – dodał.
Uczestnicy wzięli udział w czterech
konkurencjach indywidualnych: 50 m ratowanie manekina, 100 m ratowanie manekina w płetwach, 100 m ratowanie kombinowane, 100 m ratownik oraz sztafecie. – Te
zawody są świetną okazją do sprawdzenia
swoich sił przed mistrzostwami Polski –
podkreślała Beata Skudlik z rudzkiego
WOPR-u.
Przypomnijmy, że podczas ubiegłorocznych zawodów, jakie odbyły się w Rudzie
Śląskiej rudzianie łącznie wywalczyli 23
medale, natomiast rudzkie ratowniczki
zdominowały klasyﬁkację generalną we
wszystkich kategoriach.
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Halembianka powalczy o awans
Tenisistki stołowe Halembianki utrzymują dobrą formę od początku sezonu. W piątek (20.02.) wygrały ostatni mecz I rundy
rozgrywek II ligi kobiet, pokonując 7:3
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry. Decyzje
transferowe trener Bożeny Polińskiej-Zocłońskiej okazały się strzałem w dziesiątkę.
Drużyna została wzmocniona i po rozegraniu piętnastej serii zajmuje wysokie 3.
miejsce w tabeli II ligi, przegrywając z drugim miejscem tylko stosunkiem wygranych meczów i tracąc do pierwszego zespołu jedynie 2 punkty. W zeszłym sezonie
tenisistki stołowe toczyły walkę o utrzymanie w II lidze, teraz Halembianka ma
szansę powalczyć o awans do I ligi. W piątkowym meczu niezawodne okazały się Sabina Wyrobek i Sandra Stanisławska, które

zdobyły po 2,5 pkt. Katarzyna Jakubik uzyskała 1,5 pkt a Karolina Tabacka 0,5 pkt.
Najskuteczniejszą zawodniczką Halembianki w tym sezonie jest Sabina Wyrobek, która
zdobyła dla drużyny we wszystkich meczach 36 punktów. Zajmuje ona obecnie 1.
miejsce w rankingu II ligi. Zawodniczka
Halembianki rozwinęła skrzydła po przejściu z Mikołowa, odnosząc sukcesy nie tylko w drużynie, ale też indywidualnie. Po
udziale w I, II i III Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym Sabina
Wyrobek zajmuje 38. miejsce w Polsce i 2.
miejsce w województwie. Zakwaliﬁkowała
się także do udziału w 83. Indywidualnych
Mistrzostwach Polski Seniorek i Seniorów,
które odbędą się 6-8.03.2015 r. w Wałbrzychu.
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Wawelskie powroty i drapieżny Kot,
czyli relacje ze sparingowej soboty
Kolejna sobota (21.02.) na sztucznej murawie przy ulicy Czarnoleśnej upłynęła pod
znakiem przygotowań rudzkich piłkarzy do
rundy wiosennej. Z samego rana kolejne
piłkarskie sprawdziany czekały drużyny
Wawelu i Grunwaldu.
Najwcześniej wstali piłkarze Wawelu,
którzy już o godzinie dziewiątej rozpoczęli
spotkanie z MKS Siemianowiczanką. W
drużynie rudzian pojawili się tacy zawodnicy jak Pyc i Jaromin. Mimo powrotu tych
piłkarzy Wawel nie zachwycał, a indywidualne błędy spowodowały, że stracono dwie
bramki. Pod koniec drugiej połowy losy
meczu mógł odmienić Lux, jednak nie wykorzystał on żadnej z trzech bardzo dobrych
sytuacji.
– Najważniejsze, że mecz dobrze wybiegaliśmy i nie złapaliśmy żadnych kontuzji.
Liczę na to, że jeszcze kilku zawodników
wróci i wzmocni skład – mówił Jarosław

Zajdel, trener Wawelu Wirek. – W pierwszej
bramki gości w drugiej połowie strzelił jeszpołowie nie mieliśmy zbyt dużo sytuacji.
cze Brzozowski (karny) i jeden z testowaUważam jednak, że mecz był dość wyrównych zawodników. Zawodnicy z Będzina
nany – dodał.
zdołali zdobyć honorową bramkę minutę
Niewykorzystanym sytuacjom Luxa
przed zakończeniem meczu.
przyglądali się czekający na zwolnienie bo– Dzisiaj zrealizowaliśmy nasze plany
iska zawodnicy Grunwaldu. Widok ten okataktyczne. Graliśmy pressingiem od samego
zał się dla nich świetnym motywatorem,
początku i byliśmy dobrze zorganizowani
ponieważ swój sparing z RKS-em Grodziec
pomiędzy formacjami. Cieszy mnie dyspozywygrali aż 7:1. Skuteczność najmocniej
cja Darka Kota. Miejmy nadzieję, że zachoobudziła się w Kocie, który do przerwy zawa tę skuteczność do rozpoczęcia rundy –
notował dwa traﬁenia.
tłumaczył Jacek Bratek, trener Grunwaldu.
Osiem minut po gwizdku rozpoczynająW kolejnym sparingu zagrał zespół Uranii
cym drugą część gry z rzutu karnego do
Ruda Śląska, który odniósł pierwszy remis
bramki znów traﬁł
w bieżących grach
Grunwald Ruda Śląska 7:1 (2:0) RKS
Kot. Hattrick dla
sparingowych
–
Grodziec, Wawel Wirek 0:2 (0:1) MKS
tego zawodnika
zremisował
aż
4:4
Siemianowiczanka, Urania Ruda Śląska 4:4
był jednak zbyt
z zespołem Unii
(3:1) Unia Kalety, Slavia Ruda Śląska 5:0 (3:0)
małą zdobyczą i
Kalety, choć na 12
Śląsk Świętochłowice, Jastrząb Bielszowice 4:4
(3:0) Stadion Śląski, Pogoń Nowy Bytom 1:1
strzelił on jeszcze
minut przed zakoń(0:0) Polonia Bytom (Juniorzy).
dwa gole. Do
czeniem spotkania
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był Sylwester Brzeziński (85 kg). KS Pogoń
Ruda Śląska drużynowo zajęła 3. miejsce.
Pomimo że klub ZKS Slavia nie specjalizuje się w stylu klasycznym a w wolnym, to
stanowił on najliczniejszą ekipę nowobytomskiego turnieju. Dla Slavii w grupie dzieci medale zdobyli: złote – Marcel Krupa
(32 kg) i Tomasz Gawron (42 kg); srebrne –
Michał Kaik (29 kg), Dawid Paprotny
(32 kg) i Kamil Nowak (66 kg). Brązowy
medal wywalczył Sajmon Klepacki (38 kg).
W kategorii kadetów medale zdobyli:
złote – Jacek Kupniewski (54 kg), Dominik
Dziewior (58 kg), Dawid Strzałka (63 kg);
srebrne – Bartosz Kowalczyk (63 kg) i Rafał

W sobotę piłkarze
przygotowywali się do sezonu.
prowadził 4:1. Niestety nie udało się dowieźć dobrego rezultatu do końca spotkania. Goście w końcówce meczu strzelili aż
3 gole doprowadzając do remisu.
Dzień wcześniej swój sparing grał również zespół Slavii. Podopieczni trenera
Piotrowicza zmierzyli się z drużyną Śląska Świętochłowice. Rudzianie wygrali to
spotkanie 5:0. Bramki dla gospodarzy traﬁli: Moritz x2, Lach, Gancarczyk (karny),
Jamrozy.

Brąz
dla rudzian

Dzieci i kadeci w „klasyku”
W sobotę (21.02.) na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu rozegrane
zostały Mistrzostwa Śląska Dzieci oraz Puchar Śląska Kadetów w zapasach w stylu
klasycznym. Gospodarzem turnieju był zapaśniczy klub KS Pogoń Ruda Śląska.
Dla gospodarzy w kategorii dzieci medale
zdobyli: złote – Dorian Bzdyra (47 kg), Szymon Brzeziński (59 kg) i Karol Wrzos
(66 kg). Srebrny medal traﬁł do Rafała Bzdyry (38 kg).
Wśród kadetów KS Pogoń medale wywalczyli: złote – Michał Kareciński (46 kg)
i Dawid Sołtys ( 85 kg). Srebrny medal zdo-

Pogoń wraca
z tarczą

W sobotę zmierzyli się młodzi
zapaśnicy.
Danisz (69 kg); brązowe – Maciej Wieczorek
(63 kg) i Mario Gisa (69 kg).

Za nami Puchar Polski Seniorów
w zapasach w stylu wolnym – VII Memoriał Marcina Jureckiego. Turniej
w Białogardzie zgromadził w tym roku
rekordową obsadę. W zawodach wzięło udział 134 zawodników z 10
państw.
Reprezentanci ZKS Slavia Ruda
Śląska dwukrotnie stawali na trzecim
stopniu podium. W kategorii do 57 kg
trzecie miejsce wywalczył Adrian
Hajduk, natomiast w kategorii do 74
kg Andrzej Sokalski.
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Gwiazda dalej błyszczy
G������ R��� Ś����� 4:3 (3:1) AZS U���������� G������
W niedzielę (22.02.) Gwiazda Ruda
Śląska rozegrała jedno z kluczowych
spotkań decydujących o spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej. Rywalem
rudzian był zespół zamykający ligową
tabelę – AZS Uniwersytet Gdański.
Mecz wygrali gospodarze – 4:3.
Pierwsze minuty upłynęły pod znakiem bezwzględnych ataków rudzian.
Do dziewiątej minuty na listę strzelców
zapisali się Hewlik, Bańczyk i Łuszczek.
Niestety w szeregi gospodarzy przy trzybramkowym prowadzeniu wdarło się
zbyt dużo rozluźnienia, co w kolejnych
minutach zaczęli wykorzystywać przeciwnicy. Jeszcze przed gwizdkiem na
przerwę goście zdobyli bramkę na 3:1.

– Mieliśmy w meczu mnóstwo sytuacji
i to spotkanie mogliśmy rozstrzygnąć już
w pierwszej połowie. Niestety tak się nie
stało. Przeciwnik zaczął wykorzystywać
sytuacje. Przy dwóch bramkach dla gości ewidentnie przysnęliśmy. Są to elementy, które z meczu na mecz staramy się
eliminować – mówił po meczu trener rudzian, Tomasz Klimas.
W drugiej części gry kontaktową
bramkę zdobył Cirkowski, a parę minut
później kapitan gdańszczan precyzyjnym strzałem doprowadził do remisu.
Na szczęście dla gospodarzy w 37. minucie świetną okazję wykorzystał Hewlik, który popisał się znakomitym dryblingiem i celnym strzałem przy słupku.

Pogoń Ruda Śląska z Wrocławia wróciła z wysokim zwycięstwem – 61:89. Tradycyjnie już rudzianie słabo zaczęli mecz
nie potraﬁąc wypracować bezpiecznej
przewagi nad młodymi zawodnikami
z Wrocławia. Dopiero w trzeciej kwarcie
Pogoń zaczęła naprawdę dominować wygrywając tę część 28:5, co pozwoliło do
końca kontrolować wydarzenia na parkiecie. W grze kibice zobaczyć mogli wszystkich zawodników, także wracającego po
kontuzji młodego Dawida Komandzika.
Röben Gimbasket Wrocław
61:89 Pogoń Ruda Śląska

Walka będzie
trudniejsza
Piłkarze ręczni Grunwaldu w sobotę
(21.02.) przegrali drugi mecz w tej rundzie. Rudzianie zmierzyli się na wyjeździe
z drużyną Vive II Tauron Kielce. – Wydaje
mi się, że nie potraﬁmy grać z drużyną
z dołu tabeli. Po dobrym początku, gdy wygrywaliśmy 3:1, nagle weszło w nas dziwne rozluźnienie. W naszej grze było dużo
nerwowej gry w ataku. Notowaliśmy wiele
strat w obronie i straciliśmy 30 bramek.
Wynik ciągle nam uciekał, a każda próba
odrobienia strat kończyła się niepowodzeniem. Podobnie jak w meczu z Przeworskiem mieliśmy dużo sytuacji, ale ich nie
wykorzystywaliśmy – mówił po meczu
Maciej Zarzycki, trener SPR-u Grunwald.
Vive II Tauron Kielce 30:23 (14:10)
SPR Grunwald Ruda Śląska

Turniej 10ka.pl
W sobotę (21.02.) Bielszowice przepełnione były futsalem. Rozegrano tam I
Ogólnopolski Turniej Futsalu o puchar
10ka.pl. Na hali sportowej Zgody Bielszowice zmierzyło się 12 zespołów. Rozgrywki toczyły się najpierw w fazie grupowej,
natomiast później w fazie pucharowej odbyło się osiem spotkań. Prócz drużyn
z województwa śląskiego na zawodach pojawiła się m.in. ekipa z Kielc. Końcowa
klasyﬁkacja: I miejsce – mBank Victoria
Klimzowiec, II miejsce – ZZRG Bielszowice, III miejsce – Reprezentacja Śląskiej
Ligi Górniczej.

Sportowy
Rozkład Jazdy
Piłka ręczna
28 lutego, godz. 17.00 SPR Grunwald
– KS Wanda Kraków Kraków
Futsal
27 lutego, godz 18.00 Red-Devils Chojnice – Gwiazda Ruda Śląska
Narciarstwo
28 lutego, Wisła – Łabajów na Stożku –
Mistrzostwa Rudy Śląskiej
w Narciarstwie.

Zawodnicy Gwiazdy zrobili duży krok w kierunku utrzymania się w lidze.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń
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