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DZIŚ W NUMERZE

KRONIKA POLICYJNA
Tragedia 

w Orzegowie
Prokuratura wyjaśnia okoliczności tra-

gedii, do której doszło w weekend przy 
ul. Janty w Orzegowie. To tam, w nocy 
z piątku na sobotę, 53-letni mężczyzna, 
wujek 37-letniej rudzianki, śmiertelnie ją 
pobił. Mężczyźnie postawiono już zarzut 
zabójstwa. Śledczy badają, co było moty-
wem działania oprawcy. Policja zawnio-
skowała o tymczasowy areszt dla zatrzy-
manego mężczyzny O jego dalszych lo-
sach zadecyduje sąd i prokuratura.

Dokończenie na str. 3
REKLAMA

Z RUDZKICH DRÓG
Czas 

na remonty!
Urząd Miasta ogłosił przetarg na re-

mont nawierzchni w pięciu dzielnicach 
naszego miasta. To niezbędne – zwłasz-
cza teraz, po zimie – kiedy trzeba upo-
rządkować stan dróg. Prace mają zostać 
wykonane do końca tego roku. Gdzie do-
kładnie zobaczymy drogowców? Urzęd-
nicy wysłuchują zgłoszeń mieszkańców 
oraz sami sprawdzą, które drogi wyma-
gają pilnego remontu. W sumie na ten cel 
wydanych zostanie ok. 2,3 mln zł.

Dokończenie na str. 7

Nie skorzystaliście jeszcze z bezpłat-
nych kontroli pojazdów w ramach akcji 
„Bezpieczny Samochód – Bezpieczna 
Rodzina”, którą „Wiadomości Rudzkie” 
już po raz siódmy organizują wraz z part-
nerami strategicznymi? Macie na to czas 
do 17 kwietnia. Wystarczy pobrać zapro-
szenie z naszej  strony internetowej www.
wiadomoscirudzkie.pl. Zapraszamy tak-
że po odbiór zaproszeń do redakcji.

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

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII

TEL. 32 779-73-73

Drodzy Czytelnicy, niech zbliżające się Święta Wielkiej Nocy 
będą dla Was okazją, by zatrzymać się, pomyśleć i odpocząć 

w gronie rodziny oraz przyjaciół. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie ze sobą odrodzenie, napełni Was spokojem i ufnością!

Smacznego jajka oraz mokrego dyngusa,
życzy Redakcja Wiadomości Rudzkich.

Nie skorzystaliście jeszcze z bezpłat-
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Czy myślałeś kiedyś o Orzeszu? 
Czy wiedziałeś, że niespełna 
20 km od Rudy Śląskiej jest małe 
miasteczko liczące niespełna 
20 tys. mieszkańców, składające 
się z małych osiedli domków 
jednorodzinnych, nowoczesnych 
domów wolnostojących, 
praktycznie bez zabudowy 
wielorodzinnej, otoczone przez 
lasy? To miejsce może zapewnić 
Ci oddech i życie w Twoim 
prywatnym „Leśnym Zaciszu”.

Biuro sprzedaży:  
Bartłomiej Marciniak tel. 530-699-988

Maciej Dziura, tel. 791-401-424 
e-mail: biuro@salvus.nieruchomosci.pl

Zapewnij rodzinie życie w zaciszu

Projekt Osiedla Leśne Zacisze ma 
w zamyśle stworzyć enklawę 27 do-
mów wolnostojących, jednorodzin-
nych. Usytuowane w sąsiedztwie lasu, 
przeznaczone dla osób ceniących sobie 
spokój, bliski kontakt z naturą, przyja-
zne sąsiedztwo oraz szukających odde-
chu i ucieczki od codziennego zgiełku 
życia w mieście.

Działka, na której powstaje osiedle, 
jest położona w cichym i spokojnym 
miejscu, na uboczu, a jednocześnie 
dzieli ją odległość 5,4 km do zjazdu na 
Drogę Krajową Nr 81 (Wiślanka) oraz 

6,5 km do zjazdu na Autostradę A1. 
Dzięki lokalizacji osiedla w niewiel-
kiej odległości od Rudy Śląskiej 
(18 km), a ponadto takich miast jak 
Katowice, Gliwice, Tychy, Mikołów, 
Rybnik, czy Żory – ułatwia to codzien-
ne funkcjonowanie jego mieszkańców. 

To, co może zachęcić przyszłych 
mieszkańców tego osiedla, to elastycz-
ność ze strony wykonawcy, który pro-
ponuje na chwilę obecną, do wyboru 
trzy zróżnicowane projekty domów 
utrzymujące charakter całego osiedla. 
Domy są budowane w tradycyjnej 
technologii, o różnym metrażu, jedno- 
lub dwukondygnacyjne, na działkach 
o powierzchni od 800 do 1 000 m2. Za-
łożeniem jest, by domy były oddawane 
w stanie deweloperskim, który obej-
muje m.in. całkowite wykończenie 
z zewnątrz, drzwi zewnętrzne oraz bra-

mę garażową, rozprowadzenie wszyst-
kich instalacji, montaż stolarki okien-
nej. Możliwe też będzie oddanie bu-
dynku w stanie surowym lub pod 
klucz.

Inwestor planuje budowę studni, co 
jest ciekawą alternatywą dla wciąż ro-
snących kosztów wody.

W planach jest również projekt do-
mu o powierzchni mieszkalnej, w gra-
nicach 90 m2, którego cena będzie po-
równywalna do większego mieszka-
nia.

Niewątpliwym atutem osiedla jest 
jego położenie w Orzeszu, otoczenie 
lasem z trzech stron, komfort i bezpie-
czeństwo jego mieszkańców. Budowa 
domów pochodzi ze środków wła-
snych, a nie z kieszeni Klienta, który 
kupuje gotowy produkt, a nie obietni-
ce. MA

WIOSENNA PROMOCJA 

DO KOŃCA MAJA 2015

PODJAZD I OGRODZENIE

GRATIS
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KRONIKA POLICYJNA

Tragedia w Orzegowie. Wujek 
śmiertelnie pobił swoją bratanicę

Dla 37-letniej Beaty, matki trójki dzieci, noc z piątku na sobotę była najtragiczniejszą w ży-
ciu. Kobieta zmarła po tym, jak pobił ją jej własny wujek. Do wydarzeń doszło w Orzegowie. 
Prokuratura wraz z policją zajmuje się wyjaśnianiem okoliczności tragedii. Zatrzymanemu 
53-latkowi postawiono zarzut zabójstwa.

Tragedia rozegrała się ok. północy 
(27-28.03.) przy ul. Janty w Orzego-
wie. W jednym z mieszkań wybuchła 
kłótnia pomiędzy 53-letnim mężczy-
zną a jego 37-letnią bratanicą. 
– Mężczyzna przyjechał 
w ubiegłym tygodniu z Nie-
miec, gdzie mieszka, do Rudy 
Śląskiej na pogrzeb matki. 
W nocy z piątku na sobotę po-
licja z Rudy Śląskiej ok. godz. 
00.38 otrzymała zgłoszenie od 
męża 37-latki. Policjanci, z ra-
cji tego, że akurat mieli patrol 
w Orzegowie, szybko pojawili 
się na miejscu – relacjonuje Arkadiusz 
Ciozak, ofi cer prasowy KMP Ruda Ślą-
ska.

Okazało się, że 53-letni mężczyzna 
wypchnął męża 37-latki z mieszkania. 
Następnie pobił swoją bratanicę, a tak-
że jej 17-letnią córkę. W chwili zda-
rzenia w mieszkaniu były także 
2- i 6-letnie dzieci 37-latki. Policjanci, 

których wezwał mąż 37-latki, przyje-
chali na miejsce i próbowali reanimo-
wać kobietę. Później akcję przejęło 
pogotowie ratunkowe. Niestety 
– rudzianki nie udało się uratować. 

– Została zlecona sekcja zwłok kobie-
ty. Ma ona obrażenia głowy i klatki 
piersiowej. Na jej ciele widać także 
ślady kopania i skakania – mówi Ma-
ciej Szlęk, prokurator rejonowy 
w Rudzie Śląskiej. – Natomiast obra-
żenia 17-latki wstępnie oceniono na 
mające się zagoić w ciągu siedmiu 
dni. 

Do tragicznym wydarzeń doszło w nocy 
z piątku na sobotę. 53-letni mężczyzna 

przyjechał na pogrzeb swojej matki. Kilka dni 
później odwiedził swoją 37-letnią bratanicę. 

Śmiertelnie pobił kobietę na oczach jej 
2-, 6- i 17-letnich dzieci. Mężczyźnie 

przedstawiono zarzut zabójstwa. Policja 
zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie.

REKLAMA

Okazało się, że 53-letni mężczy-
zna, którego zatrzymano na miejscu, 
był pod wpływem alkoholu. W godzi-
nę po zatrzymaniu w jego krwi wy-
kryto ok. 1,5 promila, co oznacza, że 

w momencie tragicznych wyda-
rzeń był on jeszcze bardziej pi-
jany. Już w weekend prokuratura 
wraz z policją rozpoczęły śledz-
two. 

– Postępowanie jest w toku. 
Zatrzymanemu przedstawiono 
zarzut zabójstwa z artykułu 
148 Kodeksu karnego. Trudno 
mówić o jakimś konkretnym 

motywie, bo na razie nic nie wska-
zuje na konfl ikt w rodzinie (pierwot-
nie pojawiały się takie pogłoski 
– przyp. red.) – podkreśla Maciej 
Szlęk. – Podczas przesłuchania po-
dejrzany zasłaniał się tłumacze-
niem, że nie pamięta przebiegu wy-
darzeń.

Joanna Oreł

Prezydent Miasta Ruda Śląska
Grażyna Dziedzic

zaprasza mieszkańców 
na spotkania, które odbędą się:

8 kwietnia, środa, godz. 17.00 

– Kochłowice, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, 
ul. Oświęcimska 90

9 kwietnia, czwartek, godz. 17.00 
– Bykowina, R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa

14 kwietnia, wtorek, godz. 17.00 

– Wirek i Czarny Las, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1

15 kwietnia, środa, godz. 17.00 

– Nowy Bytom i Chebzie, Gimnazjum nr 11, ul. Ratowników 15

20 kwietnia, poniedziałek, godz. 17.00 
– Halemba, Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 12

22 kwietnia, środa, godz. 17.00 

– Halemba, Gimnazjum nr 8, ul. ks. Lexa 14

27 kwietnia, poniedziałek, godz. 17.00 
– Godula i Orzegów, Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45

29 kwietnia, środa, godz. 17.00 

– Bielszowice, Dom Kultury, ul. Kokota 170

30 kwietnia, czwartek, godz. 17.00 
– Ruda, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28

OGŁOSZENIE

WYJĄTKOWE 
OSIEDLE 

tuż przy lesie
kochłowickim. 

Tylko 4 domy 
w sprzedaży

BLIŹNIAKI z 2015 r.

W cenie:
Dom 157 m• 2

Działka ok. 360 m• 2

Atrakcyjna lokalizacja• 

tel. 664 431 986 | www.nowedomy.wix.com/ruda-slaska
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Kamienica straszy, ale być może się to zmieni | C������

Zdjęcie budynku nadesłane przez naszego Czytelnika.

O tym, że stan kamienicy niepokoi 
mieszkańców, dowiedzieliśmy się od jed-
nego z nich. – „Zgłaszałem już na policję 
oraz Straż Miejską sprawę rozkradanego 
budynku przy ul. Dworcowej. Odniosłem 
wrażenie, że służby nie były zaintereso-
wane tematem, a wygląda na to, że budy-
nek lada dzień się zawali” – zgłosił ru-
dzianin.

Postanowiliśmy zapytać rzecznika Ko-
mendy Miejskiej Policji w Rudzie Ślą-
skiej, czy problem znany jest munduro-
wym. – W ciągu ostatnich dwóch lat nie 
mieliśmy żadnych zgłoszeń dotyczących 
tego budynku. Znamy jego stan, lecz jako 
policja nie jesteśmy w stanie wpłynąć na 
właściciela, aby go zabezpieczył. Budy-
nek ten pozostaje w zainteresowaniu 
Straży Miejskiej, która jako jednostka sa-
morządu lokalnego czyni starania, aby 

właściciel, czyli PKP, zabezpieczył go 
– informuje Arkadiusz Ciozak, ofi cer pra-
sowy KMP Ruda Śląska.

Jakie zatem plany wobec budynku ma 
spółka PKP? – Obiekt przy ul. Dworco-
wej 2 od czterech lat jest nieużywany. 
Wcześniej był wykorzystywany jako bu-
dynek służbowy PKP i komercyjny – tłu-
maczy Maciej Bułtowicz z Biura Praso-
wego PKP. – W odpowiedzi 
na powtarzające się akty 
wandalizmu, zleciliśmy fi r-
mie zewnętrznej zabezpie-
czenie obiektu. Obecnie 
nie jest on przeznaczony 
do likwidacji – planujemy 
podjąć próby sprzedaży 
nieruchomości – zapowia-
da. 

Magdalena Szewczyk

– Stan budynku przy ul. Dworcowej 2 w pobliżu torów ko-
lejowych w Chebziu woła o pomstę do nieba – alarmują 
mieszkańcy. Obawiają się oni, że wkrótce dojdzie do zawale-
nia jego murów. PKP ma jednak inne plany.

– Od trzech tygodni na klatkach schodo-
wych po prostu śmierdzi. O sprawie wielo-
krotnie informowałem MPGM, który nawet 
przysłał do nas fachowca, jednak jego wizyta 
na nic się nie zdała – mówi Rudolf Lichwa, 
lokator bloku przy ul. Joanny 17b.

Zwróciliśmy się w tej sprawie do za-
rządcy budynku. Jak udało nam się dowie-
dzieć – 25 marca wykryto prawdopodobne 
źródło nieprzyjemnego zapachu, który to 
wydostawał się z kanalizacji. – Były to od-
słonięte żompie, połączone z otwartym od-
pływem kanalizacji. Aktualnie w celu cał-

kowitego wykluczenia innych przyczyn fe-
toru, dokonywane będą kilkudniowe kon-
trole piwnic – wyjaśnia Krzysztof Miko-
łajczak, rzecznik MPGM-u. – Należy jed-
nak zaznaczyć, iż w przypadku braku za-
grożenia dla osób i mienia, zarządca nie 
posiada uprawnień do komisyjnego otwar-
cia przynależnych do mieszkań komórek 
piwnicznych – dodaje.

Jednak nieprzyjemny zapach to nie ko-
niec problemów mieszkańców. W budyn-
ku zepsuł się bowiem zamek do drzwi 
wejściowych, przez co bezdomni zaczęli 

Nieprzyjemny zapach oraz zepsuty zamek – to sprawia, że komfort życia mieszkańców bu-
dynku przy ul. Joanny 17b, pozostawia wiele do życzenia. MPGM, czyli zarządca bloku obie-
cuje jednak, że wkrótce się to zmieni.

się tam częściej pojawiać. – Podejmiemy 
się naprawy zamka, który został zniszczo-
ny przez osoby włamujące się do klatki już 
po raz piąty (od grudnia 2014 roku). 
Mieszkańcy powinni jednak zawsze powia-
damiać Straż Miejską oraz policję w sytu-
acji powtórzenia się przebywania osób 
bezdomnych w budynku. My z kolei wysto-
sowaliśmy już stosowne pisma do Straży 
Miejskiej i policji w celu wzmożenia patro-
lowania przedmiotowej nieruchomości – 
zapowiada Krzysztof Mikołajczak. 

Dominika Kubizna Z powodu zepsutego zamka do bloku wchodzą bezdomni.

Kamienica przy ul. Dworcowej jest 
opuszczona od 4 lat – wcześniej 

wykorzystywana była jako budynek 
służbowy PKP i komercyjny. Teraz 

mieszkańcy martwią się, że w każdej 
chwili może się on zawalić. 

Czy plany przygotowane przez PKP 
zmienią przyszłość obiektu?

Śmierdząca sprawa na Goduli. | GODULA

A konkretnie – w bloku
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

REKLAMA
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KOCHŁOWICE

Tunkla stoi a to w błocie, 
to w korku. Trwa remont

Od marca przy ul. Tunkla wprowadzono ruch wahadłowy.

Zmiana ruchu wahadłowego, wytyczenie objazdu innymi ulicami albo... skrócenie sobie drogi, 
gdzie się da i jak tylko się da – między innymi w taki sposób kierowcy chcieliby ominąć korki 
w Kochłowicach. Chodzi o ulicę Tunkla, przy której prowadzona jest rozbiórka mostu. Kolejna 
zresztą, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące. Urzędnicy zapewniają, że wyko-
nawca robi, co w jego mocy, by upłynnić ruch. Jest także szansa na 
szybsze zakończenie remontu.
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Wkrótce szykuje się 
także przebudowa drogi 
gruntowej przy ulicach 

Piłsudskiego i Porannej. To 
jednak nie będzie wiązało 

się z utrudnieniami w 
ruchu. Przypomnijmy, że 

będzie to kolejna inwestycja 
w Kochłowicach. W ubiegłym 
roku rozebrany został wiadukt 

przy ul. Tunkla w pobliżu 
dawnej kopalni Nowy Wirek.

w Rudzie Śląskiej
ul. Niedurnego 55
pon.-pt. 9.00-17.00.

Wraz z początkiem mar-
ca przy ul. Tunkla w pobli-
żu ul. Przemysłowej poja-
wili się pracownicy firmy 
Drogopol, by zlikwidować 
nieużywany most. Rów-
nocześnie na drodze wpro-
wadzono ruch wahadłowy. 
To jednak nie rozwiązało 
problemu korków, które 
tworzą się w godzinach 
szczytu. – Około godz. 15-
16 lepiej szerokim łukiem omijać 
Kochłowice, bo przez ten remont 
za moment cała dzielnica będzie 
stała w korku – skarży się pani 
Krystyna, która dojeżdża ulicą 
Tunkla ze Świętochłowic do pra-
cy w Rudzie Śląskiej.

Z takim też sygnałem zwrócili-
śmy się do rudzkich urzędników. 
– Program sygnalizacji świetlnej 
dla ruchu wahadłowego został 
wdrożony zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami w tym zakresie  
– zapewnia Barbara Mikołajek-
Wałach, naczelnik Wydziału Dróg 
i Mostów UM Ruda Śląska.  
– Cykl programu pozwala na 

REKLAMA

przejazd około 25 pojazdów w jed-
nym kierunku – tłumaczy.

Kierowcy uznali jednak, że ta-
kie rozwiązanie jest niewystar-
czające i... postanowili sobie 
skrócić drogę, przejeżdżają tyłem 
za nasypem kolejowym (w pobli-
żu drogi rowerowej). – Pogoda 
i rosnąca liczba samochodów 
spowodowały na tej dróżce wiel-
kie bagno. Przejście na drugą 
stronę ulicy Tunkla i przejście na 
rynek (i odwrotnie) było trudne 
dla osoby dorosłej, a co dopiero 
dla dzieci, które chodzą do szkoły 
na rynku – zaalarmował nas jeden 
z mieszkańców.

Rudzianie postanowili więc na-
głośnić sprawę za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. Dzię- 
ki temu w kolejnych dniach na 
miejsce sprowadzono koparki, 
którymi to wyrównano teren i usu-
nięto błoto. Natomiast sam wjazd 
zastawiono betonowymi blokami. 
Problem korków powrócił więc 
ze zdwojoną siłą. – W godzinach 
szczytu ulicznego po odnotowa-
niu nierównomiernego rozkładu 
kolejek pojazdów z obu stron wy-
konawca zobowiązany jest stero-
wać ręcznie ruch wahadłowy. Ze 
względu na brak alternatywnej 
trasy objazdu utrzymanie ciągło-
ści drogi za pomocą drogi tech-
nologicznej jest dla tej sytuacji 

jedynym optymalnym rozwiąza-
niem – wyjaśnia Barbara Mikoła-
jek-Wałach.

Cierpliwości zmotoryzowanym 
nie starcza także dlatego, że krótko 
cieszyli się oni w pełni przejezdną 

ulicą Tunkla. Przypomnijmy bo-
wiem, że w ubiegłym roku w po-
bliżu byłej kopalni Nowy Wirek 
trwała rozbiórka niepotrzebnego 
wiaduktu. Teraz – zgodnie z har-
monogramem – kolejne prace  

w Kochłowicach mają za-
kończyć się do 21 sierpnia. 

– W przypadku występo-
wania sprzyjających wa-
runków atmosferycznych 
istnieje możliwość skróce-
nia przez wykonawcę termi-
nu wykonania robót – obie-
cuje Barbara Mikołajek-
Wałach.

Na szczęście kolejny pla-
nowany remont w dzielnicy 
nie będzie już wiązał  

się z większymi utrudnieniami.  
– Ogłoszony przetarg na opraco-
wanie dokumentacji projektowej 
wraz z prowadzeniem nadzoru au-
torskiego przy realizacji zadania 
pn.: „Przebudowa ul. Piłsudskie-
go przy numerze 111 i ul. Poran-
nej” obejmuje swym zakresem 
przebudowę drogi gruntowej w re-
jonie budynku przy ul Piłsudskie-
go 111 i ul. Poranną, w związku 
z czym nie wystąpią utrudnienia 
w poruszaniu się pojazdów ulicą 
Piłsudskiego. Należy jednak nad-
mienić, że zadanie to jest w chwili 
obecnej dopiero na etapie prac 
projektowych – zaznacza naczel-
nik Wydziału Dróg i Mostów.

 Joanna Oreł

1. Proszę wybrać SPRH jako organizację po-
żytku publicznego, której chcemy przekazać 
1% podatku.
2. W odpowiedniej rubryce rocznego zeznania 
podatkowego proszę podać nazwę organizacji: 
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZI-
NOM HUTNICZYM oraz numer wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego: 0000241090.
PIT-28 – poz. 125-127 PIT-36 – poz. 308-310
PIT-36L – poz. 94-96  PIT-37 – poz. 131-133 
PIT-38 – poz. 57-59      PIT-39 – poz. 51-53

3. Wpisać w rubrykę obliczony 1% swojego podatku według wskazówek na for-
mularzu. Urząd Skarbowy przekaże pieniądze SPRH w terminie 3 miesięcy od 
daty złożenia zeznania, potrącając od wyliczonej kwoty koszty przelewu.

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz 
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Hutniczym?

Wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzysku-• 
jący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), bez względu na to, w jaki sposób 
rozliczają się z fiskusem;
Osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;• 
Ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej  • 
19-procentowej stawki podatku;
Emeryci, ale pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS  • 
w tym zakresie.

3 proste kroki, by pomóc!

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna 
Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Magdalena Szewczyk, tel. 608-
166-016, Robert Połzoń, tel. 501-355-872, Joanna Oreł, tel. 512-295-228, 
Dominika Kubizna. 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, 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. 
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w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. 
 Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje. 

Niestety w Kochłowicach nie 
można wytyczyć objazdu w inny 

sposób. – Ze względu na brak 
alternatywnej trasy objazdu 
utrzymanie ciągłości drogi za 
pomocą drogi technologicznej 

jest dla tej sytuacji jedynym 
optymalnym rozwiązaniem 

– tłumaczy Barbara Mikołajek-
Wałach, naczelnik Wydziału 

Dróg i Mostów UM.
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Baran – Pomimo ro-
dzinnego zamiesza-
nia uda Ci się 

wszystko ogarnąć i postawić na 
swoim. Uważaj jednak na star-
szych krewnych, okaż zrozumie-
nie – z nimi lepiej nie zadzierać.

Byk – Zanim zabie-
rzesz się za świą-
teczne przygotowa-

nia, poszukaj pomocników. Ra-
zem szybciej i weselej uporacie 
się z zadaniami, a dzięki temu 
wieczory będą tylko Twoje.

Bliźnięta – Zapra-
gniesz większego 
spokoju a to przez 

ciężkie i stresujące ostatnie dni. 
Dlatego odpocznij dosłownie od 
wszystkiego, zajmij się sobą, 
poleniuchuj.

Rak – Wolne dni za-
chęcą Cię do pozna-
wania nowych ludzi. 

Nie oszczędzaj na swoich przy-
jemnościach. Ktoś może zarazić 
Cię pasjonującym hobby. Mo-
żesz teraz znaleźć coś, co dawno 
się zagubiło.

Lew – Poświęcisz 
więcej uwagi swe-
mu mieszkaniu. Wy-

mieciesz kurze i ugotujesz coś 
pysznego dla najbliższych. At-
mosfera będzie iście świątecz-
na.

Panna – Dzięki 
wpływom gwiazd 
będziesz posiadać 

niesamowity urok osobisty, a 
przez to zrobisz superwrażenie 
na innych. Umów się na roman-
tyczny wieczór, a z pewnością 
skończy się on śniadaniem.

Waga – Zaczniesz 
dbać o siebie i naj-
bliższych. Będziesz 

chciała omówić świąteczne pra-
ce i podzielić się obowiązkami, 
nie daj się przy tym wyprowa-
dzić z równowagi, gdyż inni 
mogą być leniwi.

Skorpion – Mimo 
zbliżających się 
wolnych dni, mo-

żesz mieć na głowie kilka spraw. 
Szybko je załatw, a odzyskasz 
dobry humor i będziesz mógł 
spędzić swój wolny czas z naj-
bliższymi.

Strzelec – Czekają 
Cię radosne dni. 
Spotkania i zakupy 

nastroją Cię pozytywnie na cały 
weekend. Unikaj marudzących 
osób, bo mogą wyssać z Ciebie 
dobrą energię.

Koziorożec – Bę-
dziesz w dobrym 
nastroju. Możesz 

liczyć na miłe zbiegi okolicz-
ności i dobre wiadomości. 
Bądź odważny i otwarty na no-
wości, a szczęście Cię nie opu-
ści.

Wodnik – Zawarte 
teraz znajomości 
mogą okazać się 

niezwykle ciekawe i wywrą 
wpływ na Twoje poglądy. Jeśli 
chcesz osiągnąć swoje cele, 
powinieneś zacząć wprowadzać 
myśli w czyn.

Ryby – Twoją głowę 
mogą zaprzątać my-
śli o budżecie domo-

wym. Pomyśl jak zaplanować 
świąteczne wydatki, gwiazdy 
będą sprzyjać pomysłom fi nan-
sowym, a i w miłości nie pozo-
stawią Cię samej.

Salon Wróżb FELICITAS
ul. Kłodnicka 97, 
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

R�������� �����������N�������� ��������� – ������ � R����� Ś�������!

Mikołaj Bryzgalski
syn Agaty i Szymona

ur. 22.03. (3250 g i 56 cm)

Filip Woźniak
syn Kasi i Daniela

ur. 21.03. (3800 g i 59 cm)

Wojtek Jonak
syn Agnieszki i Kamila

ur. 21.03. (3135 g i 53 cm)

Kamil Barszczewski
syn Izabeli i Adama

ur. 22.03. (3445 g i 55 cm)

Laura Paszka
córka Natalii i Mateusza

ur. 25.03. (3300 g i 54 cm)

Marek Wnuk
syn Anny i Jarosława

ur. 25.03. (3050 g i 55 cm)

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

Kuba Grabowski
syn Justyny i Kamila

ur. 24.03. (3990 g i 60 cm)

Antoni Łukasik
syn Anny i Jarosława

ur. 25.03. (3150 g i 56 cm)

Antoś Kaczmarek
syn Olgi i Grzegorza

ur. 21.03. (3280 g i 56 cm)

Oskar Huda
syn Kariny i Pawła

ur. 20.03. (3650 g i 60 cm)

Natalia Hoffmann
córka Klaudii i Krzysztofa

ur. 24.03. (3400 g i 55 cm)

Bartosz Klich
syn Sylwii i Łukasza

ur. 5.03. (1760 g i 45 cm)

Szymon Sachnik
syn Beaty i Łukasza

ur. 17.03. (3940 g i 61 cm)

Jan Klich
syn Sylwii i Łukasza

ur. 5.03. (1900 g i 46 cm) 
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Poziomo: 1 – mit. 
słow. Hades, 5 – tłoka, 8 – jamochłon 

morski, 9 – wirnik, 11 – sielanka, 12 – ruiny sta-
roż. Egiptu, 15 – upomnienie, 17 – mazak, 20 – 
Ilion, 21 – starodawny powóz, 24 – nieprawidło-
wy kłus konia, 25 – podatek pośredni, 28 – tumult, 
wrzawa, 29 – opad atmosferyczny, 32 – ostrzeże-
nie, 33 – mały rasowy pies, 36 – jaszczurka z 
Afryki, 39 – grochownik, krzew na żywopłoty, 42 
– wódka ze śliwek, 43 – nauka o moralności, 45 
– materiał ceramiczny, 46 – pokarm, 47 – siły 
zbrojne państwa. 

Pionowo: 1 – Cezar, który spalił Rzym, 2 – 
jedn. mocy elektrycznej, 3 – biały w kinie, 4 – 
miasto portowe w Algerii, 5 – paczka, pęk, 6 – si-
dła kłusownika, 7 – drzewo lżejsze od korka, 10 – 
dwukołowa taczka, 13 – wsch. część Wysp Mar-
shalla, 14 – „psie wyspy”, 16 – rumuński samo-
chód terenowy, 17 – np. handlowy, kryte przejście, 
18 – transport drewna wodą, 19 – godło górnicze, 
21 – ptak z mokradeł i brzegów wód, 22 – poeta 
literacki, 23 – japoński rycerz, 26 – puchar, 27 – 
ujma na honorze, 30 – krewny ze strony ojca, 31 
– cyrk lodowcowy, 34 – postać w pozie modlitew-
nej, 35 – drużyna, 37 – jezioro w Rosji, 38 – kwitnie tylko raz, 40 – 
męczy dłużnika, 41 – produkt wulkanizacji kauczuku, 44 – ignam. 

Hasło krzyżówki nr 11 brzmiało: Spartakus. Po odbiór kuponu 
o wartości 50 zł zapraszamy do redakcji Grażynę Szafraniec. W dzi-
siejszej świątecznej krzyżówce jedna z osób spośród tych, które 

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

nadeśle rozwiązanie krzyżówki na adres redakcji (41-709 Ruda Ślą-
ska, ul. Niedurnego 36) otrzyma kupon o wartości 100 złotych, do 
realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-
40). Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia krzy-
żówki.

REKLAMA

Emilia Szymonik
córka Marii i Bartłomieja

ur. 18.03. (3490 g i 54 cm)

Shona Lukaszyk
córka Katarzyny i Dawida

ur. 18.03. (2200 g i 51 cm)

Dla naszych Czytelników mamy 1 podwójne zaproszenie na 
imprezę pt. „Muzyczny voyage dookoła świata” – koncert 

przebojów świata i operetki. Wyślij SMS-a o treści: 
wiad.voyage+imię i nazwisko na numer  71100 (koszt SMS-a to 
1zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutt o). Na SMS-y czekamy 1.04.2015 

od godz. 10.00 do 3.04.2015 do godz. 12.00.

KUPON O WARTOŚCI 100 zł!
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Z RUDZKICH DRÓG

Wkrótce ruszy wiosenne łatanie dziur
Wirek, Bielszowice, Chebzie, Orzegów i Ruda – w najbliższych miesiącach w tych właśnie dzielnicach możemy spodziewać się remontów dróg, a co za tym 
idzie – utrudnień w ruchu. Urzędnicy przygotowują się właśnie do łatania dziur, które po zimie pojawiły się na jezdni. W sumie na ten cel wydanych zostanie 
ponad dwa miliony złotych. 

Fo
to

: J
O

 Jeszcze w tym roku wyremontowane 
zostaną drogi w Wirku, 

Bielszowicach, Chebziu, Orzegowie 
oraz w Rudzie. Urzędnicy nie 

mają wprawdzie przygotowanego 
harmonogramu prac, ale 

zapowiadają, że będą reagowali 
na zgłoszenia mieszkańców 

i sami także sprawdzą, które ulice 
wymagają naprawy. Na razie trwają 

przygotowania do przetargu.

SALON PIĘKNOŚCI
DLA ZWIERZĄT

Ruda Śląska-Halemba, ul. 1 Maja 39
tel. 798-51-20-62, www.piesnamedal.com.pl

godz. otwarcia: pn.-pt. 9.00-15.00
w pozostałe dni i godziny po wcześniejszym 

umówieniu telefonicznym

Wiosną z jednej strony – przyroda bu-
dzi się do życia, a pogoda za oknem co-
raz bardziej zachęca do spacerów, ale 
z drugiej strony – patrząc na stan dróg 
– można się zniechęcić do wiosennych 
podróży samochodem. Z podobnymi 
problemami boryka się nie tylko Ruda 
Śląska, ale również i inne miasta. Z po-
wodu m.in. ujemnych temperatur oraz 
opadów śniegu stan dróg po zimie pozo-

REKLAMA

BIELIZNA 
NAJLEPSZYCH

POLSKICH FIRM 
– również w dużych rozmiarach

Biustonosze do miseczki M
Duży wybór kosti umów 

kąpielowych przez cały rok

Sklep AmirandA
ul. Pokoju 1, Ruda Śląska 9

Dom Słoneczny, Tel. 509-553-732

www.facebook.com
Zapraszamy Zmysły do Krainy Fantazji, 

Nieodpartego Uroku, Finezji i Kobiecości

stawia wiele do życzenia. – Dziury? I to 
nie jedna, ale dziura na dziurze – tak na 
niektórych fragmentach wygląda ulica 
1 Maja. Jadąc nią mam dwa wyjścia 
– albo omijać dziury slalomem, albo 
wpadać w nie z hukiem, co nie jest zbyt 
przyjemne – żali się pan Mirosław, kie-
rowca z Wirku.

To właśnie m.in. tę dzielnicę obejmie 
plan remontów, do przygotowania któ-

rego przymierza się rudzki 
magistrat. Przed dwoma ty-
godniami ogłoszono bowiem 
przetarg na remonty bieżące 
dróg gminnych. W sumie 
plan obejmuje cztery zadania 
dotyczące dzielnic: Wirek, 
Bielszowice, Chebzie i Orze-
gów oraz Ruda. – Bodajże 
przed rokiem w Rudzie re-

montowano jezdnię przy skrzyżowaniu 
ulic Wolności i Zabrzańskiej, ale po zi-
mie drogą tą znów jeździ się nie najle-
piej – zgłasza jeden z mieszkańców.

Problem ten, podobnie zresztą jak 
i w pozostałych wymienionych dzielni-
cach, powinien zostać rozwiązany 
w najbliższych miesiącach, bo oferty 
w przetargu potencjalni wykonawcy 
mogą składać jeszcze przez tydzień. Na-
tomiast termin wykonania planowanych 
remontów upłynie pod koniec grudnia 
tego roku. Jaki będzie harmonogram 
prac i z jakimi utrudnieniami będą mu-
sieli liczyć się mieszkańcy? – Przeglądy 
dróg publicznych na terenie Rudy Ślą-
skiej przeprowadzane są regularnie, 
przez cały rok a ujawnione w ich trakcie 
oraz zgłaszane przez mieszkańców ubyt-
ki w nawierzchniach dróg są na bieżąco 

uzupełniane materiałem od-
powiednim dla danej na-
wierzchni, zgodnie ze sztuką 
budowlaną – mówi Adam 
Nowak, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta w Rudzie Ślą-
skiej. – Nie istnieje harmono-
gram cząstkowych remontów 
dróg. Wykonywane są one w 

ramach remontów bieżących 
i jak sama nazwa 

wskazuje, według 
bieżących po-

trzeb – dodaje. 
Zgodnie z planem na 

wykonanie remontów 
miasto wyda ok. 2 mln 
353 zł. To jednak nie 
wszystko. – W roku 

bieżącym na remonty 
dróg w budżecie miasta za-

bezpieczono 9 615 820,07 zł 
brutto – wyjaśnia Adam Nowak. 

W planach jest m.in. naprawa dróg w Wirku.

Na pozimowe remonty dróg władze 
miasta planują wydać ponad 2 mln 
zł. Prace w pięciu dzielnicach mają 

być przeprowadzone przez przyszłego 
wykonawcę do końca roku. Natomiast 
ok. 9,6 mln zł przeznaczono ogółem na 

tegoroczne utrzymanie jezdni. Przed 
rokiem na ten cel zarezerwowano 

ok. 10 mln zł. 

Dodajmy, że w ubiegłym roku była to 
podobna kwota. Na remonty dróg woje-
wódzkich, powiatowych, gminnych oraz 
wewnętrznych zarezerwowano wów-
czas ok. 10 mln złotych. Natomiast jed-
ną z najważniejszych i najbardziej wy-
czekiwanych inwestycji drogowych by-
ła naprawa ulicy Karola Goduli na od-
cinku od ul. Pawła do ul. Przedszkolnej.
 Joanna Oreł
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Zaprezentowali, co potrafią
W Polsce żyje około sześćdziesiąt tysięcy osób 

z zespołem Downa. Od 9 lat chorujący mają swoje 
święto. 21 marca przypada Światowy Dzień Osób 
z Zespołem Downa. Łącząc to wydarzenie z nadcho-
dzącymi Świętami Wielkanocnymi w Zespole Szkół 
nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza w poniedziałek 
(23.03.) zorganizowano spotkanie „Moje możliwości, 
moje wybory – cieszę się pełnymi i równymi prawami 
oraz rolą w rodzinie”.  

– Obchodzimy dzień świadomości osób z zespołem 
Downa, który nie polega na akcentowaniu choroby, 
a uświadamianiu społeczeństwu, że takie osoby ist-
nieją, dobrze sobie radzą, ale czasem potrzebują do-
datkowych względów – mówił Wiesław Jagielski, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych.  Trwające 
ponad półtorej godziny spotkanie obfitowało w wiele 
atrakcji. Były występy uczniów, kiermasz ozdób i kar-
tek świątecznych, warsztaty kulinarne, a także roz-
mowy przy kawie i ciastku. Podczas wydarzenia nie 

mogło zabraknąć również głównych bohaterów im-
prezy, czyli uczniów szkoły. – To oni udowadniają 
każdego dnia, że warto czerpać radość z małych rze-
czy – dodał dyrektor.  DK

Tak świętowano w Zespole Szkół nr 3.

WIREK

Muzykalny Ficinus

Zbliżający się okres Wielkiej Nocy stał się wspania-
łym pretekstem tematycznym do kolejnego spotkania, 
organizowanego w ramach cyklu „Twórcze piątki na Fi-
cinusie”, które odbyło się w miniony piątek (27.03.). 

Jego uczestnicy mogli duchowo przygotować się do tego 
najważniejszego, chrześcijańskiego święta. Czekał na 
nich koncert organowy połączony z występem chóru 
i zespołu muzycznego oraz prelekcją o muzyce pasyj-
nej. 

– Przygotowałem trzy utwory: „Fantazję preludium”, 
a także chorał do niemieckiej melodii Jana Sebastiana 
Bacha oraz „Chwalmy Pana” w wykonaniu własnym  
– opisał Hubert Ratka, organista z 65-letnim stażem, wy-
jątkowy gość piątkowego spotkania. 

Podczas wydarzenia nie mogło również zabraknąć 
chóru mieszanego Słowiczek, od początku związanego 
z Ficinusem, bowiem sala chórzystów znajduje się wła-
śnie tam. Gościnnie podczas „Twórczego piątku na Fici-
nusie” wystąpił także żeński zespół wokalny z Chorzo-
wa. Muzyczną ucztę wzbogacił wykład na temat muzyki 
pasyjnej księdza dra Adama Maliny, proboszcza Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Zbawiciela w Katowicach-
Szopienicach.  DK

Hubert Ratka zagrał podczas spotkania.

WIREK

Teatr to ich życie
„Nie wszystek umrę, stawiam sobie pomnik trwal-

szy niż ze spiżu” – ta horacjańska maksyma przyświe-
cała uczniom ZSO nr 2 im. Gustawa Morcinka w trak-
cie festiwalu teatralnego (24-27.03.). Ich „pomnika-
mi” były spektakle, które stworzyli, inspirując się 
znanymi dziełami literackimi. – W trakcie tygodnia 
nasi wychowankowie wystąpili z dwunastoma przed-
stawieniami, uprzednio dbając nie tylko o odpowied-
nią częstotliwość prób, ale także opracowując scena-
riusze i scenografię. W piątkowe popołudnie, w ra-
mach Międzynarodowego Dnia Teatru postanowili-
śmy podsumować nasz festiwal – mówiła Magdalena 
Foik-Winek, współorganizatorka przedsięwzięcia. 

Wspomniane podsumowanie było wspaniałą ucztą 
teatralną. Dla jednych – doświadczaną po raz pierw-
szy, dla innych – stanowiącą już szkolną tradycję. Do 
tych drugich należał m.in. Tomasz Cyprys, uczeń kla-
sy drugiej. – Spróbowałem w tym roku wyreżyserować 
spektakl na podstawie dzieła „Kuszenie św. Antonie-

NOWY�BYTOM

Ślonzoki niy gynsi

Siedem szkół zmierzyło się ze śląską godką.

I też swoją godkę mają! Co więcej, równie pięknie ją 
pielęgnują. W czwartek (26.03.) w Gimnazjum nr 11 im. 
Jana S. Dworaka po raz jedenasty odbył się Międzygim-
nazjalny Konkurs Gwary. Pojawiło się na nim aż siedem 
szkół, których uczniowie przez około trzy godziny pre-
zentowali swoje zamiłowanie do śląskiej godki.

– Nie ograniczyliśmy ani tematyki, ani formy. Mogły 
być to zarówno wiersze jak i utwory pisane prozą, teksty 
znane oraz te, które stworzyliśmy w przypływie natchnie-
nia – podkreślała Joanna Chawińska, współorganizator-
ka konkursu.

W ciągu dziesięciu edycji liczba uczestników konkur-
su utrzymuje się na stałym poziomie, co dowodzi o sta-
łym zainteresowaniu młodzieży śląską godką. – To cie-
szy, zwłaszcza, że uczniów w szkołach ubywa, a nasza 
liczba zgłoszeń się nie zmienia – zaznaczała Joanna Cha-
wińska.

Grand prix tegorocznej edycji Międzygimnazjalnego 
Konkursu Gwary przypadło w udziale Angelice Lubo-
jańskiej, Roksanie Głodny oraz Justynie Walenciak 
z Gimnazjum nr 11. Pierwsze miejsce zajęła natomiast 
Irena Bilek z Gimnazjum nr 5. DK 

NOWY�BYTOM

Planty pełne 
zdrowia 

Wyjątkowo zdrowo zrobiło się w czwartek (26.03.) 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. Za spra-
wą ekspertów z sanepidu, WOPR-u oraz Szkoły Poli-
cealnej Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego 
Cieszyńskiego uczniowie już po raz dziewiąty mieli 
okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowia. 

Czy wykorzystają ją w przyszłości? – Oczywiście. 
Najbardziej zapadł nam w pamięć masaż rytmiczno-
relaksacyjny oraz wskazówki dotyczące pielęgnacji 
skóry. Zamierzamy się do nich stosować – zapewnia-
ły Karolina Walenciak i Aneta Wysłuch, uczennice 
ZSP nr 5. 

Wspomniane przez dziewczyny zajęcia to nie jedy-
ne rozrywki, jakie czekały na wychowanków szkoły. 
Oprócz wykładów poświęconych zapobieganiu uza-
leżnień oraz profilaktyce w zakresie odpowiedniego 
dbania o zęby, uczniowie mogli poznać inne tajniki 
zdrowia oraz urody. Nie trzeba wspominać jak bardzo 
ten warsztat cieszył się zainteresowaniem płci dam-
skiej. Imprezą towarzyszącą Szkolnemu Dniu Promo-
cji Zdrowia w ZSP nr 5 był finał III edycji konkursu 
plastycznego na temat dobrego stylu życia.  DK 

RUDA

Podążając  
Drogą Krzyżową

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 7 postanowili podjąć tematykę Miste-
rium Męki Pańskiej. Przedstawienie jej w formie wi-
dowiska teatralnego jest niezwykle trudne, jednak 
wszyscy zaangażowani stanęli na wysokości zada-
nia.

Wystawiona w piątek (27.03.) Pasja w ZSP nr 7 
była swoistym przygotowaniem uczniów do udziału 
w rekolekcjach, a także podniosłą formą przeżywania 
ostatnich dni Wielkiego Postu. Nad spektaklem pra-
cowały dwie nauczycielki – Izabela Ziob oraz Małgo-
rzata Wojnarowicz.

– Przedstawienie miało uświadomić, że czas Wiel-
kiego Postu jest czasem refleksji nad życiem, a grze-
chy oddalają nas od Boga. Tradycyjne stacje Drogi 
Krzyżowej zastąpiliśmy stacjami z grzechami głów-
nymi, a właściwie sytuacjami, które je obrazują. To 
grzechy i zaniedbania zaprowadziły Jezusa na Gol-
gotę – tłumaczyła Izabela Ziob.

– Spektakl był na bardzo wysokim poziomie. Mając 
na uwadze niepełnosprawność intelektualną naszych 
uczniów należało go przygotować tak, by został zro-
zumiany. To, pomimo trudnej tematyki, udało się 
osiągnąć – podkreślała Joanna Szwajnoch, dyrektor-
ka ZSP nr 7. MS

BYKOWINA

Przyjdźcie do nas!

Maluchy stawiały w szkole pierwsze kroki.

Przedszkolaki, ich rodzice oraz byli uczniowie zo-
stali serdecznie zaproszeni w progi Szkoły Podstawo-
wej nr 2 podczas Dnia Otwartego, który odbył się tam 
w ubiegły czwartek (26.03.). Od rana do późnego po-
południa można było się przekonać o tym, że warto 
właśnie tutaj rozpocząć edukację.

– Dzień Otwarty to szczególna szansa dla przed-
szkolaków, by poznać lepiej szkolny klimat. Dla nich 
początek nauki to niezwykłe wydarzenie, chcemy im 
pomóc się z tym oswoić – tłumaczyła Barbara Siemiń-
ska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Bykowi-
nie. To właśnie wychowankowie przedszkoli najlicz-
niej przybyli na spotkanie ze starszymi kolegami, 
którym przyglądali się z nieskrywaną ciekawością. 
Uczniowie SP nr 2 dołożyli wszelkich starań, by ma-
luchy poczuły się w szkole dobrze. Za sprawą przed-
stawienia zabrali gości na wycieczkę do Irlandii, 
przywitali wraz z nimi wiosnę oraz przypomnieli peł-
ną uroku historię o Kopciuszku. 

Nie do przecenienia była również rola nauczycieli, 
którzy zaoferowali przedszkolakom zajęcia plastycz-
ne, ruchowe, edukacyjne, a także pokazali, jak udzie-
lić pierwszej pomocy. Mimo początkowego spesze-
nia, maluchy stopniowo wyglądały na coraz bardziej 
zainteresowane szkolną przygodą. Kilkoro z nich zde-
cydowało się również na zadanie pytań.  DK

WIREK
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W „Morcinku” świętowano teatralnie.
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go” Salvadora Dali, co okazało się niemałym wyzwa-
niem. Muszę jednak przyznać, że dzięki temu reżyseria 
szalenie mi się spodobała – zdradził Tomek.

 DK 
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KULTURA REKLAMA

KULTURA

Ciernie zamiast konfetti.  
To był niezwykły musical!

Nieodłączną postacią związaną z historią 
ukrzyżowanego Jezusa jest nawrócony łotr, 
wiszący na krzyżu tuż obok Chrystusa. Jego 
postawa była dowodem na to, że zawsze mo-
żemy odmienić swój los i ponownie „wygrać 
życie”. Tego też dowiodło około dwustu 
osób zaangażowanych w musical pasyjny 
„Twoje życie – Twój wybór”, który zapre-
zentowany został w ostatnich dniach naj-
pierw w Orzegowie, a później również i na 
Bykowinie. 

Spotkania te były okazją do podsumowa-
nia tegorocznych rekolekcji wielkopostnych 
dla wychowanków szkół podstawowych  
nr 36 i 6. – Musical to historia Artura – cele-
bryty, który prowadzi światowe życie w bla-
sku fleszy, ale tak naprawdę jest sam. Podczas 
kolejnego wieczoru, sącząc drinka, uświada-
mia sobie, że nie radzi sobie z życiem. Zasy-
pia i budzi się w innym świecie – opowiadał 
Sebastian Mandrysz, wikariusz parafii pw. 
Michała Archanioła w Orzegowie.

Jaki był to świat? Pełen cierpienia, 
a jednocześnie miłosierdzia. Artur pozna-
je rzeczywistość usłaną cierniami, a nie 
jak dotąd, salonowym konfetti. Toczą 
o niego spór dobro i zło. Siły te pokazują 
mu, jak do tej pory wyglądało jego życie. 
Według diabła wiązało się ono z samymi 
sukcesami, natomiast Boży wysłannik 
wskazuje na to, jak bardzo puste było ży-
cie Artura. W związku z tym tytułowy bo-
hater otrzymuje niezwykły dar – może 
dostrzegać to, czego nie widzą inni ludzie. 
Ma okazję m.in. przekonać się, jak wyglą-
da życie rodziny, w której ojciec jest alko-
holikiem. Stopniowo zaczyna zmieniać 
swoje podejście do rzeczywistości, 
a w sporze o jego osobowość wygrywa 
silniejsza wartość, czyli dobro. – Już po 
raz drugi mierzę się z formą musicalu,  
w którym naprawdę dobrze się czuję  
– przyznał Artur Gogolin, odtwórca głów-
nej roli. 

Nie sposób pominąć kwestii muzyki. 
Była ona wspaniałym tłem dla rozgrywa-
jących się scen. Momentami głośna, z roc-
kowymi przerywnikami, oddająca dramat 
rozgrywający się we wnętrzu Artura, cza-
sem subtelna, wyśpiewywana przez dzie-
cięcy chórek. Dodatkowym atutem była 
gra świateł. Taki rekolekcyjny przekaz był 
niezwykle ważny dla widzów musicalu.

Dominika Kubizna 

Musical opowiadał o wewnętrznych dylematach bohatera.

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. W zależności od Twoich 

aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

Jan Paweł II  
w Muzeum Miejskim

Chociaż Papież Polak nie interesował się 
filatelistyką aż na tak dużą skalę, to filateliści 
zainteresowali się nim. W murach Muzeum 
Miejskiego im. M. Chroboka otwarto w po-
niedziałek (30.03.) wystawę „Święty Jan Pa-
weł II Papież”, zorganizowaną we współpra-
cy z rudzkim Oddziałem Polskiego Związku 
Filatelistów. 

Wystawa składa się nie tylko z pamiątek 
filatelistycznych poświęconych papieżowi, 
w tym m.in. eksponatu Andrzeja Nowaka, 
który przedstawia zagraniczne pielgrzymki 
Jana Pawła II, jak i reminiscencji, czy wize-
runków Świętego. Znalazły się na niej rów-
nież numizmaty oraz medale kolekcjoner-
skie. – Praca nad wystawą trwała około 
miesiąca i jest ona wspólnym dziełem An-
drzeja Nowaka, Krystiana Szejki, Władysła-
wa Gębczyka, Adama Sito, Brunona Surmy 
oraz członków zarządu rudzkiego PZF – wy-
liczała Jadwiga Ostraszewska, prezes Od-
działu Polskiego Związku Filatelistów w Ru-
dzie Śląskiej. 

Wystawę „Święty Jan Paweł II Papież” 
można podziwiać do 24 kwietnia w godzi-

nach otwarcia Muzeum Miejskiego. Dodaj-
my, że oprócz wernisażu w poniedziałek od-
była się także uroczystość wręczenia odznaki 
„Kamrata” Józefowi Gluchowi, 90-letniemu 
rudzianinowi, który od wczesnej młodości 

dba o promocję naszego miasta. – Czuję się 
zaszczycony nagrodą, bardzo dziękuję 
wszystkim za serdeczność, jaką okazali mi 
przez te wszystkie lata – powiedział nagro-
dzony.  Dominika Kubizna 

Wystawę „Święty Jan Paweł II Papież” można oglądać do 24 kwietnia.
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UWAGA!
Punkt PZU 
przeniesiony

Zapraszamy do nowej siedziby Niedurnego 34 
(tuż obok szkoły muzycznej). pon-środa, piątek 8-17, czwartek 8-18,

tel 501 684 898 | Facebook – PZU DARIUSZ HAŁASZUK
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201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015 Wszystkim Mieszkańcom
zasobów Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz Czytelnikom 
„Wiadomości Rudzkich”
z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy spokoju i radości,
pogody ducha i miłości,
uśmiechu i zrozumienia bliskich 
przy  wielkanocnym stole.

Rada Nadzorcza i Zarząd
Rudzkiej Spółdzielni  Mieszkaniowej

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy 
przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe 
dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia 
wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

Życzy Zarząd i Pracownicy
Śląskiego Parku  Przemysłowo

-Technologicznego 
sp. z o.o.

Życzenia radosnych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją 

budzącej się do życia wiosny oraz pogody w sercu i ciepła
płynącego z serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół

składają 
Zarząd i Pracownicy 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej  
Sp. z o.o.  w Rudzie Śląskiej

Za kilka dni usiądziemy przy świątecznym stole,
będziemy się dzielić potrawami, które są symbolem

odradzającego się życia, dostatku i przyjaźni.
Niech ten doroczny czas wypełniony rodzinnymi spotkaniami

będzie okazją do rozważań symboliki Wielkanocy.

Wszystkim Rudzianom z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy pomyślności,
zdrowia, spokoju i wzajemnej życzliwości. Radosnego Alleluja!

W imieniu władz samorządowych

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta
Ruda Śląska wraz z Radnymi



���.�����������������.��  ŻYCZENIA WIELKANOCNE | 1.04.201511

Zdrowych, radosnych

Świąt Wielkiej Nocy

suto zastawionych stołów

oraz jak najmilszych spotkań 

w gronie przyjaciół i rodziny

życzą

właściciele

Domu Przyjęć ,,Senator”

wraz z pracownikami Nadziei na lepsze jutro, 
wiary w człowieka i dobro jego natury,
miłości i powodzenia 
w życiu osobistym i zawodowym
wszystkim naszym Klientom
z okazji Świąt Wielkanocnych
   
  życzy

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

składamy najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, 

szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

Niech ten szczególny czas będzie okazją 

do zatrzymania się w codziennym biegu życia

i spędzenia radosnych chwil 

w gronie najbliższych

Zarząd i pracownicy

Tönsmeier Południe  Sp. z o. o.

Niech ten świąteczny czas 
będzie przepełniony 
ciepłem, radością, 

a także przyniesie Wam 
nadzieję na lepsze jutro.

Życzy
Zakład 

Przetwórstwa 
Mięsnego M. KuśMięsnego M. Kuś

Ciepłych i udanych 
Świąt Wielkanocnych 
oraz wszelkiej pomyślności 
i radości w życiu zawodowym 
i prywatnym
życzy Firma



Z okazji nadchodzącej Wielkanocy 
życzę wszystkim Mieszkańcom Rudy Śląskiej, 

a szczególnie Seniorom PZERiI,  
aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość 

nie opuszczały Państwa przez cały rok.

 Henryk Piórkowski 
Radny Miasta Ruda Śląska
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ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Dni, które niosą 
ze sobą odkupienie

Nie porządki, 
święconki, czy 
kartki z życzeniami 
są najważniejsze 
w świętach 
Wielkanocnych. 
Okres Wielkiego Postu 
kończy się wraz 
z rozpoczęciem 
Triduum Paschalnego, 
które jest szczytem 
całego roku 
liturgicznego. To 
właśnie odpowiednie 
jego przeżywanie 
sprawia, że godnie 
obchodzimy to 
najistotniejsze 
dla chrześcijan 
święto, które jest 
uobecnieniem 
tajemnicy odkupienia: 
męki, śmierci 
i Zmartwychwstania 
Pańskiego.

Triduum Paschalne jest najważniejszą 
uroczystością roku liturgicznego. To 
czas sakramentalnego uobecnienia 

tajemnicy odkupienia: męki, śmierci 
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W tym 
okresie święcenie potraw jest wydarzeniem 
drugorzędnym. Najważniejsze jest bowiem 

oczekiwanie na Zmartwychwstanie.

W tym niezwykłym czasie pragniemy życzyć 
wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej, 

aby Święta Wielkanocne obudziły w Was 
uśpione marzenia, 

a czas spędzony w gronie najbliższych 
obfi tował w wiarę, miłość i nadzieję.

Klub Radnych
Razem dla Rudy Śląskiej

Grzegorz Handler, 
Witold Hanke, 
Jacek Jarocki, 

Agnieszka Płaszczyk, 
Krzysztof Rodzoch

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy naszym Klientom i Partnerom Biznesowym, 

aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, 
nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych 

upływały w miłym, wiosennym nastroju.
Zarząd i Pracownicy

Centrum Projektów Regionalnych
INWESTOR SA

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2015 roku Urząd Stanu Cywilnego 
w Rudzie Śląskiej będzie nieczynny.

Tak naprawdę okres Świętego Tridu-
um Paschalnego rozpoczyna się po za-
chodzie słońca – z czwartku na piątek. 
Wtedy to w kościołach odbywa się 
Msza Wieczerzy Pańskiej. Okres prze-
żywania Triduum to wydarzenie nie-
rozłączne. – Wielki Czwartek to przede 
wszystkim  pamiątka ustanowienie sa-
kramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. 
Jest to także święto Kościoła Diecezjal-
nego. W tym dniu odnawiamy przymie-
rze kapłańskie. Wieczorem natomiast 
odprawiana jest Msza Wieczerzy Pań-
skiej, która odbywa się przy pustym 
Tabernakulum – tłumaczy ks. Ryszard 
Nowak, proboszcz parafi i św. Michała 
Archanioła w Orzegowie.  – W naszej 

parafi i prowadzony jest także obrzęd 
Mandatum, czyli obmywania nóg. To 
głębokie przeżycie dla każdego kapła-
na. Ma ono na celu pokazanie, że jeste-
śmy po to, by służyć, a nie po to, by 
nam służono – dodaje ks. Nowak.

Dobrze, gdy liturgia jest przedłużana 
w domach, przy wspólnej, rodzinnej 
wieczerzy oraz modlitwie.

W����� P�����
Według Pisma Świętego sądzenie 

Jezusa rozpoczęło się ok. godz 9. Nato-
miast w piątkowe południe został on 
ukrzyżowany, zaś o godz. 15 wyzionął 
ducha. Wydarzenia Wielkiego Piątku 
nie skupiają się jednak wyłącznie na 
drodze krzyżowej, jako że jest to nabo-

żeństwo pasyjne. 
W piątek centralnym 
punktem jest bowiem 
Liturgia Męki Pańskiej, 
która ma zupełnie inny 
charakter. – Liturgia ta 
nie jest liturgią cierpie-
nia. Chodzi w niej 
o ukazanie królewskie-

go i triumfalnego wymiaru służby 
Chrystusa i jego zwycięstwa. Jest to 
także liturgia bez Eucharystii, która 
rozpoczyna się od modlitwy w ciszy 
i skupieniu – mówi proboszcz orzegow-
skiej parafi i.

Liturgia słowa ma ukazać, jak Chry-
stus na krzyżu poprzez zbawienie reali-
zuje nadzieje całej ludzkości. Podczas 
liturgii odbywa się także adoracja krzy-
ża, który ostatecznie stał się symbolem 
zwycięstwa. Całość kończy się prze-
niesieniem Najświętszego Sakramentu 
do Grobu Pańskiego.

W����� S����� 
� W��������

Bardzo często święcenie pokarmów 
traktowane jest jako najważniejsza 
część Wielkiej Soboty. Jednak tak na-
prawdę jest to obrzęd drugorzędny 
podczas trwania Triduum. Wielka So-
bota to czas adoracji Chrystusa złożo-
nego w grobie oraz oczekiwania na je-
go zmartwychwstanie. – Z punktu wi-
dzenia istoty święcenie pokarmów jest 
wydarzeniem marginalnym, ale przez 

wielu jest traktowane jako najważniej-
sze. Dary zanosimy, by uświadomić so-
bie, że bez Boga nie mielibyśmy nicze-
go – podkreśla ks. Nowak.

Świętowanie Wielkiej Nocy rozpo-
czyna się Wigilią Paschalną, czyli mszą 
zmartwychwstania. Obecność światła, 
zwrotów „Chwała na wysokości Bogu”, 
czy „Alleluja” jest proklamacją Zmar-
twychwstania. Następuje także wycze-
kiwana konsekracja – Eucharystia ma 
być dziękczynieniem za dar odkupie-
nia, za życie, które zostało umożliwio-
ne przez śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa. – Cała liturgia mszy rezurekcyj-
nej skupia się wokół nowego życia 
w Chrystusie, dlatego jest pełna symbo-
li: światła, słowa, wody, czy uczty 
– mówi ks. Ryszard Nowak.

Podkreśla on także, że dobrze jest 
uczestniczyć w uroczystościach Tridu-
um już po spowiedzi świętej. – Warto 
przystąpić do sakramentu pokuty dużo 
wcześniej. Większość moich parafi an 
wyrobiła sobie ten nawyk i można dum-
nie stwierdzić, że nie zostawiają tego 
na ostatni moment. 
 Magdalena Szewczyk

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Ruda Śląska wykazu nieruchomości Gminy Ruda Śląska 
o oznaczeniu geodezyjnym 2273/22 o powierzchni 319 m2, zapisanej na karcie mapy 9, obręb Ruda, KW 
GL1S/00019135/9 położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Powstańców, przeznaczonej do zbycia w drodze 

bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Gminy Ruda Śląska wynoszącego 
119/1000 części oraz nieodpłatnego przeniesienia lokalu garażowego nr 23 na rzecz jego najemcy w trybie 

art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W����� C�������
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W ubiegłym roku do rudzkich organizacji 
pozarządowych w ramach 1 procenta trafiło 
ponad 672 tys. zł. Większą część tej sumy, bo 
prawie 394 tys. zł, przekazali rozliczający się 
mieszkańcy Rudy Śląskiej. – Idea „jednego 
procenta” ma podwójny charakter. Wspieramy 
organizacje pozarządowe, przez co wzrasta za-
angażowanie obywatelskie mieszkańców, w tym 
także lokalne – mówi prezydent Rudy Śląskiej. 
– Warto byśmy znali organizacje społeczne 
z terenu naszego miasta. Są to organizacje 
wspierające, kulturalne, sportowe. Wachlarz 
ich działań jest ogromny, myślę więc, że każdy 
znajdzie dziedzinę bliską swojemu sercu, którą 
chętnie wesprze – podsumowuje Grażyna 
Dziedzic. 

W mieście w ubiegłym roku ponad połowa 
mieszkańców skorzystała z okazji wsparcia 
trzeciego sektora. To wynik lepszy niż średnia 

dla całego kraju. Rudzcy podatnicy na organi-
zacje pożytku publicznego przekazali w sumie 
ponad 2 mln zł. Najczęściej odpisy były de-
klarowane na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdą-
żyć z pomocą” (przeszło 489 tys. zł). Na dru-
gim miejscu znalazło się Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami „FAUNA”. Organizacja 
w sumie otrzymała przeszło 302 tys. zł, z cze-
go prawie 140 tys. dzięki hojności mieszkań-
ców Rudy Śląskiej. Druga za FAUNĄ organi-
zacja miejska, która otrzymała najwięcej pie-
niędzy, bo prawie 78 tys. zł, to Stowarzyszenie 
Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana 
Pawła II. 

Od kilku lat wśród rudzkich najczęściej wspo-
maganych organizacji plasuje się także Stowa-
rzyszenie Świętego Filipa Nereusza. W ubie-
głym roku organizacja otrzymała blisko 69 tys. 
zł. – Pieniądze otrzymane z „jednego procen-

Ponad 2 mln zł otrzymały organizacje pożytku publicznego od rudzkich podatników rozliczających się za rok 2013. Niecałe 20 pro-
cent tej sumy trafiło do stowarzyszeń, towarzystw i fundacji z Rudy Śląskiej. – W mieście działa wiele wspaniałych organizacji, które 
warto wspierać. Może się zdarzyć, że pewnego dnia sami będziemy musieli skorzystać z ich pomocy. Pamiętajmy – dobro za dobro  – 
podkreśla Grażyna Dziedzic.  – Byłoby dobrze, gdyby w tym roku do rudzkich organizacji pożytku publicznego trafiło jeszcze więcej 
pieniędzy – dodaje prezydent Rudy Śląskiej.

Zdecyduj, kto dostanie  
Twój 1 procent!

ta” przekazaliśmy m.in. na leczenie chorego 
dziecka, dofinansowanie „Akcji Lato” skiero-
wanej do dzieci i młodzieży oraz wsparcie wie-
lu innych akcji organizowanych przez stowa-
rzyszenie – wymienia Alina Szulirz, prezes 
stowarzyszenia. – Teraz przymierzamy się do 
stworzenia w Rudzie Śląskiej Centrum Rozwo-
ju Rodzin, które zlokalizowane by było w Ha-
lembie. W miejscu tym pomoc znajdą małżeń-
stwa borykające się z problemami, niekoniecz-
nie te ubogie – zapowiada. – Pieniądze z „jed-
nego procenta” stanowią istotną część finan-
sów, jakich potrzebujemy, tak więc dziękuję 
tym wszystkim, którzy nas dotychczas wspoma-
gali i proszę o wsparcie również w tym roku – 
podkreśla prezes.

Istotnego wsparcia ze strony rudzian w roku 
ubiegłym doświadczyli także: Fundacja na 
rzecz wczesnego rozpoznawania chorób nowo-

tworowych u kobiet GODULA – HOPE  
(ok. 35 tys. zł), Stowarzyszenie Rekreacyjno-
Sportowe „Gwiazda” (ok. 32 tys. zł) oraz Dom 
Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgro-
madzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boro-
meusza w Rudzie Śląskiej (ok. 29 tys. zł).

Przypomnijmy, że za rok 2012 rudzkie orga-
nizacje pożytku publicznego otrzymały 653 
tys. zł. Od rudzian zebrały ponad 363 tys. zł. 
Z upływem lat także ogólna suma, jaką rudzcy 
podatnicy przekazują w ramach jednego pro-
centa, wzrasta. W 2013 roku na organizacje 
pożytku publicznego działające w kraju prze-
kazali oni 1,9 mln zł, w 2012 roku zaś suma ta 
wynosiła 1,75 mln zł. 

Aktualnie w Rudzie Śląskiej działa 140 sto-
warzyszeń rejestrowanych, 53 stowarzyszenia 
sportowe, 21 stowarzyszeń zwykłych oraz 17 
fundacji.

Dokonać wyboru organizacji, której chcemy przekazać 1% 1. 
naszego podatku. Organizację można wybrać z listy opubli-
kowanej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.
pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego.

Wypełnić formularz PIT i po obliczeniu wpisać wysokość na-2. 
leżnego podatku za rok 2014.

Obliczyć, ile wynosi 1% od ww. sumy i wynik, odrzucając gro-3. 
sze wpisać w odpowiednią rubrykę formularza podatkowe-
go.

Podatnik nie wpłaca już kwoty 1% samodzielnie na konto or-4. 
ganizacji. Pieniądze przekaże za nas Urząd Skarbowy.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym 5. 
może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mo-
gą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez 
organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., osoba fizyczna może pomniejszyć 
swój podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego (PIT 36 i PIT 37) o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując 
w ten sposób określoną sumę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

JAK TO ZROBIĆ?



I. STOWARZYSZENIA  
REJESTROWANE  

I FUNDACJE

1. Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska, 
nr KRS: 0000002929. 

Status OPP: 27 kwietnia 2009 r. 
Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycz-
nych, popularyzowanie tradycji i historii oręża 
polskiego, wspomaganie rozwoju kultury fizycz-
nej i sportu.

2. Fundacja Na Rzecz Programu Wczesnego 
Rozpoznawania Chorób Nowotworowych  

u Kobiet GODULA – HOPE,  
nr KRS: 0000008844.  

Status OPP: 13 marca 2005 r.  
Cele statutowe: wspieranie programów wcze-
snego rozpoznawania chorób nowotworowych 
oraz metod ich leczenia ze szczególnym uwzględ-
nieniem chorób kobiecych narządów rodnych 
oraz edukacja medyczna.

3. Górniczy Klub Sportowy 
„Grunwald”,  

nr KRS: 0000077324.  
Status OPP: 29 kwietnia 2005 r.  

Cele statutowe: propagowanie kultury fizycz-
nej wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie wa-
runków rekreacji dla mieszkańców miasta Ru-
da Śląska. Organizowanie sekcji sportowych 
dla wyczynowego i masowego uprawiania 
sportu.

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

„Polska – Wirek”, 
nr KRS: 0000001450. 

Status OPP: 20 października 2008 r.

5. Klub Sportowy „Zgoda” 
Ruda Śląska-Bielszowice, 

nr KRS: 0000227877. 
Status OPP: 26 kwietnia 2010 r.  

Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej 
i sportu, organizowanie wychowania fizycznego 
dzieci i młodzieży, stwarzanie członkom Klubu 
warunków do uprawiania sportu, w tym sportu 
wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja 
miasta Ruda Śląska.

6. Rudzki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, 

nr KRS: 0000213614. 
Status OPP: 22 września 2006 r.  

Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie inte-
lektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności 
członków Stowarzyszenia; prowadzenie edukacji 
w różnych dziedzinach nauk – w formie wykła-
dów, seminariów, lektoratów języków obcych; 
propagowanie komunikacji społecznej; aktywi-

zacja społeczna osób starszych; rozwój indywi-
dualnych zainteresowań.

7. Rudzkie Konto Pomocy, 
nr KRS: 0000002681. 

Status OPP: 8 lutego 2008 r.  
Cele statutowe: wszechstronna pomoc osobom, 
rodzinom i środowiskom upośledzonym społecz-
nie, materialnie lub zdrowotnie; udzielanie bez-
zwrotnych zapomóg, pomoc w zdobyciu dodat-
kowych kwalifikacji, bezpłatne poradnictwo.

8. Rudzkie Stowarzyszenie 
Amazonek „RELAKS”, 

nr KRS: 0000003736. 
Status OPP: 30 września 2011 r.  

Cele statutowe:  wszechstronne działanie na 
rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworo-
wymi ze szczególnym uwzględnieniem nowo-
tworów piersi oraz prowadzenie działań ukierun-
kowanych na poprawę warunków życia oraz 
zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.

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

Status OPP: 30 grudnia 2009 r.  
Cele statutowe: działanie na rzecz rozwoju kul-
tury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy 
oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywi-
zacja środowisk amatorskich i profesjonalnych 
twórców.

10. Rudzkie Stowarzyszenie 
Pomocy Ofiarom Przestępstw,

nr KRS: 0000178360. 
Status OPP: 8 stycznia 2007 r.  

Cele statutowe: pomoc ofiarom przestępstw 
i przemocy, w tym przemocy w rodzinie; udziela-
nie pomocy prawnej psychologicznej oraz w spo-
rządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń itp.; utrzy-
mywanie kontaktów z jednostkami ochrony po-
rządku prawnego w celu wypracowania sposobów 
przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.

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

Status OPP: 27 stycznia 2012 r.  
Cele statutowe: propagowanie idei sportu i kul-
tury fizycznej, w szczególności hokeja na lodzie; 
planowanie i organizowanie pozalekcyjnego cza-
su dla dzieci i młodzieży;  rozwijanie sportu wy-
czynowego; organizowanie sekcji sportowych, w 
których prowadzone jest szkolenie; organizacja 
imprez oraz zawodów sportowych.

12. Rudzkie Towarzystwo 
Przyjaciół Drzew, 

nr KRS: 0000279536. 
Status OPP: 19 kwietnia 2011 r.  

Cele statutowe: wspieranie rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego, praworządności  
i demokracji, upowszechniania praw człowie-
ka i obywatela; popularyzacja postaw obywa-
telskich i proekologicznych obywateli, czynną 
ochronę zasobów przyrody ożywionej i nie-
ożywionej oraz środowiska naturalnego; pobu-
dzenie mieszkańców Rudy Śląskiej  do aktyw-
nego uczestniczenia w działaniach zmierzają-
cych do poznawania i skutecznej ochrony 
prawnej oraz fizycznej zasobów przyrody  
w mieście Ruda Śląska oraz uczestniczenia  
w szerokim froncie podobnych działań na 
rzecz przyrody i środowiska naturalnego Ślą-
ska i Polski.

13. Stowarzyszenie 
„Barwy Śląska”, 

Nr KRS: 0000300816. 
Status OPP: 29 października 2014 r.  

Cele statutowe: promocja sztuki intuicyjnej i jej 
naukowe badania.

14. Stowarzyszenie „Dominus”, 
Nr KRS: 0000411540. 

Status OPP: 19 listopada 2014 r.  
Cele statutowe: wspieranie nauczycieli  
i uczniów w rozwoju, skierowanym na tworze-
nie specjalistycznej, nowoczesnej i otwartej na 
zmiany edukacji; prowadzenie działalności 
edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie 
inicjowania, wspierania i pomocy w przedsię-
wzięciach edukacyjno-kulturalnych; zapewnie-
nie równych szans uczniom; opieka nad dzieć-
mi w trudnej sytuacji; wdrażanie innowacyj-
nych programów edukacyjnych dostosowanych 
do wymogów reformy oświaty; współdziałanie 
z rodzicami i organizacjami w organizowaniu 
dzieciom aktywnego wypoczynku, pozwalają-
cego na lepszy rozwój psychofizyczny 
uczniów.

15. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „Przystanek”, 

nr KRS: 0000235253. 
Status OPP: 22 czerwca 2011 r.  

Cele statutowe: prowadzenie działalności po-
żytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa 
w szczególności w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia; nauki, szkodnictwa wyższego, eduka-
cji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci  
i młodzieży; promocji i organizacji wolontariatu; 
działalności wspierającej rozwój wspólnot i spo-
łeczności lokalnych; działalności na rzecz rodzi-
ny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszech-
niania i ochrony praw dziecka.

16. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”, 

nr KRS: 0000269679. 
Status OPP: 21 października 2009 r.

Cele statutowe: działania na rzecz dzieci i mło-
dzieży ze środowisk defaworyzowanych, działa-
nia na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w sferze 
kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki, profi-
laktyka przemocy w rodzinie.

17. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej 
i Paliatywnej im. Jana Pawła II 

w Rudzie Śląskiej, 
nr KRS: 0000004129. 

Status OPP: 28 kwietnia 2004 r.  
Cele statutowe: świadczenie pomocy medycz-
nej i duchowej choremu w terminalnym okresie 
choroby nowotworowej oraz jego rodzinie; pro-
pagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej 
oraz udział w jej organizowaniu.

18. Stowarzyszenie 
„Otwarte Serca” 

Rodziców i Przyjaciół Uczniów 
Niepełnosprawnych Zespołu 

Szkół Specjalnych Nr 3, 
nr KRS: 0000006849. 

Status OPP: 22 stycznia 2010 r.  
Cele statutowe: pozaszkolne formy edukacji 
sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych, 
opieka dzienna nad dziećmi, działalność wspo-
magająca wystawianie przedstawień artystycz-
nych.

19. Stowarzyszenie 
Pomocy Rodzinom 

Hutniczym Ruda Śląska, 
nr KRS: 0000241090. 

Status OPP: 16 lutego 2006 r.  
Cele statutowe: działalność pomocnicza dla ro-
dzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej ze szczególnym uwzględnieniem ro-
dzin związanych z przemysłem hutniczym.

20. Stowarzyszenie 
Rekreacyjno-Sportowe 

„Gwiazda” Ruda Śląska, 
nr KRS: 0000001693. 

Status OPP: 5 grudnia 2006 r.  
Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kul-
tury fizycznej, upowszechnianie rekreacji rucho-
wej i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie działal-
ności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia 
sprawności fizycznej społeczeństwa; krzewienie 
zamiłowania do systematycznego uprawiania re-
kreacji fizycznej i sportu.

21. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza 
z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 

nr KRS: 0000013532. 
Status OPP: 16 listopada 2005 r.  

Cele statutowe: pomoc rodzinom i osobom znaj-
dującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagro-
żonym wykluczeniem społecznym, działalność 
wychowawcza, oświatowa i edukacyjna, organi-
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Podmioty uprawnione do uzyskania  
1% podatku dochodowego  

od osób fizycznych za rok 2014



zacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, porad-
nictwo obywatelskie.

22. Towarzystwo Lekkoatletyczne 
„Pogoń”, 

nr KRS: 0000313833. 
Status OPP: 18 września 2008 r.

23. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
„FAUNA” 

w Rudzie Śląskiej, 
nr KRS: 0000003109. 

Status OPP: 10 września 2004 r.  
Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwie-
rzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogo-
towia interwencyjnego; edukacja ekologiczna  
i humanitarna; działania na rzecz zwierząt wolno 
i dziko żyjących.

24. Uczniowski Klub Sportowy 
„Floret – Ruda Śląska”, 

nr KRS: 0000312817, 
Status OPP: 9 września 2008 r.

II. KOŚCIELNE 
OSOBY PRAWNE

1. Dom Pomocy Społecznej 
dla Osób Przewlekle 
Psychicznie Chorych, 
nr KRS: 0000335461. 

Status OPP: 24 sierpnia 2009 r. 
Cele statutowe: świadczenie usług dla osób 
przewlekle psychicznie chorych, w tym usług 
opiekuńczych oraz wspomagających polegają-
cych m.in. na prowadzeniu warsztatów terapii 
zajęciowych, podnoszeniu sprawności i aktywi-
zowaniu mieszkanek oraz ich stopniowemu usa-
modzielnianiu.

2. Dom Pomocy Społecznej Prowadzony 
przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 

św. Karola Boromeusza 
w Rudzie Śląskiej, 

nr KRS: 0000245275. 
Status OPP: 18 listopada 2005 r.  

Cele statutowe: całodobowa opieka nad dzieć-
mi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektu-
alną. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb byto-
wych, zdrowotnych, religijnych i społecznych w 
sposób oraz w stopniu umożliwiającym im god-
ne życie.

III. TERENOWE JEDNOSTKI  
OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI  

POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Caritas Archidiecezji Katowickiej, 
numer KRS: 0000221725. 

Status OPP: 16 listopada 2004 r.  
Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady 
służby bliźniemu będącemu w potrzebie w opar-
ciu o naukę Kościoła; wszechstronna działalność 
charytatywna.

2. Chrześcijańska Służba Charytatywna 
Oddział Śląski, 

numer KRS 0000421193. 
Status OPP: 27 października 2004 r.  

Cele statutowe: upowszechnianie chrześcijań-
skiej dobroczynności, popularyzacja postaw 
prozdrowotnych i parorodzinnych oraz przeciw-
działanie patologiom społecznym oraz upo-
wszechnianie zasad chrześcijańskiego etosu pra-
cy.

3. Olimpiady Specjalne Polska, 
numer KRS:  0000190280. 

Status OPP: 23 lutego 2005 r.  
Cele statutowe: organizowanie całorocznego 
cyklu treningów i zawodów sportowych w róż-
nych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i 
dorosłych z niepełnosprawnością intelektual-
ną, zapewnienie im możliwości rozwijania 
sprawności fizycznej, indywidualnych uzdol-
nień, demonstrowania odwagi, doświadczania 
radości, przyjaźni oraz dzielenia się tym 
wszystkim ze swoimi rodzinami, zawodnika-
mi Olimpiad Specjalnych, a także społeczno-
ścią lokalną.

4. Polski Czerwony Krzyż, 
numer KRS: 0000225587. 

Status OPP: 24 stycznia 2005 r.  
Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia, za-
pewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłasz-
cza podczas konfliktów zbrojnych i w innych 
krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobie-
gania chorobom i rozwijanie pomocy społecz-
nej.

5. Polski Związek Filatelistów, 
numer KRS:  0000201405. 

Status OPP: 8 września 2005 r.  
Cele statutowe: organizacja wystaw konkur-
sowych (międzynarodowych, krajowych, 

okręgowych), pokazów i wernisaży filateli-
stycznych w muzeach oraz placówkach kultu-
ralnych i oświatowych. Promocja miasta i je-
go wybitnych mieszkańców za pośrednic-
twem wydawnictw pocztowo-filatelistycz-
nych.

6. Polski Związek Niewidomych Okręg 
Śląski PZN, 

numer KRS:  0000012847. 
Status OPP: 5 kwietnia 2005 r.  

Cele statutowe: zrzeszenie osób niewidomych i 
słabo widzących w celu ich społecznej integracji, 
kompleksowej rehabilitacji. Zaspokajanie po-
trzeb kulturalnych i oświatowych.

7. Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców 

Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, 
KRS: 0000186577. 

Status OPP: 6 września 2005 r. 
Cele statutowe: Stowarzyszenie Honoro-
wych Dawców Krwi RP zrzesza honorowych 
dawców krwi celem utrzymania więzi kole-
żeńskich, obrony interesów krwiodawców, 
udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezenta-
cji wobec władz państwowych, administra-
cyjnych, organizacji politycznych i społecz-
nych oraz propagowanie idei honorowego 
krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwio-
dawców.

8. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Śląski 

Oddział Regionalny, 
numer KRS:  0000131323. 

Status OPP: 20 kwietnia 2004 r.  
Cele statutowe: działania na rzecz dzieci potrze-
bujących pomocy, przede wszystkim z rodzin 
ubogich, a także przewlekle chorych i niepełno-
sprawnych; troska o wszechstronny rozwój 
dziecka.

9. Związek Górnośląski, 
nr KRS 0000030109. 

Status OPP: 17 czerwca 2009 r.  
Cele statutowe: obrona wartości kulturowych i 
cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na 
gruncie chrześcijańskim; dążenie do rozwoju 
mieszkańców regionu; działalność wydawnicza, 
kulturalna, naukowa, socjalna i charytatywna 
oraz praca z młodzieżą.

10. Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska, 

numer KRS 0000273051. 
Status OPP: 16 lutego 2004 r.  

Cele statutowe: tworzenie warunków do wszech-
stronnego rozwoju człowieka oraz do nawiązy-
wania i utrwalania więzi międzyludzkich, umac-
nianie przywiązania do wartości oraz wiedzy o 
przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, 
biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i mło-
dzieży.

11. Związek Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej 

i Byłych Więźniów Politycznych, 
numer KRS 0000106108. 

Status OPP: 31 maja 2005 r.  
Cele statutowe: popularyzowanie i utrwalanie 
w pamięci społecznej dziejów walk niepodle-
głościowych, udział w procesie wychowania 
młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatel-
skiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na 
rzecz opieki nad miejscami pamięci narodo-
wej.

12. Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

numer KRS: 0000116212. 
Status OPP: 14 września 2004 r.  

Cele statutowe: zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie w tym zakresie z Państwową 
Strażą Pożarną, organami samorządowymi i in-
nymi podmiotami, udział w akcjach ratowni-
czych przeprowadzanych w czasie pożaru, za-
grożeń ekologicznych związanych z ochroną 
środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informo-
wanie ludności o istniejących zagrożeniach po-
żarowych i ekologicznych oraz sposobach ochro-
ny przed nimi.

IV. ORGANIZACJE SPOZA MIASTA 
DZIAŁAJĄCE NA RZECZ  

MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ

1. Regionalna Fundacja 
Pomocy Niewidomym, 
nr KRS: 0000018926. 

Status OPP: 5 sierpnia 2005 r.  
Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza, spo-
łeczna i zawodowa, działalność edukacyjna 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych 
i niedowidzących ze sprzężoną niepełnospraw-
nością.
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Pomysł utworzenia Centrum Kompe-
tencji i Kariery powstał podczas prac nad 
Programem dla Śląska. Dobre „dopaso-
wanie” systemu kształcenia zawodowego 
ma być jednym ze sposobów na obniżenie 
bezrobocia w regionie i minimalizowanie 
skutków restrukturyzacji górnictwa. Jed-
nym z sygnatariuszy listu jest Ruda Ślą-
ska. Miasto ma na swoim terenie 13 szkół 
zawodowych i techników oraz 4 licea 
ogólnokształcące. – Mając tyle szkół za-
wodowych doskonale zdajemy sobie spra-
wę z problemu, jakim jest odpowiednie 
kształcenie młodych ludzi. Przekonaliśmy 
się o tym na przykładzie kierunków górni-
czych, które reaktywowaliśmy kilka lat 
temu, kiedy sytuacja branży była bardzo 
dobra – podkreśla Grażyna Dziedzic, pre-
zydent Rudy Śląskiej. 

Głównym zadaniem Centrum Kompe-
tencji i Kariery ma być dostosowanie 
oferty szkół zawodowych do potrzeb ryn-
ku. Niestety obecnie nie jest z tym najle-
piej. Z badań wykonanych w jednym 
z powiatów wynika, że tamtejsze szkoły 
w zawodzie najbardziej potrzebnym 
kształcą zaledwie 2 procent uczniów. Na-
tomiast w najmniej poszukiwanym uczy 

Reaktywacja szkolnictwa zawodowego

Śląskie miasta będą wspólnie dostosowywać system szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku. W Katowicach samorządowcy, w tym prezydent 
Rudy Śląskiej, podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Kompetencji i Kariery (Sieć K2). – Zależy nam na tym, by inwestor na krańcu 
świata szukając miejsca dla swojej inwestycji, poszukiwania zaczął od Górnego Śląska – podkreślał prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, Piotr Wojaczek. To właśnie KSSE ma być liderem tworzonego Centrum Kompetencji i Kariery.

się ponad 30 procent uczniów. Podobnie 
jest w innych powiatach. – Musimy to 
zmienić. Niestety na razie nam to nie wy-
chodzi, bo szkoły nie wiedzą jakie są 
oczekiwania rynku – uważa minister 
edukacji narodowej Joanna Kluzik-
Rostkowska.

O tym jaką wagę Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej przywiązuje do rozwoju 
szkolnictwa zawodowego świadczy fakt, 
że obecny rok szkolny został ogłoszony 
rokiem szkolnictwa zawodowego. 
– Chciałabym, by przygotowany przez 
nas system rozwoju szkolnictwa zawodo-
wego zadziałał. Chciałabym, by fi rmy 
chciały kształcić swoich pracowników. 
Pomożemy w tym fi nansując kształcenie 
młodych osób – podkreślała minister 
edukacji narodowej.

Odpowiednimi funduszami na dosto-
sowywanie szkolnictwa zawodowego do 
potrzeb rynku dysponować będą marszał-
kowie poszczególnych województw. Na 
ten cel dysponują oni w sumie kwotą 900 
mln euro. Około 100 mln euro ma do wy-
korzystania Marszałek Województwa 
Śląskiego. Każdy przedsiębiorca, który 
zdecyduje się przyjąć do pracy jednego 

praktykanta może liczyć na 5 tys. 
dofi nansowania rocznie. Do tego docho-
dzą jeszcze środki na wypłatę dla opieku-
nów i premie. – Bardzo liczę na ten 
mechanizm – mówiła w Katowicach 
minister edukacji Joanna Kluzik-
Rostkowska.

Katowicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna oraz współpracujące ze sobą mia-
sta będą dążyły przede wszystkim do 
zintegrowania swoich działań oraz jak 
najlepszego dostosowania kierunków 
edukacji do aktualnych potrzeb rynku 
pracy. W praktyce ma się to sprowadzać 

– Przez ponad osiem lat obowiązywa-
nia obecnego planu zagospodarowania 
dużo się zmieniło. Zarówno po stronie 
prywatnych właścicieli działek, którzy dla 
realizacji swoich zamierzeń potrzebują 
zmiany ich przeznaczenia, jak i po stronie 
miasta – mówi prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Powstała Strategia Rozwoju 
Miasta do 2030 roku oraz nowy Lokalny 
Program Rewitalizacji, więc trzeba za-
dbać o spójność tych dokumentów ze stu-
dium, a w konsekwencji z planem zago-
spodarowania – dodaje.

Wprawdzie kluczowym dokumentem 
dla ładu przestrzennego w mieście jest 
plan zagospodarowania, jednak musi on 
być zgodny ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania miasta, 
które ma charakter bardziej ogólny. Dla-
tego zmiany w planie muszą być poprze-
dzone zmianami w studium. – Nasze stu-
dium jest wprawdzie aktualne jeżeli cho-
dzi o przepisy prawa, jednak ze względu 
na oczekiwania wielu właścicieli działek 
konieczna była aktualizacja jego zapisów 
– tłumaczy Daniel Nowok, naczelnik Wy-
działu Urbanistyki i Architektury UM. 

Ruda Śląska przygotowuje się do opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lepiej dostosowanego do potrzeb mieszkańców i bardziej atrakcyjnego 
dla inwestorów. Niezbędny krok w tym kierunku został już zrobiony. Rada Miasta przyjęła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta.

Czas na nowy plan zagospodarowania
– Przed przystąpieniem do aktualizacji 
wpłynęły do nas wnioski dotyczące około 
30 obszarów studium, a do późniejszego 
projektu wniesiono 106 uwag – podkre-
śla.

– Liczba wniosków i uwag jest potwier-
dzeniem słuszności naszych wysiłków 
podjętych w celu zaktualizowania planu 
urbanistycznego rozwoju miasta – mówi 
Michał Pierończyk, zastępca prezydenta 
miasta ds. gospodarki nieruchomościami. 
– Nowe studium pozwoli w niedalekiej 
przyszłości opracować miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego lepiej 
dostosowany do potrzeb mieszkańców 
oraz bardziej atrakcyjny dla potencjal-
nych inwestorów – dodaje. Obowiązujący 
dotychczas dokument został przyjęty
w 2009 roku i do tej pory nie był aktuali-
zowany. Zaś aktualny miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska został uchwalony w 2006 
roku. Od tego czasu w planie wprowadzo-
no prawie 90 zmian.

Projekt nowego studium był już przed-
miotem obrad Rady Miasta w październi-
ku ubiegłego roku. Radni przegłosowali 

wówczas wprowadzenie do projektu czę-
ści nieuwzględnionych w nim uwag. Ko-
nieczne było naniesienie poprawek w pro-
jekcie studium, w związku z czym jego 
uchwalanie zostało zdjęte z porządku ob-
rad. Tereny, które wymagały ponowienia 
uzgodnień i opiniowania, to obszary poło-
żone w rejonie ul. Bobreckiej w dzielnicy 
Orzegów oraz w rejonie ul. Młyńskiej 
w dzielnicy Halemba. Pierwszy z nich, 
w pierwotnym projekcie przeznaczony 
pod zabudowę produkcyjno-usługową, 
w wyniku październikowego głosowania 
miał być przeznaczony pod jednorodzin-
ną zabudowę mieszkaniową. Podobnie 
miało się stać z terenem przy ul. Młyń-
skiej, przeznaczonym początkowo pod 
tereny lasów, zadrzewień i zieleni izola-
cyjnej.

Wprowadzone przez radnych zmiany 
zostały jednak negatywnie zaopiniowane 
przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej 
oraz Śląskiego Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitarnego. W uzasad-
nieniu wskazano na „wątpliwości odno-
śnie zagwarantowania właściwych dla 

zdrowia ludzi warunków zamieszkania”. 
Służby sanitarne wskazały, że „obszar 
w rejonie ul. Bobreckiej stanowi teren by-
łej koksowni, wymagający rekultywacji. 
(…) Ponadto, wokół tego terenu znajdują 
się tereny przeznaczone pod zabudowę 
produkcyjnousługową, zatem mieszkańcy 
mogą być narażeni na ponadnormatywne 
działanie czynników środowiskowych. 
(…) Teren w rejonie ul. Młyńskiej poło-
żony jest w bliskiej odległości od terenu 
oczyszczalni ścieków, co powoduje, że 
jest on wystawiony na emisję gazów i odo-
rów”.

W związku z powyższym dla terenów 
położonych w rejonie ul. Bobreckiej po-
nownie przyjęto przeznaczenie pod za-
budowę produkcyjno-usługową, nato-
miast dla terenu usytuowanego w rejo-
nie ul. Młyńskiej – pod tereny lasów, 
zadrzewień i  zieleni izolacyjnej. – Opi-
nie inspektorów sanitarnych potwier-
dziły, że nieuwzględnienie przez nas 
uwag dotyczących przeznaczenia tych 
terenów pod budownictwo było uzasad-
nione – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
określa jej politykę przestrzenną i musi 
być zgodne z zapisami dokumentów nad-
rzędnych, którymi w tym przypadku są 
koncepcja przestrzennego zagospodaro-
wania kraju, strategia rozwoju wojewódz-
twa, plan zagospodarowania przestrzen-
nego województwa oraz strategia rozwoju 
gminy. Projekt musi być również zaopi-
niowany przez liczne jednostki, w tym 
także sąsiadujące gminy. Dokument ten 
składa się z części pisemnej i grafi cznej, 
a jego zapisy wskazują kierunki działań 
przy sporządzaniu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego jest aktem prawa miejsco-
wego, ustalającym przeznaczenie terenów 
oraz określającym sposoby ich zagospoda-
rowania i zabudowy. Plan umożliwia wła-
dzom miasta prowadzenie prawidłowej 
gospodarki przestrzennej. Inwestor, po za-
poznaniu się z jego ustaleniami i stwierdze-
niu zgodności z nimi swoich zamierzeń, 
może wystąpić bezpośrednio o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę. WG

do m.in. ujednolicenia ofert edukacyj-
nych oraz programów szkoleniowych, 
zwiększenia dostępu do technologii oraz 
narzędzi wykorzystywanych przez pra-
codawców, czy też ciągłego podnoszenia 
kwalifi kacji i kompetencji uczestników 
rynku pracy. 

Samorządowcy podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Kompetencji i Kariery.
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Cykl treningów przygotowujących 
do startu w I Rudzkim Półmaratonie 
Industrialnym to pomysł władz miasta 
na promocję samego wydarzenia, ale 
przede wszystkim zachęta dla miesz-
kańców Rudy Śląskiej do aktywnego 
trybu życia. – Rudzianie są pełni ener-
gii i bardzo chętnie spędzają wolny 
czas oddając się rekreacji. Widać to 
na przykładzie obleganego wręcz Bur-
locha, czy działających w naszym 
mieście parków aktywności. Teraz 
chcemy dać im kolejną możliwość ak-
tywnego wypoczynku i to pod okiem 
fachowców – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Poczynając od 10 kwietnia zajęcia 
biegowe odbywać się będą w każdy 
piątek o godz. 18.00 na obiekcie MO-
SiR-u przy ul. Czarnoleśnej w Nowym 
Bytomiu. – Mamy tutaj wiele możliwo-
ści treningu. Jest stadionowa bieżnia 
oraz crossowa pętla, na której możemy 
przećwiczyć wiele elementów treningu 
biegowego – wylicza ultramaratończyk 
August Jakubik. A do kogo będą skie-
rowane treningi? – Nie zamykamy się 
na nikogo. Udział w nich będzie mógł 
wziąć każdy, zarówno ten, kto biega od 
wielu lat oraz ktoś, kto chce pobić swój 
kolejny rekord życiowy. Liczymy rów-
nież na osoby, które dopiero zaczynają 
biegową przygodę i ich celem jest 
ukończenie półmaratonu – zapewnia 
August Jakubik.

Władze miasta zadbały również 
o osoby, które uprawiają coraz bar-

Od zera do  
półmaratończyka

Przygotować się do startu w półmaratonie w nieco ponad 100 dni – takie zadanie będzie 
można realizować już od kwietnia w Rudzie Śląskiej. W mieście ruszają specjalne treningi 
biegowe prowadzone przez znanego ultramaratończyka Augusta Jakubika, które mają umoż-
liwić pokonanie połowy dystansu maratońskiego nawet osobie do tej pory nie biegającej. 
Finałem przygotowań będzie start 1 sierpnia w I Rudzkim Półmaratonie Industrialnym.

dziej popularny w Polsce nordic wal-
king. – Od pewnego czasu sama re-
kreacyjnie spaceruję z kijami i widzę, 
jak wiele osób na naszych rudzkich 
osiedlach robi to samo. Dlatego przy 
okazji treningów biegowych chcemy 
zorganizować również zajęcia z nor-
dic walking. Tym bardziej, że także 
w tej konkurencji będzie można wy-

startować w organizowanym przez 
nas półmaratonie – wyjaśnia Grażyna 
Dziedzic. 

W odróżnieniu od treningów biego-
wych, które każdorazowo odbywać się 
będą na obiekcie MOSiR-u w Nowym 
Bytomiu, zajęcia z nordic walking  
organizowane będą w różnych dzielni-
cach miasta. Prowadzić je będzie  
Katarzyna Wolniewicz, instruktorka 
nordic walking z Rudy Śląskiej.

Celem, który przyświecać będzie 
trenującym grupom, będzie ukończe-
nie I Rudzkiego Półmaratonu Indu-

Treningi biegOwe

Stadion przy ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu
od 10 kwietnia w każdy piątek o godz. 18.00

Zajęcia prowadzić będzie rudzki ultramaratończyk 
August Jakubik

Treningi 
nOrdic walking

13.04., godz. 18.00 – Nowy Bytom, pl. Jana Pawła II

20.04., godz.18.00 – Bykowina, przy Gimnazjum nr 6

27.04., godz. 18.00 – Orzegów, Burloch

4.05., godz. 18.00 – Bielszowice, Park Strzelnica

11.05., godz. 18.00 – Halemba, przy kościele  
pw. Bożego Narodzenia

18.05., godz. 18.00 – Ruda, stadion „Slavii”

25.05., godz. 18.00 – Godula, przed budynkiem szpitala

1.06., godz. 18.00 – Nowy Bytom,  
stadion przy ul. Czarnoleśnej

8.06., godz. 18.00  
– Czarny Las, przy kościele pw. Ducha św.

15.06., godz. 18.00 – Kochłowice, planty

22.06., godz. 18.00 – Orzegów, Burloch

29.06., godz. 18.00 – Ruda, przy Gimnazjum nr 3

6.07., godz. 18.00 – Bykowina, przy Gimnazjum nr 6

13.07., godz. 18.00 – Halemba, przy kościele 
pw. Bożego Narodzenia

20.07., godz. 18.00 – Kochłowice, ośrodek Przystań

27.07., godz. 18.00 – Nowy Bytom, pl. Jana Pawła II

Zajęcia prowadzić będzie instruktor  
nordic walking Katarzyna Wolniewicz

Uwaga! Harmonogram zajęć może ulec zmianie.  
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

strialnego, który 1 sierpnia br. odbę-
dzie się w Rudzie Śląskiej. – Planuje-
my, że w zawodach wystartuje wiele 
osób. Już teraz na liście startowej fi-
guruje ponad 250 nazwisk – informu-
je Andrzej Trzciński, naczelnik Wy-
działu Kultury i Kultury Fizycznej.

Najważniejszym wyróżnikiem 
rudzkiego półmaratonu będzie pora 
rozegrania zawodów. Zawodnicy na 
trasę wyruszą po zachodzie słońca, 
start biegu wyznaczony został bo-
wiem na godzinę 21.00. Rudzki pół-
maraton będzie miał też industrialny 
charakter, trasa biegu przebiegać bę-
dzie w centralnej części miasta na pę-
tli o długości 7 km przez miejsca 
związane z zabytkami poprzemysło-
wymi, m.in. w pobliżu dworca 
w Chebziu, szybu Mikołaj, wieży ci-
śnień, osiedla Kaufhaus czy przy je-
dynym na Śląsku wielkim piecu Huty 
Pokój.

Oprócz biegu głównego – półmara-
tonu, na tej samej trasie zorganizowa-
ny zostanie bieg towarzyszący na dy-
stansie 7 km. Taki sam dystans będą 
mieli do pokonania uczestnicy rywali-
zacji w nordic walking. – Chcemy, by 
tego dnia Ruda Śląska była biegową 
stolicą regionu, dlatego już od godzin 
popołudniowych odbywać się będą 
biegi dla dzieci i młodzieży, sama zaś 
trasa półmaratonu będzie posiadała 
atest Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki – zapowiada Andrzej Trzciński.

TK

Treningi biegowe prowadzone przez Augusta Jakubika pozwolą 
przygotować się do startu w sierpniowym półmaratonie.
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Projekt „W edukacji Twój sukces” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczy-
cieli ABAKUS informuje, że wraz z partnerem 
– Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkol-
nictwa Narodowościowego z Republiki Czeskiej, 
zakończyła realizację projektu PWP „W edukacji 
Twój sukces”.

Projekt skierowany był do 250 uczennic i uczniów 
klas I-IV trzech Zespołów Szkół Ponadgimnazjal-
nych – nr 2, 5 i 6 z Rudy Śląskiej oraz dwóch Ze-
społów Szkół z Zabrza – nr 10 i 17; kształcących 
w branżach: informatyczno-elektronicznej, hote-
larsko-turystycznej, budowlanej i ekonomiczno-
usługowej.

Celem głównym projektu był rozwój kompeten-
cji kluczowych i umocnienie umiejętności zawo-
dowych zgodnych z potrzebami rynku pracy u 250 
uczniów 5 szkół ponadgimnazjalnych (z Zabrza 
i Rudy Śląskiej) poprzez organizację zajęć pozalek-
cyjnych i pozaszkolnych realizujących programy 
rozwojowe tych szkół.

Natomiast cele szczegółowe objęły:
1. Podniesienie umiejętności matematycznych 

U/U, poprzez udział w zajęciach pozalekcyj-
nych wyrównawczych zawierających nowe 
rozwiązania wypracowane w oparciu o me-
todę nauczania – uczenia się matematyki 
według prof. Milana Hejnego z uniwersytetu 
w Pradze.

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wy-
cieczce edukacyjnej do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie, gdzie mogli w ciekawy sposób po-
znać tajniki nauk ścisłych, takich jak matematy-

ka, fizyka czy chemia. Mogli też poznawać prawa 
przyrody poprzez samodzielne przeprowadzenie 
doświadczeń na wystawach interaktywnych.

2. Zwiększenie umiejętności w zakresie przed-
siębiorczości, poruszania się po rynku pracy 
i planowania kariery edukacyjnej.

Prowadzone było doradztwo zawodowe w opar-
ciu o metodę Vademecum Talentu. Uczennice 
i Uczniowie zakładali symulacyjne firmy ucząc 
się w ten sposób podstaw przedsiębiorczości, za-
łatwiania spraw w różnych urzędach związanych 
z założeniem własnej firmy, jak również wypełnia-
nia niezbędnych dokumentów.

LIDER:
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS

41-710 Ruda Śląska, ul. Karłowicza 26
tel./fax 32 242-00-72, tel. kom. 602-453-123

e-mail: abakus@biznespoczta.pl

PARTNER:
Partner Centrum Pedagogiczne 

dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego 
73-701 Czeski Cieszyn, ul. Ostravska 21

Republika Czeska

3. Zwiększenie umiejętności zawodowych po-
przez ukończenie certyfikowanych kursów 
oraz zajęć dodatkowych.

250 uczennic i uczniów, w podziale na grupy, 
ukończyło kursy: barmański, baristy i kelnerski. 
Zdobyło uprawnienia energetyczne i AutoCad. 50 
uczennic i uczniów ukończyło kurs na prawo jazdy, 
a 30 zdobyło w czasie wyjazdu edukacyjnego do 
Londynu uprawnienia pilota wycieczek i rezyden-
ta.

4. Udoskonalenie w zakresie rozwoju osobiste-
go, w tym podniesienie kompetencji uczenia 
się, wzrost wiedzy na temat zdrowego trybu 
życia oraz skutków uzależnień i agresji.

Wszyscy uczestnicy objęci byli opieką pedago-
giczno-psychologiczną, uczyli się jak panować nad 
emocjami i współpracować w grupie rówieśni-
czej.

5. 125 uczennic i uczniów biorących udział 
w projekcie uczestniczyło w spotkaniach 
z pracodawcami, poznało procesy produk-
cyjne, miało okazję nawiązać ciekawe kon-
takty, jak również obserwować nowoczesne, 
sprawnie działające i otwarte na innowacje 
rozwiązania.

Uczestnicy projektu otrzymali dobre przygoto-
wanie do działania w swoim przyszłym zawodzie 
i niewątpliwie uzyskali przewagę na rynku pracy.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ze 
strony uczennic i uczniów oraz nauczycieli i ro-
dziców, którzy z zaangażowaniem śledzili kolejno 
realizowane zadania projektowe i pozostawali 
w stałym kontakcie z organizatorami.
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Woda to skarb. Korzystajmy 
z niego odpowiedzialnie

– Poprzez konkurs chcemy zwracać 
uwagę na to, że woda jest naszym skar-
bem, który trzeba szanować, czyli ko-
rzystać z niego w sposób odpowiedzial-
ny – podkreśla Grzegorz Rybka, prezes 
PWiK. –  Jest nam niezbędna do życia, 
co oznacza, że nie możemy sobie po-
zwolić na jej marnowanie. 

Konkurs zorganizowany został w ra-
mach Światowego Dnia Wody, który 
przypada 22 marca. Prace mogli nadsy-
łać uczniowie IV klas szkół podstawo-
wych. W sumie napłynęły 24 zgłosze-
nia. Technika ich wykonania mogła być 
dowolna, bo przede wszystkim liczył 
się przekaz. Celem konkursu było także 
kształtowanie postaw proekologicznych 
oraz świadomości ekologicznej dzieci, 
młodzieży i dorosłych. – Sądząc po 
tym, jak trudny wybór miała komisja 
konkursowa, poziom prac był bardzo 
wysoki – zauważa Grzegorz Rybka.

Dla nich były to z jednej strony wielkie przeżycia i radość, a z drugiej przydatna lekcja  
– mowa o dzieciach, które uczestniczyły w tegorocznym konkursie plastycznym „Woda nasze 
bogactwo”, zorganizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie 
Śląskiej. W sumie nagrodzono oraz wyróżniono siedmiu małych artystów.

Potwierdza to także Grzegorz Ha-
iski, artysta Grupy Janowskiej, który 
oceniał prace jako juror siedmioosobo-
wej komisji. – Jestem w szoku, że te 
małe dzieci są obdarzone takimi talen-
tami – przyznaje Grzegorz Haiski.  
– Przede wszystkim ważne jest to, że 
prace powstały przy niewielkiej pomo-
cy rodziców lub opiekunów. Widać rę-
kę dziecka i pomysły, które są wspania-
łe. Obrazki wykonano w różnorodnych 
technikach. Dzięki temu każda praca 
była inna. Oceniałem je z przyjemno-
ścią.

Trzecie miejsce na podium przypadło 
w udziale Hubertowi Ledwigowi ze 
Szkoły Podstawowej nr 6. Drugi wynik 
uzyskała praca Witolda Gerlacha, 
ucznia Szkoły Podstawowej nr 40. 
Pierwsze miejsce natomiast zajęła Zofia 
Gut ze Szkoły Podstawowej nr 6.  
– Przedstawiłam chłopca, który patrzy 

na wodę w książce. Chciałam w ten 
sposób przekazać, że musimy coś zro-
bić, by wkrótce o wodzie nie czytać tyl-
ko w książkach – wyjaśnia 10-letnia 
Zosia, która zapewnia, że na co dzień 
także stara się jej nie marnować.

Podczas konkursu „Woda nasze bo-
gactwo” swoje wyróżnienie przyznały 
również „Wiadomości Rudzkie”. Na-
groda powędrowała do Marty Skoczyń-
skiej. – Porównałam oszczędzanie wo-
dy do oszczędzania pieniędzy. Tak jak 
pieniądze wrzuca się do skarbonki, tak 
powinno się oszczędzać wodę – mówi 
11-letnia laureatka, uczennica SP nr 7. 

Wyróżnieni zostali także: Karolina 
Waloska z SP nr 40 (wyróżnienie z ra-
mienia Urzędu Miasta) oraz Bartosz 
Głowiński z SP nr 6 (wyróżniony przez 
firmę Silnet.pl). Swoje wyróżnienie 
przyznało również PWiK. Otrzymał je 
Dawid Doza z SP nr 6. Joanna Oreł

Oto laureaci konkursu PWiK wraz z jurorami.

Praca Dawida Dozy, wyróżnionego przez PWiK. III miejsce – dzieło Huberta Ledwiga.

„Wiadomości Rudzkie” wyróżniły pracę Marty Skoczyńskiej.

Zwycięska praca Zofii Gut. II miejsce – praca Witolda Gerlacha.

Wyróżniona przez Silnet praca Bartosza Głowińskiego.

UM wyróżnił prace Karoliny Waloski.



HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
CHEBZIE

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

ULICE: Dworcowa, Styczyńskiego, ks. Szafranka, 
Nowobytomska, Niedurnego, Pl. Szkolny, Pawła, 

Przedtorze, Węglowa, Zabrzańska
PONIEDZIAŁEK

23.03.2015, 7.04.2015, 20.04.2015, 4.05.2015, 
18.05.2015, 1.06.2015, 15.06.2015, 29.06.2015, 
13.07.2015, 27.07.2015, 10.08.2015, 24.08.2015, 
7.09.2015, 21.09.2015
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00.  
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy od-
bierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na teren 
posesji ).

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
GODULA 

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

ULICE: Fabryczna, Latki, Lipa
PONIEDZIAŁEK

23.03.2015, 7.04.2015, 20.04.2015, 4.05.2015, 
18.05.2015, 1.06.2015, 15.06.2015, 29.06.2015, 
13.07.2015, 27.07.2015, 10.08.2015, 24.08.2015, 
7.09.2015, 21.09.2015

ULICE: Czereśniowa, Floriana, Goduli, Plac 
Niepodległości, Rencistów, Stara, Solskiego, 

Tiałkowskiego
WTOREK

24.03.2015, 8.04.2015, 21.04.2015, 5.05.2015, 
19.05.2015, 2.06.2015, 16.06.2015, 30.06.2015, 
14.07.2015, 28.07.2015, 11.08.2015, 25.08.2015, 
8.09.2015, 22.09.2015

ULICE: Akacjowa, Banacha, Ciołkowskiego, 
Doroszewskiego, Gagarina, Jesionowa, Leszczynowa, 

Olchowa, Owocowa, Romera, Smoluchowskiego, 
Sierpińskiego, Wołkowa

ŚRODA
25.03.2015, 9.04.2015, 22.04.2015, 6.05.2015, 
20.05.2015, 3.06.2015, 17.06.2015, 1.07.2015, 
15.07.2015, 29.07.2015, 12.08.2015, 26.08.2015, 
9.09.2015, 23.09.2015

CZWARTEK 
ULICE: Lipińska, Podlas, Przedszkolna, Tylna

26.03.2015, 10.04.2015, 23.04.2015, 7.05.2015, 
21.05.2015, 5.06.2015, 18.06.2015, 2.07.2015, 
16.07.2015, 30.07.2015, 13.08.2015, 27.08.2015, 
10.09.2015, 24.09.2015
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy 
odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na 
teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ 
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach:  

2015.05.11, 2015.08.17.
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 

przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
ORZEGÓW

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

ULICE: Bytomska, Fojkisa, Plater, Piaseczna, Stroma, 
Warszawska

PONIEDZIAŁEK
23.03.2015, 7.04.2015, 20.04.2015, 4.05.2015, 
18.05.2015, 1.06.2015, 15.06.2015, 29.06.2015, 
13.07.2015, 27.07.2015, 10.08.2015, 24.08.2015, 
7.09.2015, 21.09.2015

ULICE:  Czapli, Janty, Joanny, Modrzejewskiej, 
Orzegowska, Skalna, Szyb Zofii 

WTOREK
24.03.2015, 8.04.2015, 21.04.2015, 5.05.2015, 
19.05.2015, 2.06.2015, 16.06.2015, 30.06.2015, 
14.07.2015, 28.07.2015, 11.08.2015, 25.08.2015, 
8.09.2015, 22.09.2015 

ULICE: Gliwicka, Huloka, Królowej Jadwigi
ŚRODA

25.03.2015, 9.04.2015, 22.04.2015, 6.05.2015, 
20.05.2015, 3.06.2015, 17.06.2015, 1.07.2015, 
15.07.2015, 29.07.2015, 12.08.2015, 26.08.2015, 
9.09.2015, 23.09.2015

ULICE: Jaracza, Kardynała Augusta Hlonda, 
Wysockiej
CZWARTEK 

26.03.2015, 10.04.2015, 23.04.2015, 7.05.2015, 
21.05.2015, 5.06.2015, 18.06.2015, 2.07.2015, 
16.07.2015, 30.07.2015, 13.08.2015, 27.08.2015, 
10.09.2015, 24.09.2015

ULICE: Mateusza, Młodego Górnika
PIĄTEK

27.03.2015, 11.04.2015, 24.04.2015, 8.05.2015, 
22.05.2015, 6.06.2015, 19.06.2015, 3.07.2015, 
17.07.2015, 31.07.2015, 14.08.2015, 28.08.2015, 
11.09.2015, 25.09.2015
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00, a 22.00. W 
dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być wysta-
wione przed posesję w miejscu widocznym dla pracowni-
ków firmy wywozowej, (pracownicy firmy odbierającej 
odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach

2015.05.12, 2015.08.18
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 
przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
RUDA

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

ULICE: 1 Maja,Chryzantem, Powstańców, 
Raciborska, Słowiańska, Wolności

PONIEDZIAŁEK 
23.03.2015, 7.04.2015, 20.04.2015, 4.05.2015, 
18.05.2015, 1.06.2015, 15.06.2015, 29.06.2015, 
13.07.2015, 27.07.2015, 10.08.2015, 24.08.2015, 
7.09.2015, 21.09.2015

ULICE: Bujoczka, Głowackiego, Kilińskiego, 
Konopnickiej, Macieja, Nad Bytomką, Przy Kolei, 

Sobieskiego, Sosinki, Wandy, Wincentego, Wyleżoła
PONIEDZIAŁEK

16.03.2015, 30.03.2015, 13.04.2015, 27.04.2015, 
11.05.2015, 25.05.2015, 8.06.2015, 22.06.2015, 
6.07.2015, 20.07.2015, 3.08.2015, 17.08.2015, 
31.08.2015, 14.09.2015, 28.09.2015

ULICE: Dunajewskiego, Miłosza, Norwida, 
Nałkowskiej, Staszica, Zabrzańska, Żeromskiego 

WTOREK 
24.03.2015, 8.04.2015, 21.04.2015, 5.05.2015, 
19.05.2015, 2.06.2015, 16.06.2015, 30.06.2015, 
14.07.2015, 28.07.2015, 11.08.2015, 25.08.2015, 
8.09.2015, 22.09.2015

ULICE: Achtelika, Astrów, Kędzierzyńska, Matejki, 
Maya, Mickiewicza, Ogrodowa, Różana, Sieronia, 

Stanisława, Wieniawskiego
WTOREK

17.03.2015, 31.03.2015, 14.04.2015, 28.04.2015, 
12.05.2015, 26.05.2015, 9.06.2015, 23.06.2015, 
7.07.2015, 21.07.2015, 4.08.2015, 18.08.2015, 
1.09.2015, 15.09.2015, 29.09.2015

ULICE: Bankowa, Brańskiego, Fiołków, Janasa, 
Jaśminów, Miarki, Kościelna, Ligonia, Plac Chopina, 

Porębska, Promienna, Smołki, Szyb Powietrzny, Szyb 
Walenty, Wawelska

ŚRODA
18.03.2015, 1.04.2015, 15.04.2015, 29.04.2015, 
13.05.2015, 27.05.2015, 10.06.2015, 24.06.2015, 
8.07.2015, 22.07.2015, 5.08.2015, 19.08.2015, 
2.09.2015, 16.09.2015, 30.09.2015

ULICE: Bratków, Kokotek, Konwalii, Krokusów, 
Magazynowa, Narcyzów, Storczyków, Zwycięstwa

CZWARTEK
26.03.2015, 10.04.2015, 23.04.2015, 7.05.2015, 
21.05.2015, 5.06.2015, 18.06.2015, 2.07.2015, 

16.07.2015, 30.07.2015, 13.08.2015, 27.08.2015, 
10.09.2015, 24.09.2015

ULICE: Ballestremów, Gierałtowskiego, ks. Jana 
Dobrego, Morcinka, Mielęckiego, Na Łąkach, 

Orzegowska, Piastowska, Potokowa, Skłodowskiej-
Curie, Sprusa, Starowiejska, Szczęść Boże, Szyb 

Bartosza, Torowa, Żeleńskiego
CZWARTEK

19.03.2015, 2.04.2015, 16.04.2015, 30.04.2015, 
14.05.2015, 28.05.2015, 11.06.2015, 25.06.2015, 
9.07.2015, 23.07.2015, 6.08.2015, 20.08.2015, 
3.09.2015, 17.09.2015
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy 
odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na 
teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach:

2015.05.13, 2015.08.19
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 
przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
NOWY BYTOM

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

ULICE: 1 Maja, Dobrej Nadziei, Jana Furgoła, 
Grochowska, Hutnicza, Łączna, Parkowa, Szyb 

Barbary
PONIEDZIAŁEK

23.03.2015, 7.04.2015, 20.04.2015, 4.05.2015, 
18.05.2015, 1.06.2015, 15.06.2015, 29.06.2015, 
13.07.2015, 27.07.2015, 10.08.2015, 24.08.2015, 
7.09.2015, 21.09.2015

ULICE: Chorzowska, Lisia, Lompy, Gen. Hallera, 
Gwardii Ludowej, Kolista, ks.Szymały, Plac Jana 

Pawła II, Pokoju, Ratowników, Szarotek
WTOREK

24.03.2015, 8.04.2015, 21.04.2015, 5.05.2015, 
19.05.2015, 2.06.2015, 16.06.2015, 30.06.2015, 
14.07.2015, 28.07.2015, 11.08.2015, 25.08.2015, 
8.09.2015, 22.09.2015
ULICE: Kolejowa, Konstytucji, Markowej, Mieszka I, 

Żelazna
ŚRODA 

25.03.2015, 9.04.2015, 22.04.2015, 6.05.2015, 
20.05.2015, 3.06.2015, 17.06.2015, 1.07.2015, 
15.07.2015, 29.07.2015, 12.08.2015, 26.08.2015, 
9.09.2015,23.09.2015

ULICE: Czarnoleśna, Kazimierza, Niedurnego, 
Objazdowa, Planty Kowalskiego, Stalowa, Tołstoja

CZWARTEK
26.03.2015, 10.04.2015, 23.04.2015, 7.05.2015, 
21.05.2015, 5.06.2015, 18.06.2015, 2.07.2015, 
16.07.2015, 30.07.2015, 13.08.2015, 27.08.2015, 
10.09.2015, 24.09.2015
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy 
odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na 
teren posesji). 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ 
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach:

2015.05.14, 2015.08.20 
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 
przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
BIELSZOWICE

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

ULICE: Bukowa, Cynkowa, Halembska od nr 158, 
Jordana, Kossaka, Kwiatowa, Partyzantów, 

Pasieczna, Piernikarczyka, Powstańców Śląskich, 
Szpitalna, Wspólna, Wysoka

PONIEDZIAŁEK
16.03.2015, 30.03.2015, 13.04.2015, 27.04.2015, 
11.05.2015, 25.05.2015, 8.06.2015,22.06.2015, 
6.07.2015, 20.07.2015, 3.08.2015, 17.08.2015, 
31.08.2015, 14.09.2015, 28.09.2015
ULICE: Basenowa, Broniewskiego, Chroboka, Cicha, 
Gęsia, Gliniana, Główna, Jasna, Kokota, Łokietka, 

Mokra, Lelewela, Pogodna, Równoległa, Słoneczna, 
Wideckiego, Wierzbowa 

WTOREK 
17.03.2015, 31.03.2015, 14.04.2015, 28.04.2015, 
12.05.2015, 26.05.2015, 9.06.2015, 23.06.2015, 
7.07.2015, 21.07.2015, 4.08.2015, 18.08.2015, 
1.09.2015, 15.09.2015, 29.09.2015 

ULICE: Admiralska, Górna, Husarska, Kasprowicza, 
Kingi, Kowaczka, ks. Niedzieli, Obrońców Pokoju, 
Poligonowa, Poznańska, Rycerska, Sportowców, 

Ułańska, Pogodna
ŚRODA 

18.03.2015, 1.04.2015, 15.04.2015, 29.04.2015, 
13.05.2015, 27.05.2015, 10.06.2015, 24.06.2015, 
8.07.2015, 22.07.2015, 5.08.2015, 19.08.2015, 
2.09.2015, 16.09.2015, 30.09.2015
ULICE: Bielszowicka, Budowlanych, Dolna, Drzymały, 

Fińska, Grottgera, Gen. Bema, Jasińskiego, 
Jaworowa, Jedności, Jodłowa, Kunickiego, Komuny 

Paryskiej, Krzywa, Mierosławskiego, Na Piaski, 
Narutowicza, Pawłowska, Pionierów, Szkolna, 

Szymanowskiego, Twaruszki, Ustronna, Węzłowa, 
Wiosenna, Wróblewskiego, Wypoczynkowa, 

Zajęcza, Zielona 
CZWARTEK 

19.03.2015, 2.04.2015, 16.04.2015, 30.04.2015, 
14.05.2015, 28.05.2015, 11.06.2015, 25.06.2015, 
9.07.2015, 23.07.2015, 6.08.2015, 20.08.2015, 
3.09.2015, 17.09.2015
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy 
odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na 
teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach:  

2015.05.18, 2015.08.24 
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 
przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
WIREK

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

ULICE: 1 Maja nr parzyste, Bytomskiego, 
Dąbrowskiego, Gwiżdża, Korczaka, ks. Ściegiennego, 

Krasińskiego, Kupiecka, Okopowa, Osiedlowa, 
Pocztowa, Szopena, Reymonta, Szpitalna, Teatralna, 

Zdziebkowskiej
PONIEDZIAŁEK

23.03.2015, 7.04.2015, 20.04.2015, 4.05.2015, 
18.05.2015, 1.06.2015, 15.06.2015, 29.06.2015, 
13.07.2015, 27.07.2015, 10.08.2015, 24.08.2015, 
7.09.2015, 21.09.2015
ULICE: Główna, Gołębi, Gabora, Kałusa, Katowicka, 

Kopernika, Kubiny, Lecha, Ludowa, Odrodzenia, 
Robotnicza, Słowackiego, Strażacka

WTOREK 
24.03.2015, 8.04.2015, 21.04.2015, 5.05.2015, 
19.05.2015, 2.06.2015, 16.06.2015, 30.06.2015, 
14.07.2015, 28.07.2015, 11.08.2015, 25.08.2015, 
8.09.2015, 22.09.2015 

ULICE: Bocianów, Borówkowa, Brata Alberta, 
Dębowa, Magdziorza, Niedurnego, Polna, 

Paderewskiego, Szyb Aliny, Targowa, Wodna, 
Wrzosowa, Żwirki i Wigury

ŚRODA 
25.03.2015, 9.04.2015, 22.04.2015, 6.05.2015, 
20.05.2015, 3.06.2015, 17.06.2015, 1.07.2015, 
15.07.2015, 29.07.2015, 12.08.2015, 26.08.2015, 
9.09.2015, 23.09.2015

ULICE: 1 Maja nr nieparzyste, Bielszowicka, 
Czajkowskiego, Długosza, Jankowskiego, Karłowicza, 

Kąpielowa, Kolberga, Kolonia Zwycięstwa, Krótka, 
Licealna, Maliszewskiego, Mostowa, Noskowskiego, 

Nowa, Nowary, Nowoka, Ogińskiego, Piaskowa, 
Radosna, Rejtana, Różyckiego, Spokojna, 
Szeligowskiego, Sygietyńskiego, Wiejska, 

Wyzwolenia
CZWARTEK

26.03.2015, 10.04.2015, 23.04.2015, 7.05.2015, 
21.05.2015, 5.06.2015, 18.06.2015, 2.07.2015, 
16.07.2015, 30.07.2015, 13.08.2015, 27.08.2015, 
10.09.2015, 24.09.2015
ULICE: Obrońców Westerplatte, Sienkiewicza, Szyb 

Andrzeja, Tuwima
PIĄTEK

27.03.2015, 11.04.2015, 24.04.2015, 8.05.2015, 
22.05.2015, 6.06.2015, 19.06.2015, 3.07.2015, 
17.07.2015, 31.07.2015, 14.08.2015, 28.08.2015, 
11.09.2015, 25.09.2015
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00.W 
dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być wysta-
wione przed posesję w miejscu widocznym dla pracowni-
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ków firmy wywozowej, (pracownicy firmy odbierającej 
odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach:

2015.05.19, 2015.08.25
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 
przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
BYKOWINA

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

ULICE: Brygadzistów, Drozdów, Grzegorzka, 
Kowalskiego-Olka, Kombajnistów, Szybowa, 

Sztygarska, Zgrzebnioka
PONIEDZIAŁEK

16.03.2015, 30.03.2015, 13.04.2015, 27.04.2015, 
11.05.2015, 25.05.2015, 8.06.2015,22.06.2015, 
6.07.2015, 20.07.2015, 3.08.2015, 17.08.2015, 
31.08.2015, 14.09.2015, 28.09.2015

ULICE: 11 Listopada, Boczna, Chrobrego, 
Górnośląska, Gwarecka, Jagiellońska, Katowicka, 

Kopalniana, Krzywoustego, ks. Potyki, ks. Szramka, 
Plebiscytowa, Poloczka, Pordzika, Prosta, Siekiela, 
Sikorek, Skowronków, Słowików, Szpaków, Wilka, 
Wita Stwosza, Zgody, Związku Młodzieży Polskiej

WTOREK 
24.03.2015, 8.04.2015, 21.04.2015, 5.05.2015, 
19.05.2015, 2.06.2015, 16.06.2015, 30.06.2015, 
14.07.2015, 28.07.2015, 11.08.2015, 25.08.2015, 
8.09.2015, 22.09.2015 

ULICE: Kręta, Korfantego, Kukułcza, Otylii, Rymera 
CZWARTEK 

26.03.2015, 10.04.2015, 23.04.2015, 7.05.2015, 
21.05.2015, 5.06.2015, 18.06.2015, 2.07.2015, 
16.07.2015, 30.07.2015, 13.08.2015, 27.08.2015, 
10.09.2015, 24.09.2015 
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. W 
dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być wysta-
wione przed posesję w miejscu widocznym dla pracowni-
ków firmy wywozowej, (pracownicy firmy odbierającej 
odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji). 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach: 

2015.05.20, 2015.08.26
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 
przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
KOCHŁOWICE

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

ULICE: Barbary, Norberta Bończyka, Bratnia, 
Dojazdowa, Gajowa, Jagiełły, Józefa, Kamienna, 
Kasztanowa, Kaszubska. Klonowa, Kochłowicka, 
Krańcowa, Letnia, Prusa, Pomorska, Reja, Szyb 

Artura, Śląska, Warmińska, Wrocławska, Wschodnia, 
Zjednoczenia

PONIEDZIAŁEK 
23.03.2015, 7.04.2015, 20.04.2015, 4.05.2015, 
18.05.2015, 1.06.2015, 15.06.2015, 29.06.2015, 
13.07.2015, 27.07.2015, 10.08.2015, 24.08.2015, 
7.09.2015, 21.09.2015

ULICE: Brzozowa, Ciasna, Do Gródka, 
Dunikowskiego, Handlowa, Huculska, Jacka, 

Jagodowa, Kochanowskiego, Karolinki, Kłosowa, 
Krakusa, Łukasiewicza, Łąkowa, Malczewskiego, 
Malinowa, Młodzieżowa, Mrówcza, Ondraszka, 

Opłotki, Opolska, Przemysłowa, Rybna, Sadowa, 
Solna, Strumykowa, Strzelecka, Świętochłowicka, 
Tęczowa, Weteranów, Wirecka, Ziemska, Żurawia, 

Żymły, Jeżynowa, Poziomkowa
WTOREK 

17.03.2015, 31.03.2015, 14.04.2015, 28.04.2015, 
12.05.2015, 26.05.2015, 9.06.2015, 23.06.2015, 
7.07.2015, 21.07.2015, 4.08.2015, 18.08.2015, 
1.09.2015, 15.09.2015, 29.09.2015

ULICE: Batorego, Cyprysowa, Dożynkowa, ks. 
Dzierżonia

ŚRODA
18.03.2015, 1.04.2015, 15.04.2015, 29.04.2015, 
13.05.2015, 27.05.2015, 10.06.2015, 24.06.2015, 
8.07.2015, 22.07.2015, 5.08.2015, 19.08.2015, 
2.09.2015, 16.09.2015, 30.09.2015

ULICE: Chmielna, Drobna, ks. Tunkla, Nasypowa, 
Oświęcimska, Siewna, Turskiego, Wyspiańskiego, 

Wyzwolenia

CZWARTEK
26.03.2015, 10.04.2015, 23.04.2015, 7.05.2015, 
21.05.2015, 5.06.2015, 18.06.2015, 2.07.2015, 
16.07.2015, 30.07.2015, 13.08.2015, 27.08.2015, 
10.09.2015, 24.09.2015

ULICE: Aleja Dworcowa, Bałtycka, Długa, Do 
Dworca, Grobla Kolejowa, Jana, Mazowiecka, 
Moniuszki, Oddziałów Młodzieży Powstańczej, 

Piłsudskiego, Radoszowska, Rogozińskiego, Staffa, 
Średnia, Łukowa

CZWARTEK
19.03.2015, 2.04.2015, 16.04.2015, 30.04.2015, 
14.05.2015, 28.05.2015, 11.06.2015, 25.06.2015, 
9.07.2015, 23.07.2015, 6.08.2015, 20.08.2015, 
3.09.2015, 17.09.2015
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy 
odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na 
teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach:

2015.05.21, 2015.08.27
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 
przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY  
CHEBZIE, GODULA I ORZEGÓW

zabudowa wielorodzinna
PONIEDZIAŁEK

ULICE: Akacjowa, Heleny Modrzejewskiej, Jana Wa-
niora, Wojciecha Bogusławskiego, Kardynała Augusta 
Hlonda, Ludwika Solskiego, Wincentego Lipa, Piasecz-
na, Joanny 3-11, Joanny 12-21, Antoniego Tiałowskie-
go, Fabryczna, Karola Goduli, Konstantego Latki 1-2, 
Konstantego Latki 5-8, Lipińska, Owocowa, Podlas 1-4, 
6, 8, 10, 12, 14, 18-36, Podlas 5, 7, 9, 16, Adama Hulo-
ka, Aleksandra  Puszkina, Przedszkolna 1-13, Zabrzań-
ska, Węglowa, Przedtorze, Pl. Szkolny, Pawła, Nowo-
bytomska, ks. Józefa Szafranka, Jana Styczyńskiego, 
Dworcowa, Królowej Jadwigi, Kopalnia Karol, Antonie-
go Zielińskiego 2-13, Stanisławy Wysockiej, Przeloto-
wa, Józefa Piechy 1, 8, 12,  Walentego Fojkisa 1-12, 
Kardynała Augusta Hlonda 9, 16, 29, 34, 46, Bytomska 
5, 7, 12, 18, 26,27,29, 33, 34, 39,  40, 41, 42, 43 (Wsp. 
Mieszk i Obsł.  Nieruch), 44, 46, 48, 50, 52

ŚRODA
ULICE: Heleny Modrzejewskiej, Ludwika Solskiego, 
Piaseczna, Joanny 12-21, Antoniego Tiałowskiego, Ka-
rola Goduli, Konstantego Latki 1-2, Podlas 1-4, 6, 8, 10, 
12, 14, 18-36, Adama Huloka, Aleksandra  Puszkina, 
Przedszkolna 12-13,  Królowej Jadwigi, Antoniego Zie-
lińskiego 2, Przelotowa, Józefa Piechy 1,  Walentego 
Fojkisa 1, 6, 10, Kardynała Augusta Hlonda 16, 46, By-
tomska 5, 7, 12, 18, 40, 42, 43  (Wsp. Mieszk), 44, 46, 
48, 50, 52

CZWARTEK
ULICE: Akacjowa, Jana Waniora, Wojciecha Bogusław-
skiego, Kardynała Augusta Hlonda, Wincentego Lipa, 
Joanny 3-11, Fabryczna, Konstantego Latki 5-8, Lipiń-
ska, Owocowa, Podlas 5, 7, 9, 16, Przedszkolna 1-11, 
Zabrzańska, Węglowa, Przedtorze, Pl. Szkolny, Pawła, 
Nowobytomska, ks. Józefa Szafranka, Jana Styczyń-
skiego, Dworcowa, Kopalnia Karol, Antoniego Zieliń-
skiego 3-13, Stanisławy Wysockiej, Józefa Piechy 8, 12, 
Walentego Fojkisa 2, 4, 5, 7, 8, 9 ,12, Kardynała Augu-
sta Hlonda 9, 29, 34, Bytomska 26, 27, 29, 33, 34, 39, 
41, 43 (Obsł. Nieruch)

PIĄTEK
ULICE: Heleny Modrzejewskiej, Ludwika Solskiego, Pia-
seczna, Joanny 12-21, Antoniego Tiałowskiego, Karola 
Goduli, Konstantego Latki 1-2, Podlas 1-4, 6, 8, 10, 12, 
14, 18-36, Adama Huloka, Aleksandra  Puszkina, Przed-
szkolna 12-13, Królowej Jadwigi, Antoniego Zielińskiego 
2, Przelotowa, Józefa Piechy 1, Walentego Fojkisa 1, 6, 
10, Kardynała Augusta Hlonda 16, 46, Bytomska 5, 7, 12, 
18, 40, 42, 43 (Wsp. Mieszk), 44, 46, 48, 50, 52

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
RUDA, NOWY BYTOM

zabudowa wielorodzinna
PONIEDZIAŁEK

ULICE: 1 Maja, Czarnoleśna, Ignacego Krasickiego, Ja-
na Furgoła, Jadwigi Markowej 5, 8, 9, 15,20, 22, Jana 
Smolenia, Jana Stefana Dworaka, Kazimierza, ks. Kon-
stantego Damrota, Lwa Tołstoja, Objazdowa, Parkowa 
1, 3, Bankowa, Piotra Niedurnego  19-21, 23, 24, 25, 
27, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 43-45, 47, 53, 55, 57, 

65, 67,  89, 97, 101-105, Jana Pawła II 2, 6, Podgórze 
5-15, 10-28, Pokoju 1, 2 15-17, Spółdzielcza, Bartosza 
Głowackiego, Bzów, Magazynowa 6-12,31, Feliksa Wy-
leżoła, Fiołków, Górnicza, Gustawa Morcinka, Henryka 
Wieniawskiego 14, Jana Kilińskiego, Jaśminów, Juliu-
sza Ligonia, Karola Miarki, Tadeusza Kościuszki 2, Woj-
ska Polskiego 1-29, Marii Skłodowskiej-Curie, Nad By-
tomką , Piastowska 7-33, 36, 37, 38, 39-61, Potokowa, 
Przy Kolei, Sobieskiego, Starowiejska, Szyb Bartosza, 
Szyb Powietrzny, Szyb Walenty, Wandy, Raciborska 
1-5, 7, 9, 10, 11-15, Wawelska 2, 4,  Wesoła, Wiktora 
Bujoczka, Wincentego Janasa, Ryszarda Sprusa, Wła-
dysława Żeleńskiego, Różana 9, 11, 14, 16, Wolności, 
20, 23 (RSM), 90, 94, Zwycięstwa 1, 2, Zabrzańska 53, 
54, 55, 56, 57, 58,  59, 60, 62

WTOREK:
ULICE: Chorzowska, Gen. Józefa Hallera, Gwardii Lu-
dowej, Jadwigi Markowej 8, Józefa Lompy, Kolista, ks. 
Jana Szymały, Antoniego Maya, Piotra Niedurnego, 
22, 26, 36, 46, 50, 52, Jana Pawła II 1, 3, Podgórze 2, 
30-42, Pokoju 3-14,  16-21, Ratowników, Szarotek, 
Adama Mickiewicza, Andrzeja Mielęckiego, Antoniego 
Sieronia, Henryka Wieniawskiego 1, 3, 5,  Isaaka Duna-
jewskiego, Jana Gierałtowskiego, Jana Matejki, Kę-
dzierzyńska, Tadeusza Kościuszki 1-3, 4, 5-11, 6-12, 
Wojska Polskiego 4-14, Kościelna, ks. Józefa Czempie-
la, Macieja, Magnolii, Marii Konopnickiej, Narcyzów, 
Ogrodowa, Orzegowska, Plac Chopina, Powstańców, 
Sasanek, Stanisława, Stanisława Staszica, Stefana Że-
romskiego, Szczęść Boże, Szyb Walenty, Wawelska 6, 
Różana 2, 4, 6, 7, 12, Wolności 2-17, 23 (MP), 27-43, 
92, 102-114, Zwycięstwa 3-7, Zabrzańska 66, 68, 72

ŚRODA
ULICE: Ignacego Krasickiego, Jadwigi Markowej 8,  9, 
22, Parkowa 1, Piotra Niedurnego  19-21, 23, 24, 30, 
31, 38, 40, 43-45, 65, 67,  89, 97, Podgórze 5-15, 10-
28,  Pokoju 1, 2, 15-17, Bzów, Fiołków, Magazynowa 
6-12, Henryka Wieniawskiego 14,  Jaśminów, Tadeusza 
Kościuszki 2, Wojska Polskiego 1-29, Piastowska 36, 
38, Szyb Powietrzny, Raciborska 10, Wawelska 2, 4, 
Różana 9, 11, 14, 16, Wolności, 20, 23 (RSM), 90, 94, 
Zwycięstwa 1, 2, Zabrzańska 56, 58, 60

CZWARTEK
ULICE: 1 Maja, Czarnoleśna, Jana Furgoła, Jadwigi 
Markowej 5,15,20, Jana Smolenia, Jana Stefana Dwo-
raka, Kazimierza, ks. Konstantego Damrota, Lwa Toł-
stoja, Objazdowa, Parkowa 3, Bankowa, Piotra Niedur-
nego 25, 27, 29, 37, 39, 41, 47, 53, 55, 57, 101-105, 
Jana Pawła II 2, 6, Pokoju 15-17, Spółdzielcza, Andrze-
ja Mielęckiego, Bartosza Głowackiego, Feliksa Wyleżo-
ła, Górnicza, Gustawa Morcinka, Jana Kilińskiego, Ju-
liusza Ligonia, Karola Miarki, Marii Skłodowskiej-Curie, 
Magazynowa 31, Nad Bytomką, Piastowska 7-33, 37,  
39-61, Potokowa, Przy Kolei, Sobieskiego, Starowiej-
ska, Szyb Bartosza, Szyb Walenty, Wandy, Raciborska 
1-5, 7, 9, 11-15, Wesoła, Wiktora Bujoczka, Wincente-
go Janasa, Ryszarda Sprusa, Władysława Żeleńskiego, 
Zabrzańska 53, 54, 55, 57, 59, 62, 66, 68, 72

PIĄTEK
ULICE: Chorzowska, Gen. Józefa Hallera, Gwardii Ludo-
wej, Ignacego Krasickiego, Jadwigi Markowej 8,  9, 22, 
Józefa Lompy, Kolista, ks. Jana Szymały, Parkowa 1, An-
toniego Maya, Piotra Niedurnego  19-21, 22, 23, 24, 26, 
30, 31, 36,  38, 40, 43-45, 46, 50, 52, 65, 67,  89, 97, 
Jana Pawła II 1, 3, Podgórze 2,  5-15, 10-28, 30-42, Po-
koju 1,2, 3-14, 16-21, Ratowników, Szarotek, Adama 
Mickiewicza, Antoniego Sieronia, Bzów, Fiołków, Maga-
zynowa 6-12, Henryka Wieniawskiego 1, 3, 5,   14, Isa-
aka Dunajewskiego, Jana Gierałtowskiego, Jana Matej-
ki, Jaśminów, Kędzierzyńska, Tadeusza Kościuszki 1-3, 4, 
5-11, 6-12, Wojska Polskiego 1-29, 4-14, Kościelna, ks. 
Józefa Czempiela, Macieja, Magnolii, Marii Konopnic-
kiej, Narcyzów, Ogrodowa, Orzegowska, Piastowska 36, 
38, Plac Chopina, Powstańców, Sasanek, Stanisława, 
Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Szczęść Boże, 
Szyb Powietrzny, Szyb Walenty, Raciborska 10, Wawel-
ska 2, 4, 6, Różana 2, 4, 6, 7, 9,11, 12, 14, 16, Wolności 
2-17, 20, 23 (MP i RSM), 27-43, 90, 92, 94, 102-114, 
Zwycięstwa 1, 2, 3-7, Zabrzańska 56, 58, 60

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY  
BYKOWINA, KOCHŁOWICE

zabudowa wielorodzinna
PONIEDZIAŁEK

ULICE: 11 Listopada 2, Alfonsa Zgrzebnioka 2-8, 14-22, 
Brygadzistów, Drozdów, Gwarecka, Józefa Grzegorzka, 
Kanarków, Kombajnistów, Kopalniana, ks. Emila 
Szramka, Okrężna, Pawła Poloczka, Pośpiecha, Ryszar-
da Siekiela 22, 23, 25, 27, 48,  Skowronków 4-16, 
Szpaków, Sztolniowa, Sztygarska, Szybowa, Wilka, 
Wojciecha Korfantego, Gajowa, Józefa Piłsudskiego, 
Ignacego Łukasiewicza 9, Józefa Piłsudskiego, Kochło-
wicka, Warsztatowa , Radoszowska, ks. Ludwika Tun-
kla 133-143, Xawerego Dunikowskiego 3, Oświęcimska 
79, 81, 83, 85, 87

WTOREK
ULICE: 11 Listopada 19-35, Alfonsa Zgrzebnioka10-12, 
24, Boczna, Bolesława Chrobrego, Brygadzistów, Fran-
ciszka Wilka, Gilów, Górnośląska, ks. Augustyna Potyki, 
Kukułcza, Plebiscytowa, Skowronków 2, Wita Stwosza, 
Zgody, Brzozowa, Ignacego Łukasiewicza 22, Kamien-
na, Lipowa, Łowiecka, Łukowa, Opolska, Wschodnia, 
Roberta Żymły, ks. Ludwika Tunkla 2, 89, Xawerego 
Dunikowskiego 5, Oświęcimska 48, 50, 86, 88

ŚRODA
ULICE: 11 Listopada 2, Alfonsa Zgrzebnioka 2-8, 14-22, 
Drozdów, Gwarecka, Józefa Grzegorzka, Kanarków, 
Kombajnistów, Kopalniana, ks. Emila Szramka, Okręż-
na, Pawła Poloczka, Pośpiecha, Ryszarda Siekiela 22, 
48, Skowronków 4-16, Szpaków, Sztolniowa , Sztygar-
ska, Szybowa, Wilka, Wojciecha Korfantego, Gajowa, 
Józefa Piłsudskiego, Ignacego Łukasiewicza 9, Xawere-
go Dunikowskiego 3, Oświęcimska 79, 81, 83, 85, 87

CZWARTEK
ULICE: Ryszarda Siekiela 23, 25, 27, Józefa Piłsudskie-
go, Kochłowicka, Warsztatowa, Wschodnia, Rado-
szowska, ks. Ludwika Tunkla 133-143

PIĄTEK
ULICE: 11 Listopada 2, 19-35, Alfonsa Zgrzebnioka 2-8, 
10-12,  14-22,  24, Boczna, Bolesława Chrobrego, Bry-
gadzistów, Drozdów, Franciszka Wilka, Gilów, Górno-
śląska, Gwarecka, Józefa Grzegorzka, Kanarków, Kato-
wicka, Kombajnistów, Kopalniana, Ks. Augustyna Poty-
ki, Ks. Emila Szramka, Kukułcza, Okrężna, Pawła Po-
loczka, Plebiscytowa, Pośpiecha, Ryszarda Siekiela 22, 
48, Skowronków 2, 4-16, Szpaków, Sztolniowa , Szty-
garska, Szybowa, Wilka, Wita Stwosza, Wojciecha 
Korfantego, Zgody, Brzozowa, Gajowa, Ignacego Łuka-
siewicza 9, 22,  Kamienna, Lipowa, Łowiecka, Łukowa, 
Opolska, Roberta Żymły, ks. Ludwika Tunkla, 1, 89, 
Xawerego Dunikowskiego3, 5, Oświęcimska 48, 50,  
79, 81, 83, 85, 86, 87, 88

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY  
WIREK, BIELSZOWICE

zabudowa wielorodzinna
PONIEDZIAŁEK

ULICE: 1 Maja 185-246, 247, 248-253, 254,  255-304, 
311, 316, 318,  320, 322,  323, 324, 326, 343-363, 
Adolfa Kempnego, Bielszowicka, Alojzego Jankowskie-
go 4, 6, 8, 12, 16-18, Józefa Piernikarczyka, Bocianów 
1-8, Cynkowa, Fryderyka Szopena, Główna 20-28, 
Grzegorza Fitelberga 3-5, 12, Ignacego Paderewskie-
go, Janusza Korczaka, Jarosława Dąbrowskiego, Jarzę-
binowa 1, Józefa Elsnera 1, 2, 3, 4, Józefa Piernikarczy-
ka, Juliana Tuwima, Karola Bytomskiego, Kąpielowa, 
ks. Józefa Niedzieli 29-35, Licealna, Ludomira Różyc-
kiego 21, 30, Osiedlowa 2-5, 7-9, 15, Powstańców 
Śląskich, Prof. Fryderyka Joliot Curie, Stanisława Ku-
nickiego, Tadeusza Rejtana, Wysoka, Wyzwolenia, 
Równoległa 1-5, Zygmunta Krasińskiego 7-9

WTOREK
ULICE: Bocianów 10, Edmunda Kokota, Gęsia, Główna 
34-38, Gołębi, Henryka Sienkiewicza, Jarzębinowa 3-5, 
Katowicka, Lecha, ks. Józefa Niedzieli 22-28, 30-61, 
Kupiecka, Ludomira Różyckiego 19, Maksymiliana 
Chroboka, Mikołaja Kopernika, Obrońców Westerplat-
te, Pawła Kubiny, PCK, Osiedlowa 6, 11-13, Sportow-
ców, Strażacka, Szyb Andrzeja, Wawrzyńca Kałusa, 
Zielona, Równoległa 9, Zygmunta Krasińskiego 20-22

ŚRODA
ULICE: 1 Maja 247, 254, 316, 318, 322, 324, 326, Aloj-
zego Jankowskiego16-18, Bocianów 1-8, Główna 20-
28, Grzegorza Fitelberga 12, Ignacego Paderewskiego, 
Jarzębinowa 1, Józefa Elsnera 1, 4, ks. Józefa Niedzieli 
29-35, Osiedlowa 2-5, 7-9, 15, Prof. Fryderyka Joliot 
Curie, Równoległa 1-5

CZWARTEK
ULICE: 1 Maja 185-246, 248-253, 255-304, 311, 320, 
323, 343-363, Adolfa Kempnego, Bielszowicka, Alojze-
go Jankowskiego 4, 6, 8, 12, Józefa Piernikarczyka, 
Fryderyka Szopena, Grzegorza Fitelberga 3-5, Henryka 
Sienkiewicza, Janusza Korczaka, Jarosława Dąbrow-
skiego, Józefa Piernikarczyka, Juliana Tuwima, Karola 
Bytomskiego, Kąpielowa, Licealna, Ludomira Różyc-
kiego 21, 30, Powstańców Śląskich, Stanisława Kunic-
kiego, Tadeusza Rejtana, Wyzwolenia

PIĄTEK
ULICE: 1 Maja 247, 254, 316, 318, 322, 324, 326, Aloj-
zego Jankowskiego16-18, Bocianów 1-8, 10, Cynkowa, 
Edmunda Kokota, Gęsia, Główna 20-28, 34-38, Gołębi, 
Grzegorza Fitelberga 12, Ignacego Paderewskiego, Ja-
rzębinowa 1, 3-5, Józefa Elsnera 1, 2, 3, 4, Katowicka, 
Lecha, Ks. Józefa Niedzieli 22-28, 29-35, 30-61, Ku-
piecka, Ludomira Różyckiego 19, Maksymiliana Chro-
boka, Mikołaja Kopernika, Obrońców Westerplatte, 
Pawła Kubiny, PCK,Osiedlowa 2-6, 7-9, 11-13, 15, Prof. 
Fryderyka Joliot Curie, Sportowców, Strażacka, Szyb 
Andrzeja, Wawrzyńca Kałusa, Wysoka, Zielona, Rów-
noległa 1-5, 9, Zygmunta Krasińskiego 7-9, 20-22
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HARMONOGRAM WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH
z terenu osiedli mieszkaniowych (zabudowa wielorodzinna)

poniedziałek	 –	Kochłowice,		Bykowina	
wtorek	 –	Wirek	,	Bielszowice	
środa																			 –	Nowy	Bytom,	Chebzie	
czwartek											 –	Orzegów,	Godula
piątek																	 –	Ruda	

Prosimy	wystawić	przedmioty	wielkogabarytowe	przy	placyku	gospodarczym	do	godz.	6.00	w	dniu	zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH 
 

z terenu osiedli mieszkaniowych (zabudowa wielorodzinna)
poniedziałek					 –	Kochłowice,	Nowy	Bytom,	Chebzie
wtorek															 –	Bykowina	 	
środa																			 –	Wirek,	Bielszowice	
czwartek											 –	Orzegów,	Godula
piątek																	 –	Ruda	

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH 

GROMADZONYCH W 
POJEMNIKACH O POJEMNOŚCI 

OD 120 L DO 1100 L

Dzielnice: Chebzie, Godula, Orzegów,  
Ruda, Nowy Bytom

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
Papier – poniedziałek

16.03.2015,	 23.03.2015,	 30.03.2015,	 7.04.2015, 
13.04.2015,	 20.04.2015,	 27.04.2015,	 4.05.2015,	
11.05.2015,	 18.05.2015,	 25.05.2015,	 1.06.2015,	
8.06.2015,	 15.06.2015,	 22.06.2015,	 29.06.2015,	
6.07.2015,	 13.07.2015,	 20.07.2015,	 27.07.2015,	
3.08.2015,	 10.08.2015,	 17.08.2015,	 24.08.2015,	
31.08.2015,	 7.09.2015,	 14.09.2015,	 21.09.2015,	
28.09.2015

Plastik – środa 
18.03.2015,	 25.03.2015,	 1.04.2015,	 8.04.2015,	
15.04.2015,	 22.04.2015,	 29.04.2015,	 6.05.2015,	
13.05.2015,	 20.05.2015,	 27.05.2015,	 3.06.2015,	
10.06.2015,	 17.06.2015,	 24.06.2015,	 1.07.2015,	
8.07.2015,	 15.07.2015,	 22.07.2015,	 29.07.2015,	
5.08.2015,	 12.08.2015,	 19.08.2015,	 26.08.2015,	
2.09.2015,	 9.09.2015,	 16.09.2015,	 23.09.2015,	
30.09.2015

Szkło – piątek
20.03.2015,	 27.03.2015,	 3.04.2015,	 10.04.2015,	
17.04.2015,	 24.04.2015,	 2.05.2015,	 8.05.2015,	
15.05.2015,	 22.05.2015,	 29.05.2015,	 5.06.2015,	
12.06.2015,	 19.06.2015,	 26.06.2015,	 3.07.2015,	
10.07.2015,	 17.07.2015,	 24.07.2015,	 31.07.2015,	
7.08.2015,	 14.08.2015,	 21.08.2015,	 28.08.2015,	
4.09.2015,	 11.09.2015,	 18.09.2015,	 25.09.2015

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
Papier – poniedziałek 

7.04.2015,	 4.05.2015,	 1.06.2015,	 29.06.2015,	
27.07.2015,	24.08.2015,	21.09.2015

Plastik – środa 
8.04.2015,	 6.05.2015,	 3.06.2015,	 1.07.2015,	
29.07.2015,	26.08.2015,	23.09.2015	

Szkło – piątek
10.04.2015,	 8.05.2015,	 5.06.2015,	 3.07.2015,	
31.07.2015,	28.08.2015,	25.09.2015

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH 

GROMADZONYCH W 
POJEMNIKACH O POJEMNOŚCI 

OD 120 L DO 1100 L

Dzielnice: Bykowina, Kochłowice, Wirek, Bielszowice

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
Papier – wtorek

17.03.2015,	 24.03.2015,	 31.03.2015,	 7.04.2015,	
14.04.2015,	 21.04.2015,	 28.04.2015,	 5.05.2015,	
12.05.2015,	 19.05.2015,	 26.05.2015,	 2.06.2015,	
9.06.2015,	 16.06.2015,	 23.06.2015,	 30.06.2015,	
7.07.2015,	 14.07.2015,	 21.07.2015,	 28.07.2015,	
4.08.2015,	 11.08.2015,	 18.08.2015,	 25.08.2015,	
1.09.2015,	 8.09.2015,	 15.09.2015,	 22.09.2015,	
29.09.2015

Plastik – czwartek
19.03.2015,	 26.03.2015,	 2.04.2015,	 9.04.2015,	
16.04.2015,	 23.04.2015,	 30.04.2015,	 7.05.2015,	
14.05.2015,	 21.05.2015,	 28.05.2015,	 5.06.2015,	
11.06.2015,	 18.06.2015,	 25.06.2015,	 2.07.2015,	
9.07.2015,	 16.07.2015,	 23.07.2015,	 30.07.2015,	
6.08.2015,	 13.08.2015,	 20.08.2015,	 27.08.2015,	
3.09.2015,	 10.09.2015,	 17.09.2015,	 24.09.2015

Szkło – piątek
20.03.2015,	 27.03.2015,	 3.04.2015,	 10.04.2015,	
17.04.2015,	 24.04.2015,	 30.04.2015,	 8.05.2015,	
15.05.2015,	 22.05.2015,	 29.05.2015,	 5.06.2015,	
12.06.2015,	 19.06.2015,	 26.06.2015,	 3.07.2015,	
10.07.2015,	 17.07.2015,	 24.07.2015,	 31.07.2015,	
7.08.2015,	 14.08.2015,	 21.08.2015,	 28.08.2015,	
4.09.2015,	 11.09.2015,	 18.09.2015,	 25.09.2015

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
Papier – wtorek

7.04.2015,	 5.05.2015,	 2.06.2015,	 30.06.2015,	
28.07.2015,	25.08.2015,	22.09.2015

Plastik – czwartek
9.04.2015,	 7.05.2015,	 5.06.2015,	 2.07.2015,	
30.07.2015,	27.08.2015,	24.09.2015

Szkło – piątek
10.04.2015,	 8.05.2015,	 5.06.2015,	 3.07.2015,	
31.07.2015,	28.08.2015,	25.09.2015
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HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH GROMADZONYCH  

W WORKACH NA SZKŁO, MAKUlAtURę I PlAStIK  
ORAZ ODBIORU BIOMASy SKŁADOWANEJ W POJEMNIKACH.

WIREK 
poniedziałek

WORKI 
2015.04.07,	 2015.05.04,	 2015.06.01,	 2015.06.29,	
2015.07.27,	2015.08.24,	2015.09.21

BIO
2015.04.07,	 2015.04.20,	 2015.05.04,	 2015.05.18,	
2015.06.01,	 2015.06.15,	 2015.06.29,	 2015.07.13,	
2015.07.27,	 2015.08.10,	 2015.08.24,	 2015.09.07,	
2015.09.21
ULICE: 1	Maja	od	148	do	321,	Bielszowicka	od	5	 -	23,	
Brata	Alberta,	Borówkowa,	Czajkowskiego,	Dąbrowskie-
go,	Dębowa,	Długosza,	Gwiżdża,	K.Gabora,	Kałusa,	Kato-
wicka,	Kąpielowa,	Kol.	 Zwycięstwa,	Korczaka,	 	 	Krótka,	
Kupiecka,	 Licealna,	 Ludowa,	 Magdziorza,	 	 Mostowa,	
Nowa	od	nr	28,	Nowary,	Nowoka,	Okopowa,	Piaskowa,	
Pocztowa,	 Polna,	 Radosna,	 Rejtana,	 Robotnicza,	 Sien-
kiewicza,	 Słowackiego,	 Spokojna,	 Strażacka,	 Szopena,	
Szyb	 Aliny,	 Szyb	 Andrzeja,	 Tuwima,	 Wiejska,	 Wodna,	
Wrzosowa,	Wyzwolenia	od	155	do	215,	Żwirki	i	Wigury.

WIREK, BIELSZOWICE
wtorek

WORKI 
2015.04.08,	 2015.05.05,	 2015.06.02,	 2015.06.30,	
2015.07.28,	2015.08.25,	2015.09.22

BIO
2015.04.08,	 2015.04.21,	 2015.05.05,	 2015.05.19,	
2015.06.02,	 2015.06.16,	 2015.06.30,	 2015.07.14,	
2015.07.28,	 2015.08.11,	 2015.08.25,	 2015.09.08,	
2015.09.22
ULICE: Bielszowicka	od	103	do	110,	Bytomskiego,	Ci-
cha,	Dolna,	Dr	Jordana,	Gliniana,	Główna,	Karłowicza,	
Kasprowicza,	Kokota	od	1	do	160,	Kolberga,	Kossaka,	
Kubiny,	 Kunickiego,	 Maliszewskiego,	 Noskowskiego,	
Obr.	Pokoju,	Ogińskiego,	Partyzantów,	Piernikarczyka,	
Sportowców,	Szeligowskiego,	Szpitalna,	Ustronna,	Wi-
deckiego,	Wysoka

BIELSZOWICE 
środa

WORKI 
2015.04.09,	 2015.05.06,	 2015.06.03,	 2015.07.01,	
2015.07.29,	2015.08.26,	2015.09.23

BIO
2015.04.09,	 2015.04.22,	 2015.05.06,	 2015.05.20,	
2015.06.03,	 2015.06.17,	 2015.07.01,	 2015.07.15,	
2015.07.29,	 2015.08.12,	 2015.08.26,	 2015.09.09,	
2015.09.23
ULICE: Admiralska,	Basenowa,	Broniewskiego,	Budow-
lanych,	Górna,	Husarska,	 Jaworowa,	 Jedności,	 Jodło-
wa,	 Kokota	 od	 163	 do	 300,	 Kowaczka,	 Krzywa,	 Ks.	
Niedzieli,	Na	Piaski,	Pasieczna,	Poligonowa,	Rycerska,	
Ułańska,	Wierzbowa,	Wypoczynkowa

BIELSZOWICE 
czwartek

WORKI 
2015.04.10,	 2015.05.07,	 2015.06.05,	 2015.07.02,	
2015.07.30,	2015.08.27,	2015.09.24

BIO
2015.04.10,	 2015.04.23,	 2015.05.07,	 2015.05.21,	

2015.06.05,	 2015.06.18,	 2015.07.02,	 2015.07.16,	
2015.07.30,	 2015.08.13,	 2015.08.27,	 2015.09.10,	
2015.09.24	
ULICE: Bema,	Drzymały,	 Fińska,	Gęsia,	Grottgera,	 Ja-
sińskiego,	Jasna,	K.Paryskiej,	Kingi,	Kwiatowa,	Lelewe-
la,	 Łokietka,	 Mierosławskiego,	 Mokra,	 Narutowicza,	
Pawłowska,	 Pionierów,	 Powstańców	 Śl.,	 Poznańska,	
Słoneczna,	Szkolna,		Twaruszki,	Szymanowskiego,	Wę-
złowa,	Wróblewskiego,	Zajęcza,	Zielona,	Pogodna

BYKOWINA, NOWY BYTOM 
poniedziałek

WORKI 
2015.03.16,	 2015.04.13,	 2015.05.11,	 2015.06.08,	
2015.07.06,	2015.08.03,	2015.08.31,	2015.09.28

BIO
2015.03.16,	 2015.04.13,	 2015.04.27,	 2015.05.11,	
2015.05.25,	 2015.06.08,	 2015.06.22,	 2015.07.06,	
2015.07.20,	 2015.08.03,	 2015.08.17,	 2015.08.31,	
2015.09.14,	2015.09.28

ULICE: 11	 Listopada,	 Boczna,	 Chorzowska,	 Czarnole-
śna,	 Furgoła,	 Gen.	 Halllera,	 Jagiellońska,	 Katowicka,	
Kazimierza,	Konstytucji,	Korfantego,	Kręta,	ks.	Potyki,	
Łączna,	Mieszka	 I,	 Niedurnego,	 Pordzika,	 Prosta,	 Ry-
mera,	Siekiela,	Sikorek,	ks.	Szymały,	Lisia,	Skowronków,	
Słowików,	 Szramka,	 Tołstoja,	 Wilka,	 Wita	 Stwosza,		
Strumykowa,	Żelazna,	Szyb	Otylii

RUDA 
wtorek

WORKI 
2015.03.17,	 2015.04.14,	 2015.05.12,	 2015.06.09,	
2015.07.07,	2015.08.04,	2015.09.01,	2015.09.29	

BIO
2015.03.17,	 2015.04.14,	 2015.04.28,	 2015.05.12,	
2015.05.26,	 2015.06.09,	 2015.06.23,	 2015.07.07,	
2015.07.21,	 2015.08.04,	 2015.08.18,	 2015.09.01,	
2015.09.15,	2015.09.29,	
ULICE: Achtelika,	Ballestremów,	Bankowa,	Bratków,	Bu-
joczka,	Gierałtowskiego,	Jana	Dobrego,	Ligonia,	Janasa,	
K.Miarki,	Kedzierzyńska,	Kilińskiego,	Konopnickiej,	Kon-
walii,	 Kościelna,	 Kokotek,	 Krokusów,	Macieja,	Magazy-
nowa,	 Matejki,	 Mielęckiego,	 Miłosza,	 Morcinka,	 Nad	
Bytomką,	Nałkowskiej,	Narcyzów,	Norwida,	Piastowska,	
Pl.Chopina,	 Potokowa,	 Powstańców,	 Promienna,	 Przy	
Kolei,	Sieronia,	Smołki,	Sobieskiego,	Sprusa,	Stanisława,	
Starowiejska,	Storczyków,	Szczęść	Boże,	Wieniawskiego,	
Wincentego,	Wolności,	Wyleżoła,	Żeleńskiego.

ORZEGÓW, GODULA 
środa

WORKI 
2015.03.18,	 2015.04.15,	 2015.05.13,	 2015.06.10,	
2015.07.08,	 2015.08.05,	 2015.09.02, 2015.09.30

BIO
2015.03.18,	 2015.04.01,	 2015.04.15,	 2015.04.29,	
2015.05.13,	 2015.05.27,	 2015.06.10,	 2015.06.24,	
2015.07.08,	 2015.07.22,	 2015.08.05,	 2015.08.19,	
2015.09.02,	2015.09.16,	2015.09.30.
ULICE: Akacjowa,	Banacha,	Bytomska,	Ciołkowskiego,	
Doroszewskiego,	Fabryczna,	Gagarina,	Gliwicka,	Janty,	
Jaracza,	Jesionowa,	kard.	Hlonda,	Król.	Jadwigi,	Lesz-
czynowa,	 Lipińska,	Mateusza,	Olchowa,	Orzegowska,	

Owocowa,	 Romera,	 Sierpińskiego,	 Skalna,	 Smolu-
chowskiego,	Stroma,	Wołkowa,	Wysockiej,	Szyb	Zofii.

KOCHŁOWICE 
poniedziałek

WORKI 
2015.03.23,	 2015.04.20,	 2015.05.18,	 2015.06.15,	
2015.07.13,	2015.08.10,	2015.09.07

BIO
2015.03.23,	 2015.04.07,	 2015.04.20,	 2015.05.04,	
2015.05.18,	 2015.06.01,	 2015.06.15,	 2015.06.29,	
2015.07.13,	 2015.07.27,	 2015.08.10,	 2015.08.24,	
2015.09.07,	2015.09.21
ULICE:	Ciasna,	Gromadzka,	Huculska,	Jacka,	Kłosowa,	
Krakusa,	 Łąkowa,	 Panewnicka,	 Piłsudskiego	 do	 71,	
Rybna,	Weteranów,	Żymły.

KOCHŁOWICE 
wtorek

WORKI 
2015.03.24,	 2015.04.21,	 2015.05.19,	 2015.06.16,	
2015.07.14,	2015.08.11,	2015.09.08

BIO
2015.03.24,	 2015.04.08,	 2015.04.21,	 2015.05.05,	
2015.05.19,	 2015.06.02,	 2015.06.16,	 2015.06.30,	
2015.07.14,	 2015.07.28,	 2015.08.11,	 2015.08.25,	
2015.09.08,	2015.09.22	
ULICE: Aleja	Dworcowa,	Bałtycka,	Batorego,	Bończyka,	
Bratnia,	 Długa,	 Do	 Dworca,	 Dożynkowa,	 Dzierżonia,	
Drobna,	 Gajowa,	 Grobla	 Kolejowa,	 Jana,	 Kamienna,	
Karolinki,	 Łukasiewicza,	 Mazowiecka,	 Młodzieżowa,	
Opolska,	Oświęcimska	od	nr	158,	Radoszowska,	Solna,	
Strzelecka,	Tęczowa,	Wschodnia,	Ziemska,	Żurawia

KOCHŁOWICE 
środa

WORKI 
2015.03.25,	 2015.04.22,	 2015.05.20,	 2015.06.17,	
2015.07.15,	2015.08.12,	2015.09.09

BIO
2015.03.25,	 2015.04.09,	 2015.04.22,	 2015.05.06,	
2015.05.20,	 2015.06.03,	 2015.06.17,	 2015.07.01,	
2015.07.15,	 2015.07.29,	 2015.08.12,	 2015.08.26,	
2015.09.09,	2015.09.23	
ULICE: B.	Prusa,	Chmielna,	Do	Gródka,	Handlowa,	Ja-
godowa,	Kaszubska,	Kochanowskiego,	Kochłowicka	od	
3	 do	 185,	Malinowa,	M.Reja,	Mrówcza-wj.	Wirecką,	
Ondraszka,	Opłotki,	Oświęcimska	do	nr	153,	Pomor-
ska,	Rogozińskiego,	Sadowa,	Siewna,	Staffa,	Szyb	Artu-
ra,	 Średnia,	 Warmińska,	 Wirecka,	 Wrocławska,	 Wy-
zwolenia	od	2	do	152,	Poziomkowa,	Jeżynowa

KOCHŁOWICE 
czwartek

WORKI 
2015.03.26,	 2015.04.23,	 2015.05.21,	 2015.06.18,	
2015.07.16,	2015.08.13,	2015.09.10

BIO
2015.03.26,	 2015.04.10,	 2015.04.23,	 2015.05.07,	
2015.05.21,	 2015.06.04,	 2015.06.18,	 2015.07.02,	
2015.07.16,	 2015.07.30,	 2015.08.13,	 2015.08.27,	
2015.09.10,	2015.09.24
ULICE: Barbary,	 Jagiełły,	 Józefa,	Kasztanowa,	ks.	Tun-
kla,	Łanowa,	Malczewskiego,	Moniuszki,	Oddz.Młodz.
Powstańczej,	 Przemysłowa,	 Śląska,	 Świętochłowicka,	
Turskiego,	 Wyspiańskiego,	 Zjednoczenia,	 Klonowa,	
Nasypowa,	Cyprysowa,	Letnia

	zmiana	wywozu	odpadów	ze	względu	na	dni	świąteczne

Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 
a 22.00. W dniu wywozu od godz 6.00 

pojemniki i worki powinny być wystawione 
przed posesję w miejscu widocznym dla 

pracowników firmy wywozowej 
(pracownicy firmy odbierającej odpady nie 
mają prawa wchodzenia na teren posesji ). 
Odbiory bio z zabudowy niezamieszkałej 

odbywają się jeden raz w m-cu w terminie, 
gdy przypada równoczesny 

odbiór bio i worków.



Harmonogram wywozu  
odpadów z nieruchomości  

niezamieszkałych

uLICE: Jana Brzechwy, Jana Parandowskiego, Kazi-
mierza Brodzińskiego, konstantego ildefonsa Gał-
czyńskiego, kornela makuszyńskiego, kłodnicka, no-
wowiejska
oDPaDy KomunaLnE: 23.03.2015, 4.04.2015 sobota, 
20.04.2015, 4.05.2015, 18.05.2015, 1.06.2015, 
15.06.2015, 29.06.2015, 13.07.2015, 27.07.2015, 
10.08.2015, 24.08.2015, 7.09.2015, 21.09.2015 
oDPaDy BIo: 8.04.2015, 6.05.2015, 3.06.2015, 
1.07.2015, 12.08.2015, 9.09.2015, 
oDPaDy SEgrEgowanE: 16.03.2015, 17.04.2015, 
15.05.2015, 12.06.2015, 17.07.2015, 14.08.2015, 
18.09.2015 

 
uLICE: halembska do nr 129, Brunona schulza, Ga-
brieli zapolskiej, haliny poświatowskiej, marii dą-
browskiej, marii kuncewiczowej, marii rodziewi-
czówny, skośna, elizy orzeszkowej
oDPaDy KomunaLnE: 18.03.2015, 1.04.2015, 
15.04.2015, 29.04.2015, 13.05.2015, 27.05.2015, 
10.06.2015, 24.06.2015, 8.07.2015, 22.07.2015, 
5.08.2015, 19.08.2015, 2.09.2015, 16.09.2015, 
30.09.2015 
oDPaDy BIo: 8.04.2015, 6.05.2015, 3.06.2015, 
1.07.2015, 12.08.2015, 9.09.2015 
oDPaDy SEgrEgowanE: 20.04.2015, 18.05.2015, 
15.06.2015, 20.07.2015, 17.08.2015, 21.09.2015 

 
uLICE: adama asnyka, Cisowa, Ignacego Kaczmarka, 
krucza, Ligocka, kazimierza pułaskiego, mikołowska, 
miła, pawła Burszki, piękna, piotra skargi, ptasia, 
śmiłowicka, wawrzyńca szczudlaka, świerkowa, wil-
cza, wiśniowa, zacisze
oDPaDy KomunaLnE: 24.03.2015, 7.04.2015, 
21.04.2015, 5.05.2015, 19.05.2015, 2.06.2015, 
16.06.2015, 30.06.2015, 14.07.2015, 28.07.2015, 
11.08.2015, 25.08.2015, 8.09.2015, 22.09.2015 
oDPaDy BIo: 17.03.2015, 14.04.2015, 12.05.2015, 
9.06.2015, 7.07.2015, 4.08.2015, 1.09.2015 
oDPaDy SEgrEgowanE: 19.03.2015, 23.04.2015, 
21.05.2015, 18.06.2015, 23.07.2015, 20.08.2015, 
24.09.2015 

uLICE: 1 maja do nr 145, armii krajowej, Graniczna, 
Floriana marciniaka, Jadwigi śląskiej, Jastrzębia, mie-
dziana, młyńska, morska, nikodema Jaronia, podla-
ska, rolnicza, sokolska, spiżowa, srebrna, złota, Że-
liwna, strzelców Bytomskich, orla
oDPaDy KomunaLnE: 24.03.2015, 7.04.2015, 
21.04.2015, 5.05.2015, 19.05.2015, 2.06.2015, 
16.06.2015, 30.06.2015, 14.07.2015, 28.07.2015, 
11.08.2015, 25.08.2015, 8.09.2015, 22.09.2015
oDPaDy BIo: 17.03.2015, 14.04.2015, 12.05.2015, 
9.06.2015, 7.07.2015, 4.08.2015, 1.09.2015 
oDPaDy SEgrEgowanE: 20.03.2015, 24.04.2015, 
22.05.2015, 19.06.2015, 24.07.2015, 21.08.2015, 
25.09.2015 

uLICE: Borowików, cegielniana, Gaikowa, Grzybowa, 
Józefa piłsudskiego od nr 81, kalinowa, kochłowicka 
do nr 71, łanowa, makowa, maślaków, odrzańska, 
rzeczna, panewnicka, poranna, romualda Traugutta, 
rydzów, sosnowa, sudecka, Tatrzańska, Żytnia
oDPaDy KomunaLnE: 26.03.2015, 9.04.2015, 
23.04.2015, 7.05.2015, 21.05.2015, 6.06.2015 sobota, 

18.06.2015, 2.07.2015, 16.07.2015, 30.07.2015, 
13.08.2015, 27.08.2015, 10.09.2015, 24.09.2015
oDPaDy BIo: 19.03.2015, 2.04.2015, 14.05.2015, 
11.06.2015, 9.07.2015, 6.08.2015, 3.09.2015, 
oDPaDy SEgrEgowanE: 17.03.2015, 21.04.2015, 
19.05.2015, 16.06.2015, 21.07.2015, 18.08.2015, 
22.09.2015 

uLICE: alberta pakuły, chłopska, czwartaków, dzie-
wanny, harcerska, hubalczyków, Junaków, Jutrzenki, 
kurpiowska, Lubuska, Leona kruczkowskiego, łowic-
ka, łużycka, marzanny, mazurska, nowa, pancernych, 
piwna, sobótki, staropolska, świętojańska, mako-
szowska, rybnicka, Beskidzka
oDPaDy KomunaLnE: 26.03.2015, 9.04.2015, 
23.04.2015, 7.05.2015, 21.05.2015, 6.06.2015 sobota, 
18.06.2015, 2.07.2015, 16.07.2015, 30.07.2015, 
13.08.2015, 27.08.2015, 10.09.2015, 24.09.2015 
oDPaDy BIo: 19.03.2015, 2.04.2015, 14.05.2015, 
11.06.2015, 9.07.2015, 6.08.2015, 3.09.2015 
oDPaDy SEgrEgowanE: 18.03.2015, 22.04.2015, 
20.05.2015, 17.06.2015, 22.07.2015, 19.08.2015, 
23.09.2015 

 
uLICE: Bagienna, Józefa poniatowskiego, studzienna, 
wyżynna, nowy świat
oDPaDy KomunaLnE: 27.03.2015, 10.04.2015, 
24.04.2015, 8.05.2015, 22.05.2015, 5.06.2015, 
19.06.2015, 3.07.2015, 17.07.2015, 31.07.2015, 
14.08.2015, 28.08.2015, 11.09.2015, 25.09.2015, 
oDPaDy BIo: 20.03.2015, 3.04.2015, 15.05.2015, 
12.06.2015, 10.07.2015, 7.08.2015, 4.09.2015 
oDPaDy SEgrEgowanE: 17.04.2015, 15.05.2015, 
12.06.2015, 17.07.2015, 14.08.2015, 18.09.2015 

uLICE: energetyków, Leśna, Ludwika zamenhofa, mo-
drzewiowa, Borowa
oDPaDy KomunaLnE: 16.03.2015, 30.03.2015, 
13.04.2015, 27.04.2015, 11.05.2015, 25.05.2015, 
8.06.2015, 22.06.2015, 6.07.2015, 20.07.2015, 
3.08.2015, 17.08.2015, 31.08.2015, 14.09.2015, 
28.09.2015
oDPaDy BIo: 18.03.2015, 1.04.2015, 13.05.2015, 
10.06.2015, 8.07.2015, 5.08.2015, 2.09.2015 
oDPaDy SEgrEgowanE: 16.03.2015, 20.04.2015, 
18.05.2015, 15.06.2015, 20.07.2015, 17.08.2015, 
21.09.2015 

 
uLICE: międzyblokowa, miodowa, olszynowa, soli-
darności, ks. Lexa
oDPaDy KomunaLnE: 23.03.2015, 4.04.2015 sobota, 
20.04.2015, 4.05.2015, 18.05.2015, 1.06.2015, 
15.06.2015, 29.06.2015, 13.07.2015, 27.07.2015, 
10.08.2015, 24.08.2015, 7.09.2015, 21.09.2015 
oDPaDy BIo: 8.04.2015, 6.05.2015, 3.06.2015, 
1.07.2015, 12.08.2015, 9.09.2015
oDPaDy SEgrEgowanE: 16.03.2015, 20.04.2015, 
18.05.2015, 15.06.2015, 20.07.2015, 17.08.2015, 
21.09.2015

Harmonogram 
wywozu oDPaDów  

zaBuDowy JEDnoroDzInnEJ 

uLICE: Jana Brzechwy, Jana Parandowskiego, Kazi-
mierza Brodzińskiego, konstantego ildefonsa Gał-
czyńskiego, kornela makuszyńskiego, kłodnicka, no-
wowiejska 

oDPaDy KomunaLnE: 23.03.2015, 4.04.2015, sobo-
ta, 20.04.2015, 4.05.2015, 18.05.2015, 1.06.2015, 
15.06.2015, 29.06.2015, 13.07.2015, 27.07.2015, 
10.08.2015, 24.08.2015, 7.09.2015, 21.09.2015 
oDPaDy BIo: 8.04.2015, 22.04.2015, 6.05.2015, 
20.05.2015, 3.06.2015, 17.06.2015, 1.07.2015, 
15.07.2015, 29.07.2015, 12.08.2015, 26.08.2015, 
9.09.2015, 23.09.2015 
oDPaDy SEgrEgowanE: 16.03.2015, 17.04.2015, 
15.05.2015, 12.06.2015, 17.07.2015, 14.08.2015, 
18.09.2015
odpady wieLkoGaBaryTowe: 22.06.2015, 
7.09.2015

uLICE: halembska do nr 129, Brunona schulza, Ga-
brieli zapolskiej, haliny poświatowskiej, marii dą-
browskiej, marii kuncewiczowej, marii rodziewi-
czówny, skośna, elizy orzeszkowej  
oDPaDy KomunaLnE: 18.03.2015, 1.04.2015, 
15.04.2015, 29.04.2015, 13.05.2015, 27.05.2015, 10.06.2015, 
24.06.2015, 8.07.2015, 22.07.2015, 5.08.2015, 19.08.2015, 
2.09.2015, 16.09.2015, 30.09.2015, 
oDPaDy BIo: 8.04.2015, 22.04.2015, 6.05.2015, 
20.05.2015, 3.06.2015, 17.06.2015, 1.07.2015, 
15.07.2015, 29.07.2015, 12.08.2015, 26.08.2015, 
9.09.2015, 23.09.2015 
oDPaDy SEgrEgowanE: 20.04.2015, 18.05.2015, 
15.06.2015, 20.07.2015, 17.08.2015, 21.09.2015 
odpady wieLkoGaBaryTowe: 5.06.2015, 
04.09.2015 

uLICE: adama asnyka, Cisowa, Ignacego Kaczmarka, 
krucza, Ligocka, kazimierza pułaskiego, mikołowska, 
miła, pawła Burszki, piękna, piotra skargi, ptasia, 
śmiłowicka, wawrzyńca szczudlaka, świerkowa, wil-
cza, wiśniowa, zacisze
oDPaDy KomunaLnE: 24.03.2015, 7.04.2015, 
21.04.2015, 5.05.2015, 19.05.2015, 2.06.2015, 
16.06.2015, 30.06.2015, 14.07.2015, 28.07.2015, 
11.08.2015, 25.08.2015, 8.09.2015, 22.09.2015 
oDPaDy BIo: 17.03.2015, 14.04.2015, 28.04.2015, 
12.05.2015, 26.05.2015, 9.06.2015, 23.06.2015, 
7.07.2015, 21.07.2015, 4.08.2015, 18.08.2015, 
1.09.2015, 15.09.2015, 29.09.2015 
oDPaDy SEgrEgowanE: 19.03.2015, 23.04.2015, 
21.05.2015, 18.06.2015, 23.07.2015, 20.08.2015, 
24.09.2015
odpady wieLkoGaBaryTowe: 23.03.2015, 
24.03.2015, 23.06.2015, 24.06.2014, 8.09.2015, 
9.09.2015 

 
uLICE: 1 maja do nr 145, armii krajowej, Graniczna, 
Floriana marciniaka, Jadwigi śląskiej, Jastrzębia, mie-
dziana, młyńska, morska, nikodema Jaronia, podla-
ska, rolnicza, sokolska, spiżowa, srebrna, złota, Że-
liwna, strzelców Bytomskich, orla
oDPaDy KomunaLnE: 24.03.2015, 7.04.2015, 
21.04.2015, 5.05.2015, 19.05.2015, 2.06.2015, 
16.06.2015, 30.06.2015, 14.07.2015, 28.07.2015, 
11.08.2015, 25.08.2015, 8.09.2015, 22.09.2015 
oDPaDy BIo: 17.03.2015, 14.04.2015, 28.04.2015, 
12.05.2015, 26.05.2015, 9.06.2015, 23.06.2015, 
7.07.2015, 21.07.2015, 4.08.2015, 18.08.2015, 
1.09.2015, 15.09.2015, 29.09.2015
oDPaDy SEgrEgowanE: 20.03.2015, 24.04.2015, 
22.05.2015, 19.06.2015, 24.07.2015, 21.08.2015, 
25.09.2015 
odpady wieLkoGaBaryTowe: 25.03.2015, 
26.03.2015, 25.06.2015, 26.06.2015, 10.09.2015, 
11.09.2015

 
uLICE: Borowików, cegielniana, Gaikowa, Grzybowa, 
Józefa piłsudskiego od nr 81, kalinowa, kochłowicka 
do nr 71, łanowa, makowa, maślaków, odrzańska, 
rzeczna, panewnicka, poranna, romualda Traugutta, 
rydzów, sosnowa, sudecka, Tatrzańska, Żytnia
oDPaDy KomunaLnE: 26.03.2015, 9.04.2015, 
23.04.2015, 7.05.2015, 21.05.2015, 6.06.2015 sobota, 
18.06.2015, 2.07.2015, 16.07.2015, 30.07.2015, 

przedsiębiorstwo usług komunalnych 
van Gansewinkel Górny śląsk sp. z o.o.
41-706 ruda śląska, ul. piotra skargi 87
tel. 32 242-21-10, 32 242-63-89

13.08.2015, 27.08.2015, 10.09.2015, 24.09.2015 
oDPaDy BIo: 19.03.2015, 2.04.2015, 16.04.2015, 
30.04.2015, 14.05.2015, 28.05.2015, 11.06.2015, 
25.06.2015, 9.07.2015, 23.07.2015, 6.08.2015, 
20.08.2015, 3.09.2015, 17.09.2015 
oDPaDy SEgrEgowanE: 17.03.2015, 21.04.2015, 
19.05.2015, 16.06.2015, 21.07.2015, 18.08.2015, 
22.09.2015 
odpady wieLkoGaBaryTowe: 30.03.2015, 
31.03.2015, 29.06.2015, 30.06.2015, 29.09.2015, 
30.09.2015 

uLICE: alberta pakuły, chłopska, czwartaków, dzie-
wanny, harcerska, hubalczyków, Junaków, Jutrzenki, 
kurpiowska, Lubuska, Leona kruczkowskiego, łowic-
ka, łużycka, marzanny, mazurska, nowa, pancernych, 
piwna, sobótki, staropolska, świętojańska, mako-
szowska, rybnicka, Beskidzka,
oDPaDy KomunaLnE: 26.03.2015, 9.04.2015, 
23.04.2015, 7.05.2015, 21.05.2015, 6.06.2015 sobota, 
18.06.2015, 2.07.2015, 16.07.2015, 30.07.2015, 
13.08.2015, 27.08.2015, 10.09.2015, 24.09.2015 
oDPaDy BIo: 19.03.2015, 2.04.2015, 16.04.2015, 
30.04.2015, 14.05.2015, 28.05.2015, 11.06.2015, 
25.06.2015, 9.07.2015, 23.07.2015, 6.08.2015, 
20.08.2015, 3.09.2015, 17.09.2015 
oDPaDy SEgrEgowanE: 18.03.2015, 22.04.2015, 
20.05.2015, 17.06.2015, 22.07.2015, 19.08.2015, 
23.09.2015 
odpady wieLkoGaBaryTowe: 26.03.2015, 
27.03.2015, 1.06.2015, 02.06.2015, 28.09.2015, 
29.09.2015 

 
uLICE: Bagienna, Józefa poniatowskiego, studzienna, 
wyżynna, nowy świat
oDPaDy KomunaLnE: 27.03.2015, 10.04.2015, 
24.04.2015, 8.05.2015, 22.05.2015, 5.06.2015, 
19.06.2015, 3.07.2015, 17.07.2015, 31.07.2015, 
14.08.2015, 28.08.2015, 11.09.2015, 25.09.2015 
oDPaDy BIo: 20.03.2015, 3.04.2015, 17.04.2015, 
2.05.2015 sobota, 15.05.2015, 29.05.2015, 
12.06.2015, 26.06.2015, 10.07.2015, 24.07.2015, 
7.08.2015, 21.08.2015, 4.09.2015, 18.09.2015
oDPaDy SEgrEgowanE: 17.04.2015, 15.05.2015, 
12.06.2015, 17.07.2015, 14.08.2015, 18.09.2015 
odpady wieLkoGaBaryTowe: 22.06.2015, 
7.09.2015 

 
uLICE: energetyków, Leśna, Ludwika zamenhofa, 
modrzewiowa, Borowa
oDPaDy KomunaLnE: 16.03.2015, 30.03.2015, 
13.04.2015, 27.04.2015, 11.05.2015, 25.05.2015, 
8.06.2015, 22.06.2015, 6.07.2015, 20.07.2015, 
03.08.2015, 17.08.2015, 31.08.2015, 14.09.2015, 
28.09.2015 
oDPaDy BIo: 18.03.2015, 1.04.2015, 15.04.2015, 
29.04.2015, 13.05.2015, 27.05.2015, 10.06.2015, 
24.06.2015, 8.07.2015, 22.07.2015, 5.08.2015, 
19.08.2015, 2.09.2015, 16.09.2015, 30.09.2015 
oDPaDy SEgrEgowanE: 16.03.2015, 20.04.2015, 
18.05.2015, 15.06.2015, 20.07.2015, 17.08.2015, 
21.09.2015
odpady wieLkoGaBaryTowe: 5.06.2015, 4.09.2015 

 
uLICE: międzyblokowa, miodowa, olszynowa, soli-
darności, ks. Lexa
oDPaDy KomunaLnE: 23.03.2015, 4.04.2015 sobo-
ta, 20.04.2015, 4.05.2015, 18.05.2015, 1.06.2015, 
15.06.2015, 29.06.2015, 13.07.2015, 27.07.2015, 
10.08.2015, 24.08.2015, 7.09.2015, 21.09.2015 
oDPaDy BIo: 8.04.2015, 22.04.2015, 6.05.2015, 
20.05.2015, 3.06.2015, 17.06.2015, 1.07.2015, 
15.07.2015, 29.07.2015, 12.08.2015, 26.08.2015, 
9.09.2015, 23.09.2015 
oDPaDy SEgrEgowanE: 16.03.2015, 20.04.2015, 
18.05.2015, 15.06.2015, 20.07.2015, 17.08.2015, 
21.09.2015
odpady wieLkoGaBaryTowe: 5.06.2015, 
4.09.2015 
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wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. w dniu wywozu od godz. 6:00 pojemniki powinny być wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej (pracownicy firmy odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

Harmonogram wywozu oDPaDów z BuDynKów wIELoroDzInnyCH
połoŻonych na południe od auTosTrady a-4 

poniedziałek, środa, piątek
uLICE:  Energetyków:�1,�2,�3,�4,�5,�6,�7,�8,�10b,�11,�12,�13,�17,�19,�21b,�Leśna:�1,�2,�3,�4,�6,�8,�10,�12,�14,�22,�24,�28,�30-30a,�32,�34,�36-36a,�38,�40,�Międzyblokowa:�1d,�2,�3d,�
4,�5,�6,�7,�8,�10,�12,�14,�16,�18,�20,�Grabowa:�1,�4,�5,�6,�7,�9,�Miodowa:�15,�16,�18,�20,�Kosynierów:�2,4,�Modrzewiowa:�1,�2,�3,�4,�5,�6,�7,�8,�9,�13,�Olszynowa:�1,�2,�3,�4,�5,�7,�

Racławicka:�1,�3,�Solidarności:�1,�3,�4,�6,�8,�10,�11,�13,�14,�15,�16,�17,�18,�19,�20,�24,�26,�28a,�30c,�Borowa:�2,�4,�Zamenhofa:�2c,�4c,�6c,�8,�10,�1�Maja:�5,�21-21c�do�g,�23-23a,�5,�
7,�40,�42,�44,�46,�48,�50,�52,�54,�55,�56,�57,�99,�123,�Młyńska:�77,�Gałczyńskiego:�2,�4,�Gojawiczyńskiej:�2,�4,�6,�8,�12,�14,�Grodzka:�1,�1c,�1d,�5,�6,�7-9,�8,�10,�Makuszyńskiego:�
9,�11,�Brzechwy:�4,�5,�7,�9,�11,�13,�Kukuczki:�2,�3,�4,�Kłodnicka:�58,�62,�64,�66,�68,�91,�97,�99,�105,�ks.�Lexa:�9,�11,�13,�Sejmu�Śl.:�1,�2,�3,�4,�5,�Brodzińskiego:�1,�3,�5,�7,�9,�11,�13,�

15,�Halembska�12,�Parandowskiego�3,�5,�Łużycka�3,�Nowy�Świat�6.
segregacja typu – dzwony + kosze siatkowe + pojemniki 1100 l. opróżniane: plastik – w każdy poniedziałek tygodnia od dnia 16.03.2015; makulatura – w każdy piątek  

tygodnia od dnia 20.03.2015; szkło – w każdą środę tygodnia  od dnia 18.03.2015; gabaryty – wywóz w każdy piątek tygodnia od dnia 20.03.2015.

przedsiębiorstwo usług komunalnych 
van Gansewinkel Górny śląsk sp. z o.o.
41-706 ruda śląska, ul. piotra skargi 87 
tel. 32 242-21-10, 32 242-63-89
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JUBILEUSZ

OGŁOSZENIA

Gdy miała problemy ze zdrowiem, lekarz uspokajał, że z takim sercem pożyje 
przynajmniej sto lat. Tak też się stało. Rudzianka Elżbieta Bończyk niedawno 
obchodziła swoje setne urodziny.

Życie jej nie oszczędzało, 
ale ona się nie dała!

Jubilatka prawie całe swoje życie spędziła na By-
kowinie. A życie jej nie oszczędzało. Gdy pani Elż-
bieta miała trzy latka, straciła oboje rodziców. Ojciec 
zginął podczas wojny, matka zmarła na skutek choro-
by. I choć życie Jubilatki od początku nie było usłane 

różami, to być może m.in. właśnie dlatego udało jej 
się dożyć tak sędziwego, ale jakże pięknego wieku.

– Było ciężko, jedzenie mieliśmy skromne, ale takie 
były czasy – mówi Elżbieta Bończyk. – Mama naj-
pierw pracowała na cegielni, później, po przerwie, 

jako pomoc kuchenna w przedszkolu na Bykowinie,  
a na końcu w łaźni w Świętochłowicach – dopowiada 
Agnieszka Mańka, córka Jubilatki.

Elżbieta Bończyk urodziła trójkę dzieci. Ma do te-
go pięcioro wnuków, ośmioro prawnuków i aż dzie-
więcioro praprawnuków! Dziś rudzianka odpoczywa 
na zasłużonej już, życiowej emeryturze. Od kilku lat 
mieszka u swojej córki w Bytomiu, gdzie odwiedzają 

ją kolejne pokolenia potomków. Niestety – wzrok nie 
pozwala już Jubilatce na czytanie książek, co jest 
jednym z jej ulubionych zajęć. Jednak charakter stu-
latki nie zmienił się przez lata. – To mama zawsze 
rządziła i wiodła prym w domu – uśmiecha się 
Agnieszka Mańka. – W końcu jest spod znaku zodia-
kalnego barana.

Joanna Oreł

Elżbieta Bończyk świętuje w tym roku setne urodziny.

Fo
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: J
O
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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.�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
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. – Nowym Bytomiu:
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
ul.�piotra�Niedurnego�38b/20,�2�p.�+�k.,�II�piętro�� o�pow.�37,80�m2�� 85.000,-�zł�
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul.�walentego�Fojkisa�8/21,�1�p.�+�k.,�IV�piętro� o�pow.�35,98�m2�� 79.400,-�zł�
w Rudzie Śl. – 1:
ul.�wolności�7b/3,�4�p.�+�k.,�parter� o�pow.�62,00�m2�� 128.200,-�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.�Gwareckiej�23/13,�2�p.�+�k.,�V�piętro� o�pow.�48,65�m²�� 108.600,-�zł
ul.�Sztygarskiej�5/15,�3�p.�+�k.,�IV�piętro� o�pow.�59,04�m2�� 122.100,-�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�zawierać:

Oznaczenie�wnioskodawcy,�adres�do�korespondencji,�numer�dowodu�osobistego� i� czytelny�1.�
podpis;
wskazanie�lokalu,�którym�zainteresowany�jest�wnioskodawca�wraz�z�podaniem�ceny�wynika-2.�
jącej�z�niniejszego�ogłoszenia;
kserokopię�dowodu�wpłaty�kaucji�w�wysokości�5000,-�zł;3. 
Oświadczenie,�że�wnioskodawca�wyraża�zgodę�na�warunki�zawarte�w�ogłoszeniu�(należy4.�  po-
dać�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.�Magazynowa�12�pokój�121�we�wszystkie�dni�robocze�od�godz.�8.00�do�14.00.�pracownik�Spół-
dzielni�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/Gliwice.�

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�m-ca�od�dnia�wpłaty�całej�należności.�w�przypadku�
nieprzystąpienia�do�zawarcia�umowy�wpłacona�kaucja�ulega�przepadkowi�na�rzecz�Spółdzielni.

wnioskodawca�ma�obowiązek�poinformowania�Spółdzielni�o�ewentualnej�zmianie�adresu�do�
korespondencji�pod�rygorem�skutku�doręczenia�korespondencji�kierowanej�na�adres�znany�Spół-
dzielni.

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,�proszone�są�o�wcześniejsze�uzgodnienie�warunków�z�bankiem.

Spółdzielnia�dla�ww.�transakcji�wyda�jednorazowe�zaświadczenie�o�standardowej�treści�zawie-
rające�niezbędne�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�wy-
mianą�okien�(do�5�lat).

Szczegółowych�informacji�udziela�dział�Członkowsko-lokalowy�Spółdzielni�tel.��32�248-24-11�
wew.�209.

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. – Nowym Bytomiu:
ul.�piotra�Niedurnego�38c/92,�2�p.�+�k.,�IX�piętro� o pow. 37,50 m2  89.100,- zł 
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul.�Joanny�28d/5,�2�p.�+�k., I�piętro� o pow. 37,00 m2  85.000,- zł
ul.�konstantego�latki�1a/15,�2�p.�+�k., IV�piętro� o pow. 50,64 m2 114.100,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul.�królowej�Jadwigi�6a/2,�1�p.�+�k.,�parter� o pow. 38,00 m2  83.000,- zł 
ul.�Bytomskiej�5c/4,�2�p.�+�k.,�I�piętro� o pow. 50,49 m2  122.600,- zł 
w Rudzie Śl. – 1: 
ul.�Cypriana�Norwida�6/101,�2�p.�+�k.,�VIII�piętro� o pow. 39,30 m2  82.600,- zł 
ul.�Cypriana�Norwida�20c/6,�2�p.�+�k.,�I�piętro� o pow. 42,78 m2  88.262,- zł 
ul.�wolności�7b/10,�2�p.�+�k.,�II�piętro� o pow. 39,00 m2  78.900,- zł 
ul.�wolności�7a/4,�2�p.�+�k.,�I�piętro� o pow. 47,00 m2  106.200,- zł 
ul.�Fiołków�1/7,�3�p.�+�k.,�II�piętro� o pow. 63,90 m2  155.403,- zł 
w Rudzie Śl. – Bykowinie: 
ul.�kanarków�5/3,�3�p.+�k.,�parter� o pow. 63,50 m2  132.930,- zł 
w Rudzie Śl. – Halembie: 
ul.�Energetyków�7b/17,�2�p.�+�k.,�II�piętro� o pow. 34,00 m2  87.377,- zł 
II Przetarg 
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. – 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 

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie�się�z�regulaminem�przetargu�na�ustanowie-1.�
nie�odrębnej�własności� lub� spółdzielczego�własnościo-
wego�prawa�w�zasobach�RSM.
Złożenie� w� sekretariacie� Rudzkiej� Spółdzielni� Miesz-2.�
kaniowej� –� pokój 213� –� pisemnej� oferty�w� zamkniętej�
kopercie�z�dopiskiem:�„ustanowienie�odrębnej�własno-
ści�do�mieszkania�przy�ul.�.................................”�do�dnia�
21.04.2015 r. do godz. 14.00.�Ofertę�należy�złożyć�w�od-
powiedniej� 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�miesz-
kanie,�o�które�oferent�się�ubiega�(dot.�również�członków�
oczekujących)�przelewem�do�dnia�21.04.2015 r. do godz. 
14.00�i�dołączenie�kserokopii�dowodu�wpłaty�do�oferty.�
Nr� konta� bankowego:� 67102024010000000200450502�
w�pkO�Bp�O/Gliwice.
komisyjne�otwarcie�ofert�nastąpi�dnia 22.04.2015 r. o godz. 

11.00 przy�udziale�oferentów�za�okazaniem�dowodu�wpłaty�
wadium.�Obecność�nie�jest�obowiązkowa. 

Oferta�winna�zawierać�proponowaną�kwotę�wyższą�co�naj-
mniej�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�przezna-
czona�zostanie�na�fundusz�remontowy�Spółdzielni.

Remont�mieszkania�należy�przeprowadzić�we�własnym�za-
kresie�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�za-
oferowanej�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�oso-
by�mające�zamiar�zaciągnąć�kredyt�hipoteczny�w banku,�pro-
szone�są�o wcześniejsze�uzgodnienie�warunków�z bankiem.

Spółdzielnia� dla� ww.� transakcji� wyda� jednorazowe� za-
świadczenie� o standardowej� treści� zawierające� niezbędne�
informacje�dot.�przedmiotowego�lokalu.

Spółdzielnia�uprzedza,� że�nie�będzie� zawierać� i podpisy-
wać�żadnych�umów�ani�oświadczeń�dla�banków,�gdyż�te�nie�
są�dla�niej�stroną�w przeprowadzanej�transakcji�będącej�wy-
nikiem�przetargu.

Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed 
wszystkimi pozostałymi oferentami mają członkowie ocze-
kujący 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 13.04.2015 r. 
w godz. od 14.00 do 16.00�oraz�w�terminach�uzgodnionych�
z� administracjami� 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� pi-
semnie.�

Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarial-
nego nastąpi w ciągu 1. miesiąca od dnia wniesienia wyli-
cytowanej kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez 
Spółdzielnię. 

Szczegółowych� informacji� udziela�dział� Członkowsko-lo-
kalowy�Spółdzielni�tel.�32�248-24-11�wew.�209,�290.

Spółdzielnia� może� odwołać� przetarg� bez� podania� przy-
czyn.
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...,,Można odejść na zawsze, by stale być blisko”...
ks. Jan Twardowski

Z największym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

Adrianny Kokoszka 
Nieodżałowanym Pracowniku i Koleżance,
Wspaniałym Człowieku o Wielkim Sercu

Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Jej już wśród nas.
Jej śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy Ją znali.

Rodzinie Zmarłej, Jej Synom i Najbliższym

Wobec ciosu, który Ich spotkał, niełatwo znaleźć słowa pociechy. 
Możemy jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, 

który tylko czas może złagodzić. 
Pogrążonych w żalu prosimy o przyjęcie  

od nas wyrazów najszczerszego współczucia.

Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Panu Zbigniewowi Żak
pracownikowi Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej 

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

ŻONY 
składają 

Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

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

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

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. użytkowa   stawka 

wywoł. czynszu
w Rudzie Śl. – Kochłowicach:
ul. Oświęcimska 85b/53, 2 p. + k., X piętro 43,82 m2  14,00 zł/m2 
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 20 m 9, 2 p. + k., I piętro   39,00 m2  13,00 zł/m2 
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Antoniego Zielińskiego 2/1, 2 p. + k., parter 51,25 m2  12,00 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:

Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój1.  213 – pi-
semnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu mieszkalne-
go przy ul..................................” do dnia 28.04.2015 r. do godz. 14.00.  Ofertę 
należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Re-
gistraturze Spółdzielni lub stronie internetowej RSM.
Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 2. 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 28.04.2015 r. do godz. 14.00 i dołączenie kseroko-
pii wpłat do oferty. Konto bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43 1020 
2401 0000 0302 0039 3751.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 29.04.2015 r. o godz. 11.00 przy udziale ofe-
rentów 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 sta-

nowiąca 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 wygra-

nia 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 20.04.2015 r. w godz. od 14.00 do 
16.00. 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.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta (II piętro, naprzeciw poko-
ju 215) wykazu nieruchomości 
gruntowych znajdujących się 
w rejonie: informuje o wy-
wieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta (II piętro, na-
przeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowych 
znajdujących się w rejonie: 
ul. Jesionowej, które zostaną 
oddane w dzierżawę na okres 
do 3 lat z przeznaczeniem pod 
istniejące ogródki, ul. Racła-
wickiej, która zostanie odda-
na w najem z przeznaczeniem 
pod istniejący kiosk handlowy, 
ul. Solidarności, które zostaną 
oddane w dzierżawę z prze-
znaczeniem na cele rekre-
acyjne, ul. Kardynała Augusta 
Hlonda, która zostanie odda-
na w najem z przeznaczeniem 
pod działalność produkcyjno-
składowomagazynową i drogę 
dojazdową, ul. Ludwika Tunkla, 
która zostanie oddana w na-
jem, z przeznaczeniem pod ist-
niejące garaże blaszane, ul. Su-
deckiej, która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek rekre-
acyjny, ul. Radoszowskiej, któ-
re zostaną oddane w dzierżawę 
i najem z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek rekreacyj-
ny i garaż, ul. Wireckiej, które 
zostaną oddane w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod uprawy 
rolne, ul. Poligonowej, która 
zostanie oddana w dzierżawę 
w celu korzystania przez dzier-
żawcę z istniejącego ogródka 
rekreacyjnego.

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

Panu
Leonowi Stefańskiemu

oraz Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

ŻONY
przekazują

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta

Ruda Śląska 
wraz z Radnymi

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami 
Urzędu Miasta
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Usługi
R� Kafelkowanie,� panele,� remonty�
mieszkań,�itp.�Tel.�501-718-240.

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

R�Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

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

R Profesjonalne� remonty� łazienek,�
mieszkań,�domów.�Tel.�512-121-532.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

R Kompleksowe� remonty� mieszkań.�
Tel.�508-127-072.

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

R Naprawa�telewizorów.� J.� Izydorczyk.�
Tel.�605-560-605.

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

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

R Czyszczenie�dywanów,�wykła-
dzin,�tapicerki.�Tel.�512-120-119,�32�
244-09-60.

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

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

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

R NOWE POŻYCZKI MINIMUM 
FORMALNOŚCI. Tel. 516-516-611, 
32 260-00-33.

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

R Czyszczenie�dywanów,�tapicerek,�wy-
kładzin.�Solidnie,�tel.�606-274-056.

R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

R�Kuchnie,�szafy.�Tel.�509-448-453.

R Dachy�solidnie,�papa�termozgrze-
walna.�Gwarancja.�Tel.�512-549-097.

R KREDYTY� KONSOLIDACYJNE,�
GOTÓWKOWE,� CHWILÓWKI,� NO-
WOŚĆ,�tel.�888-484-868.

R Pożyczki�Skarabeusz.�Tel.�797-603-
000.�

R Absolutnie nowe pożyczki, 
szybko! Tel. 32 307-40-41, 794-
131-131.

R Atrakcyjna pożyczka minimum  
formalności. Tel. 668-681-880.

R KASA  Potrzebujesz pieniędzy?  
ZADZWOŃ. Tel. 32 230-39-74.

R Doradca�finansowy.�Tel.�797-603-
130.

Usługi pogrzebowe
R� DOM� POGRZEBOWY� ,,HOFMAN”.�
Usługi�pogrzebowe�i�kremacyjne. Ruda�
Śląska-Wirek,� ul.� Nowary� 27,� tel.� 32�
240-03-88,�32�242-26-27.

Nieruchomości

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

R Działki�Ruda�Śląska,�Mikołów�sprze-
dam�www.ANEL.pl�tel.�501-239-405.

 
R Ruda,�dwupokojowe,�44�m2,�87tyś,�
www.ANEL.pl�tel.�502-052-885.

 
R Godula,�dwupokojowe,�38�m2,�70�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885

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

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

R NOWE� domy� szeregowe�  
w�Kłodnicy�od�105�m2� ,�od�300�
tys.� zł,� www.nieruchomosciga-
briel.pl.� Tel.� 607-706-692,� 691-
523-055.

R Ruda�Śląska�i�okolice�–�poszukuje-
my� mieszkań,� domów,� działek� www.
nieruchomoscigabriel.pl,� tel.� 691-523-
055.

 
R Kłodnica� –� sprzedam�½�bliźniaka�
stan� surowy� zamknięty.� GABRIEL,� tel.�
607-706-692.

R Godula�–�PARYŻ,�nowe�domy�szere-
gowe.�GABRIEL,�tel.�691-523-055.

R Tanie� mieszkania� na�WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

R Kawalerki:�Pordzika�36�m2,�69�tys.,�
Solidarności,�30�m2,�komfort,�Kochłowi-
ce,�37�m2.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

R Dwupokojowe:�Brzechwy�42�m2,�
95�tys.,�Wirek�43�m2.�OKAZJA,�Bielszo-
wice�47�m2,�69�tys,�Kochłowice,�50�m2,�
atrakcyjne.� LOKATOR,� tel.� � 793-017-
323.�

R Trzypokojowe:�Kochłowice�55�m2,�
Szpaków�63�m2,�Halemba,�55�m2.,� 139�
tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

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

R�Do�wynajęcia�lokal�użytkowy�50�m2,�
parter� ul.� Pawła� Kubiny.� Tel.� 883-401-
000.

R Kochłowice,�do�wynajęcia�kawaler-
ka� dla� 1� osoby,� centralne� ogrzewanie,�
790� zł,�bez�pośredników.�Tel.�668-780-
304.

R Kawalerka�do�wynajęcia�w�Rudzie�
Śląskiej�(�GODULA�).�Tel.�513-346-980.

R Do�wynajęcia�lokale�użytkowe�Ruda�
Śląska�Nowy�Bytom:�91�m2,�ul.�Niedur-
nego�43�po�placówce�bankowej�oraz�lo-
kal�użytkowy�61�m2,�ul.�Kościuszki�1�lub�
działka� Wirek� 525� m2� obok� Plazy.� Tel.�
601-959-140.

R Ogródek�kupię.�Tel.�532-543-717.

R Sprzedam� M-3� Kochłowice.� Tel.�
604-324-453.

R Sprzedam�dom�wolnostojący,�Ha-
lemba,�wysoki�parter,�120�m2,�grunt�500�
m2,cena�350�tys.�Tel.�880-981-125.

R Garaż��blaszak�tanio�sprzedam�Ruda�
1.�tel.�505-967-282.

R Do�wynajęcia�kawalerka�36�m2,�By-
kowina.�Tel.�503-577-783.

Motoryzacja
R Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-
155.

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

 
R Kupię� skorodowane� auta,� powy-
padkowe,�do�wyrejestrowania.�Tel.�507-
572-625.

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

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

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

R AuTO SkuP. Tel. 698-621-016.
 

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

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

Praca
R Restauracja� Valdi� Plus� zatrudni� ku-
charzy,� cukierników� oraz� kelnerów� do�
pracy�stałej�i�sezonowej.�Tel.�32�330-05-
62.

R Chcesz�zostać�Opiekunką�Osób�
Starszych�w�Niemczech?�Oferujemy:�
legalne� zatrudnienie� (niemiecka�
umowa�o�pracę,�karta�AOK),�wyna-
grodzenie� max.� 1500� euro� netto/
miesięcznie,� bezpłatny� dojazd,� za-
kwaterowanie� i� wyżywienie.� Zgłoś�
się� do�nas!� Tel:� 71�707-26-69,� biu-
ro@job-and-work.com

R Szukam�pracy�–�opiekunka�do�dziec-
ka.�Tel.�516-021-207.

R� PRACA!!!� Firma� Madej� Wróbel� Sp.�
z� o.o.� poszukuje� pracowników� produk-
cyjnych.� Kontakt:� rekrutacja@madejw-
robel.pl,�nr�tel.�501-958-983.�Osobiście�
Ruda�Śląska,�Magazynowa�45.

R�Firma�BAREX�z�Zabrza�zatrudni�samo-
dzielnych� pracowników� ogólnobudow-
lanych� (wykończenia),� elektryków�
z�uprawnieniami.� Prawo� jazdy�mile�wi-
dziane.�Nawiążemy�również�współpracę�
z� małymi� firmami� budowlanymi.� Kon-
takt,�tel.�32�740-91-63,�696-099-922.

R Kelnera,�kelnerkę�do�restauracji�za-
trudnię.�Tel.�600-410-944.

R Poszukujemy�kucharzy�i�pomoc�ku-
chenną.�Tel.�608-761-133.

Różne
R� Drewno� kominkowe.� Tel.� 530-411-
221.�

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

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

R Tarot�wróżenie.�Tel.�517-472-138.

BUDUJ Z NAMI
MEgASET sp. z o.o. 
w�Piekarach�Śląskich,�ul.�Stalowa�3

oferuje pręty gładkie
i żebrowane oraz pełny asortyment 

wyrobów hutniczych.

Dostarczamy wyroby hutnicze w wybrane
miejsce Rudy Śląskiej i okolic.

ZADZWOŃ | ZAPYTAJ | ODPOWIEMY

TEL. 32 390 35 90

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta��Ruda�Śląska�
wykazu�nieruchomości�Gminy�Ruda�Śląska�o�oznaczeniu�geodezyjnym�

2273/22�o�powierzchni�319�m2,�zapisanej�na�karcie�mapy�9,�obręb�Ruda,�KW�
GL1S/00019135/9�położonej�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�Powstańców,�przeznaczonej�

do�zbycia�w�drodze�bezprzetargowej�przez�oddanie�w�użytkowanie�wieczyste�
udziału�Gminy�Ruda�Śląska�wynoszącego�151/1000�części�oraz�nieodpłatnego�
przeniesienia�lokalu�garażowego�nr�22�na�rzecz�jego�najemcy�w�trybie�art.�211�

ustawy�z�dnia�21.08.1997�r.�o�gospodarce�nieruchomościami.

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�wykazu�nieruchomości�

zabudowanej�budynkiem�użytkowym:

ul.�Solidarności�11f

stanowiącym�własność�Miasta�Ruda�Śląska�a��przeznaczonym�do�sprzedaży� 
w�drodze�bezprzetargowej�na�rzecz�najemcy.
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Rugby

Gryfy poskromiły Watahę

Od niedzielnego zwycięstwa (29.03.) 
w Zielonej Górze rudzkie Gryfy rozpoczęły 
wiosenną część sezonu II ligi rugby. Pod-
opieczni Stephena Carey’a pokonali miej-
scową Watahę Rugby Club 31:12 (14:0).

Mecz wyglądał zupełnie inaczej niż jesie-
nią w Rudzie Śląskiej, kiedy to Gryfy roz-
gromiły zielonogórzan 107:7. Wa-
taha bardzo solidnie przepracowa-
ła zimę i jest zupełnie innym, lep-
szym zespołem niż pół roku te-
mu.

Gospodarze przez pierwsze 10. 
minut stawiali opór rudzianom 
i choć gra toczyła się na ich poło-
wie, to solidna obrona w ich wy-
konaniu nie pozwalała Gryfom dostać się na 
pole punktowe. W następnych minutach 
rudzki zespół podkręcił obroty, zmuszając 
gospodarzy do coraz to nowszych błędów. 
Zaowocowało to młynami i formacjami au-
towymi wygrywanymi przez gości. Przynio-
sło to w 11. minucie pierwsze przyłożenie 
Frątczaka skutecznie podwyższone przez  
Płusę. 

Gospodarze próbowali rozwijać grę ofen-
sywną, ale z kolei Gryfy postawiły twarde 
warunki w obronie. Przewagę w pierwszej 

połowie rudzianie udokumentowali 5 minut 
przed przerwą kolejnym przyłożeniem au-
torstwa D. Mańkowskiego. Dwa punkty do-
łożył ponownie Płusa i do przerwy nasza 
drużyna prowadziła 14:0. 

W przerwie trener Carey postawił przed 
zawodnikami zadanie mocnego wejścia 
w drugą część gry tak, by już z początku po-
zbawić Watahę złudzeń co do tego, kto rzą-
dzi na boisku. Tak też się stało. Dwa mocne 
i szybkie ataki Gryfów zakończone przez 
Manieckiego i Płusę, który wykończył ład-

Skład: Frątczak, Jopert (Fura), Muc, 
D.Mańkowski, Wojnowski (Michalak), 
Maniecki (Krupiński), Płusa, Magner, 
Karcz, Mucha, Bryński (Szaciłowski), 

Mol, Siwula (Kołodziej). Punkty zdobyli: 
11 (1 × 5, 3 × 2) Płusa, po 5 Frątczak, D. 

Mańkowski, Maniecki, Siwula.

REKLAMA

ną akcję zainicjowaną przez Nowaka, przy-
niosły kolejne punkty i prowadzenie 26:0. 
Uspokoiło to nieco przyjezdnych, którzy 
pozwolili gospodarzom na zdobycie swoich 
pierwszych siedmiu punktów. Jednak cztery 
minuty później rudzianie odpowiedzieli 
piękną indywidualną akcją Siwuli, który 
przekopał sobie piłkę nad linią obrony ry-
wali i pierwszy dobiegł na polu punktowym. 
Zmiany w szeregach Gryfów w ostatnich 
minutach gry wprowadziły nieco chaosu  
w ich formację, co pozwoliło gospodarzom 

zdobyć swoje drugie siedem pkt. – Wyjazdo-
we zwycięstwo bardzo cieszy, co nie zwalnia 
jednak moich zawodników z odpowiedzial-
ności za liczne błędy, które się nam przytra-
fiły. Przed nami, w najbliższych dwóch tygo-
dniach, mimo Wielkanocy, jeszcze sporo 
pracy. Chcemy 12 kwietnia przed naszymi 
fanami na Burloch Arenie podczas meczu na 
szczycie zrewanżować się Czarnym Pruszcz 
Gdański za porażkę 0:13 jesienią i wyjść na 
czoło tabeli – mówił po meczu Stephen Ca-
rey, trener Gryfów.

Gryfy dobrze zaczynają wiosenne rozgrywki.

Wataha RC Zielona Góra 
– KS IGLOO RUGBY Ruda 

Śląska 12:31 (0:14)

OGŁOSZENIA

PREZYDENt MIAStA
RUDA ŚLąSKA

informuje 
o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
garażu usytuowanego na 

terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. ks. Augusta Potyki  
– garaż nr 2,

stanowiącego własność Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz 

najemcy.

PREZYDENt MIAStA
RUDA ŚLąSKA 

 informuje 
o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu lokalu mieszkalnego 
usytuowanego w budynku 

mieszkalnym na terenie Miasta 
Ruda Śląska:

ul. Sejmu Śląskiego 4a/1,

stanowiącego własność Miasta 
Ruda Śląska a  przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jego 

najemców.



Slavia: Strak – P. Maciaszczyk, Met, Wujec, 
Moritz – D. Maciaszczyk, Korban, Kowalik, 
Gancarczyk – Zalewski, Strzalla. Zmiany: 

Puschhaus, Lach, T. Rejmanowski. 
Trener: Marek Piotrowicz.
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P���� ����� – ���� ��������, �����: K������� IITabela ligi okręgowej,
grupa: Katowice II

1.  Ener. ROW II Rybnik 17 42 57-12
2.  Wilki Wilcza 17 36 37-12
3.  LKS 1908 Nędza 17 35 47-16
4.  Urania Ruda Śląska 17 32 45-27
5.  Wyzwolenie Chorzów 17 31 30-17
6.  Wawel Wirek 17 27 27-21
7.  Orzeł Mokre 17 27 29-23
8.  Buk Rudy Wielkie 17 23 20-28
9.  TKKF Zuch Orzepowice  17 22 30-44
10.  MKS Zabrze-Kończyce 17 21 23-37
11.  KS 94 Rachowice 17 21 24-32
12.  ŁTS Łabędy (Gliwice) 17 18 21-22
13.  Tempo Paniówki 17 17 24-28
14.  Zamkowiec Toszek 17 14 17-42
15.  Czarni Pyskowice 17 13 29-57
16.  Sokół Orzesze 17 5 11-53

Tabela III ligi
1.  Odra Opole 24 55 54-24
2.  Polonia Bytom 24 53 56-21
3.  BKS Stal Bielsko-Biała 24 49 52-17
4.  Ruch Zdzieszowice 24 49 49-25
5.  GKS 1962 Jastrzębie 23 41 37-25
6.  Skra Częstochowa 24 40 42-25
7.  Rekord B-B 24 39 46-35
8.  Górnik II Zabrze 24 36 42-32
9.  LKS Czaniec 23 34 20-25
10.  Ruch II Chorzów 24 32 37-42
11.  Podbeskidzie II B-B 24 31 36-34
12.  Szombierki Bytom 24 31 29-27
13.  Pniówek Pawłowice Śl. 24 30 28-35
14.  Swornica Czarnowąsy 24 30 32-45
15.  Polonia Łaziska Górne 24 28 25-35
16.  Grunwald Ruda Śląska 24 25 30-46
17.  Górnik Wesoła 24 23 27-40
18.  Piast II Gliwice 24 19 33-52
19.  Skalnik Gracze 24 11 19-69
20.  Małapanew Ozimek 24 11 16-56

Tabela IV ligi , grupa: śląska I
1.  Ruch Radzionków 16 36 42-13
2.  Zieloni Żarki 16 30 35-24
3.  Przyszłość Ciochowice 16 29 29-24
4.  Gwarek Tar. Góry 16 28 37-22
5.  Sarmacja Będzin 16 26 33-25
6.  Raków II Częstochowa 16 25 41-20
7.  Concordia Knurów 15 25 38-37
8.  Unia Ząbkowice 16 21 36-40
9.  Polonia Poraj 15 21 29-28
10.  Górnik Piaski 16 21 21-26
11.  MLKS Woźniki 16 19 38-34
12.  Pilica Koniecpol 16 17 19-25
13.  RKS Grodziec  16 16 17-37
14.  Slavia Ruda Śląska 16 15 24-34
15.  Fortuna Gliwice 16 3 14-64

Urania: Koperwas, P. Grzesik, Jańczak, 
Koniorczyk (10’ Gabryś – sam), 

Barczak, Kornas, Musiał, Zalewski, 
Kamieński (60’ Barciaga), Piecha, 

Miszka (80’ Nowak)

Kolejne punkty straciła Urania Ruda 
Śląska. Tym razem trzy w sobotnim wy-
jazdowym meczu z Wilkami Wilcza 
(28.03.). Rywale byli poza zasięgiem ru-

dzian, którzy od 60. minuty grali w dzie-
siątkę. Wilki po raz pierwszy „ugryzły” 
już w 20. minucie, gdy po zamieszaniu 
w polu karnym, piłkę do własnej bramki 

skierował Gabryś. Już 
cztery minuty później 
było 2:0. Tym razem 
rudzianie stracili gola 
po przepięknej bramce 
Kaczmarka z rzutu 
wolnego. Koperwas przy tym strzale nie 
miał żadnych szans.

Z minuty na minutę rudzianom było 
coraz trudniej. Na nieszczęście zawod-

Wilki wygryzły trzy punkty
ników Stanisława 
Mikusza w 60. mi-
nucie Urania grała 
w dziesiątkę, kiedy 
to za faul czerwoną 
kartką ukarany zo-

stał Grzesik. Dziesięć minut później 
było już 3:0.  Kolejny gol całkowicie 
dobił rudzian, którzy już nie zdołali się 
podnieść.

Trener: Jarosław Zajdel

Wawel łapie wiatr 
w żagle. Kurs – zwycięstwo

Dobra gra całej drużyny Wawelu pozwoliła 
rudzianom odnieść zwycięstwo w sobotnim 
meczu (28.03.) z ŁTS-em Łabędy. Przez więk-
szą część spotkania obie drużyny dochodziły 
do dogodnych sytuacji strzeleckich, jednak to 
Wawel zdołał dwie z nich wykorzystać.

W tym meczu mogło zdarzyć się wszystko. 
Duża liczba podbramkowych akcji sprawiała, 
że spotkanie toczyło się w naprawdę szybkim 
tempie. Do przerwy żaden z ataków nie za-
kończył się golem.

W drugiej połowie obraz gry się nie zmie-
nił, poza faktem, że gospodarze wykazali się 
większą skutecznością. W 72. minucie zamie-

szanie po rzucie rożnym wykorzystał Buchcik 
i wyprowadził Wawel na prowadzenie. Od te-
go czasu gospodarze coraz częściej atakowali. 
Jedna z takich akcji zakończyła się faulem za-
wodnika z Łabęd na Luxie. Sędzia bez wątpli-
wości pokazał czerwoną kartkę za to przewi-
nienie. Mimo nerwowej końcówki rudzianom 
udało się zdobyć jeszcze jednego gola. W do-
liczonym czasie, po sprytnie rozegranym sta-
łym fragmencie, wynik na 2:0 podwyższył 
Lux.

– Graliśmy konsekwentnie i to, co sobie za-
łożyliśmy przed meczem, staraliśmy się wypeł-
niać do ostatniego gwizdka. Trzeba chłopaków 

W���� W���� 2:0 (0:0) ŁTS Ł�����

dziś pochwalić za ten mecz. W tyłach muszę 
wyróżnić dobrą grę obrońców: Artura Buchci-
ka, Krzysztofa Kałużnego i bramkarza Łuka-

sza Gawlika. Natomiast w  ataku to Lux był 
dziś wyróżniającą się postacią – mówił po 
meczu Jarosław Zajdel, trener Wawelu.

P���� ����� – ���� ��������, �����: K������� II

W���� W����� 3:0 (2:0) U����� R��� Ś�����

R��� R��������� 1:1(0:0) S����� R��� Ś�����

Slavia wywozi punkt 
z Radzionkowa

P���� ����� – IV ����, �����: ������ I

Nikt nie spodziewał się, że rudzianie bę-
dą w stanie postawić się w sobotę (28.03.)  
liderowi ligi i to jeszcze na jego terenie. 
Podopieczni Marka Piotrowicza rozegrali 
bardzo dobre spotkanie i prowadzili do 89. 
minuty meczu. Niestety rzut karny dla go-
spodarzy odebrał gościom dwa punkty. Sy-
tuacji strzeleckich w tym meczu nie brako-

wało. Już w pierwszej połowie swoje oka-
zje mieli Met i Zalewski. Z drugiej strony 
już na samym początku dobrą szansę miał 
Wojsyk, który mocno strzelił z okolic pola 
karnego, a piłka uderzyła w poprzeczkę. 
Piłkarze do szatni schodzili z bezbramko-
wym remisem. Skuteczność poprawiła się 
w drugiej połowie. W 54. minucie  po cen-

trze z rzutu rożnego piłkę do bramki skie-
rował Zalewski. Do odrabiania straty rzuci-
li się gospodarze, ale kolejne akcje i sytu-
acje po stałych fragmentach gry nie przy-
nosiły rezultatu. Szczęście uśmiechnęło się 
do Ruchu Radzionków minutę przed regu-
laminowym czasem gry. Wtedy do karnego 
podyktowanego za zagranie piłki ręką 
przez Moritza podszedł Dziewulski i ustalił 
wynik na 1:1.

W sobotnie popołudnie (28.03.) druży-
na Pogoni rozegrała drugi mecz rundy 
wiosennej. Przeciwnikiem był MKS Śląsk 
Świętochłowice. W 17. minucie po do-
środkowaniu z rzutu rożnego goście strze-
lili sobie gola samobójczego. Radość go-
spodarzy była jeszcze większa, kiedy po 
ładnej kontrze do bramki gości w 18. mi-
nucie trafi ł Ariel Kokot. Goście przed 

przerwą strzelili sobie jeszcze jednego „sa-
mobója” i wynikiem 3:0 dla Pogoni zakoń-
czyła się pierwsza połowa. W 77. minucie 
sędzia podyktował karnego. Celnym strza-
łem popisał się Wawrzyniak i tym samym 
zmienił wynik spotkania na 3:1. Okazałe 
zwycięstwo odniosła także drużyna Ja-
strzębia. Bielszowiczanie pokonali u siebie 
UKS Szopienice aż 6:1.

P���� ����� – K���� A, �����: K�������

Pogoń i Jastrząb górą

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

P���� ����� – III ����

Nieskuteczny Grunwald dalej 
z jednym punktem na wiosnę

G������� R��� Ś����� 0:1 (0:0) LKS C������
W sobotę (28.03.) „zieloni” nie wyko-

rzystali atutu własnego boiska i przegrali 
mecz z LKS-em Czaniec 0:1. Po straco-
nym golu rudzianie zmarnowali wiele 
bardzo dobrych okazji na zmianę wyni-
ku.

W pierwszej połowie mecz choć nie 
toczył się na najwyższym poziomie, to 
był dość wyrównany. Mimo kilku do-
brych okazji między innymi Kota i Szczy-
piora, gospodarze musieli schodzić na 
przerwę z wynikiem remisowym. Obraz 
meczu zmieniła strzelona na początku 

drugiej połowy bramka. Zawod-
nik LKS-u Czaniec otrzymał pił-
kę w pole karne i mając przed 
sobą tylko Soldaka, wpakował 
piłkę obok niego. Po tym golu 
„zieloni” ruszyli do ataku. Kolej-
ne akcje rudzian jednak nie 
uskrzydlały ich, tylko coraz bardziej fru-
strowały, ponieważ nie trafi ali oni do 
bramki nawet w najbardziej dogodnych 
sytuacjach. Warto tu odnotować między 
innymi wyśmienitą wręcz okazję Włodar-
czyka, który obsłużony pięknym poda-

Kolejny kiepski mecz Grunwaldu.

Grunwald: Soldak – Łęcki, Szpoton 
(kpt), Wolek, Szczypior – Włodarczyk, 

Brzozowski, Kiepura, Jaskiernia – 
Stanisławski, Kot. Rezerwa: Lamlih – 

Jagodziński, Kowalski, Nowicki, Szczygieł, 
Maciongowski. Trener: Jacek Bratek

niem posłał piłkę ponad poprzeczkę. 
Chwilę później mógł wykazać się Stani-
sławski, jednak i jego strzał wraz z dobit-
ką nie dały wyrównania. Mimo dalszych 
prób już do końca spotkania gospodarzom 
nie udało się odwrócić losów meczu.

– Dla nas był to mecz, w którym nie był 
ważny styl, a liczyły się punkty. Nie udało 
się go wygrać z powodu niewykorzysta-
nych sytuacji stuprocentowych – mówił 
po spotkaniu Andrzej Ziob, II trener 
Grunwaldu.
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Zgoda z punktami
W miniony weekend kolejne punkty do 

swojego dorobku dopisały piłkarki Zgody 
Bielszowice. Rudzianki wygrały na wyjeź-
dzie z UKS-em Imperium Katowice 23:28.

– Już od samego początku szybko objęli-
śmy prowadzenie 1:3. Jednak kobieta zmien-
ną jest i potem w nasze szeregi wdarło się 
rozluźnienie. Imperium szybko zareagowało 
na ten stan rzeczy i odrobiło wynik. W dru-
giej połowie trochę rotowaliśmy składem. 
Sprawiło to, że znów straciliśmy trochę 
punktów i przeciwniczki doprowadziły do 
stanu 19:17. Na szczęście w ostatniej części 
meczu dziewczyny stanęły na wysokości za-
dania i dobrze punktując, zdobyły prowadze-
nie – relacjonuje Marek Płatek, trener Zgo-
dy. – Mecz stał na średnim poziomie. Liczy 
się wynik i kolejne punkty w tabeli – dodaje. 

UKS Imperium Katowice  
23:28 Zgoda Bielszowice

Tabela ekstraklasy 
futsalu

1 Wisła Krakbet Kraków 16 38
2 Gatta Active Zduńska Wola 17 38
3 Rekord Bielsko-Biała 17 30
4 GAF Jasna Gliwice 17 26
5 KGHM Euromaster Chr. Gł. 17 23
6 Red Devils Chojnice 17 22
7 Clearex Chorzów 16 22
8 Red Dragons Pniewy 17 21
9	 Gwiazda	Ruda	Śląska	 17	 19
10 Pogoń ‘04 Szczecin 17 18
11 AZS UŚ Katowice 17 17
12 AZS UG Gdańsk 17 15

Remis Halembianki
Tenisistki stołowe UKS-u Halembianka 

2001 Ruda Śląska po porażce z KTS-em Lędzi-
ny zebrały siły i zremisowały 5:5 z MKS-em 
Skarbek Tarnowskie Góry w meczu XVIII 
serii rozgrywek II ligi kobiet. Punkty dla Ha-
lembianki zdobyły: Sabina Wyrobek (1,5 
pkt), Monika Jarosińska (1 pkt), Bożena Po-
lińska-Zocłońska (1 pkt) i Sandra Stanisław-
ska (1 pkt). Kolejny mecz rudzka drużyna 
zagra u siebie z LKS-em Orzeł Stanica.

Sportowy rozkład jazdy
Piłka	nożna

4 kwietnia (sobota), godz.12.00  
Grunwald Ruda Śląska 

– BKS Stal Bielsko-Biała
4 kwietnia (sobota), godz. 11.00  

Slavia Ruda Śląska – Zieloni Żarki
4 kwietnia (sobota), godz. 13.00  

Wyzwolenie Chorzów  
– Urania Ruda Śląska

4 kwietnia (sobota), godz. 11.00 
Czarni Pyskowice –Wawel Wirek

Biłgoraj roztrzaskał się  
o mur halembskiej twierdzy

Piłka ręczna 

Początek drugiej połowy sobotniego 
meczu (28.03.) SPR-u Grunwald Ruda Ślą-
ska z MKS-em Biłgoraj, można śmiało po-
kazywać jako film szkoleniowy z przykła-
dem świetnej skuteczności w piłce ręcznej. 
Po oszałamiającej grze w drugiej części 
spotkania, podopieczni trenera Zarzyckie-
go zdołali pokonać przeciwników aż 
39:22.

Pierwsza połowa nie wskazywała na to, 
że w późniejszej fazie meczu dojdzie do 
takiej różnicy punktowej. Zawodnicy z Ha-
lemby stwarzali sobie sytuacje, jednak za-
brakło precyzji w wykończeniu. Na prze-

Rudzianie pokazali świetną skuteczność w drugiej połowie.

SPR Grunwald Ruda Śląska 39:22 (15:11) MKS Biłgoraj

Mistrzostwa Śląska pod dyktando Slavii
Zapasy

W sobotę (28.03.) w Dąbrowie Górniczej 
rozegrane zostały Mistrzostwa Śląska Młodzi-
ków i Dziewcząt w zapasach w stylu wolnym. 
W zawodach tych bardzo dobrze wypadli re-
prezentanci i reprezentantki rudzkiej Slavii.

Złote medale zdobyli w kategorii młodzi-
ków: Piotr Strzelecki, Klaudiusz Wiezner, Ga-
briel Kuropatwa oraz Gaetano Alfano. Złoto 

w  kategorii dziewcząt: Julia Danisz, Roksana 
Gwózdek, Wanesa Hajduk, Nicol Wiezner, 
Paulina Danisz, Karolina Stróżyk, Patrycja 
Słomska, Weronika Szczepanik.

Srebrne medale w kategorii młodzików: 
Tomasz Gawron, Oliwer Bartoszek, Daniel 
Kita. Srebro w kategorii dziewcząt: Ola Cie-
ślik, Martyna Skalec, Natalia Tompalska, 

rwę  piłkarze schodzili z wynikiem 15:11. 
Po wznowieniu gry Grunwald pokazał, jak 
się powinno grać mecze na własnej hali. 
Główne skrzypce w prawdziwym ostrzale 
bramki gości grali między innymi Mięso-
pust, Wodarski i Klementowicz. Ta fala 
skuteczności zakończyła się w 58. minucie 
na stanie 38:20. Przed samym końcem me-
czu goście zdołali zmniejszyć różnicę 
bramkową tylko o jednego gola.

– Trochę w pierwszej połowie chyba 
zlekceważyliśmy przeciwników. W przerwie 
powiedziałem chłopakom, by uwierzyli 
w siebie, bo sytuacji rzutowych mieliśmy 

bardzo dużo i z łatwością do nich docho-
dziliśmy. Ciążyła na nas szybka chęć pod-
wyższenia wyniku. W drugiej połowie byli-
śmy już o wiele bardziej skoncentrowani. 
Warto dodać, że nasza hala jest jeszcze nie 
zdobyta i każda drużyna, która tu przyjeż-
dża, czuje lęk – mówił po meczu Maciej 

Zarzycki, trener Grunwaldu. – Powoli bu-
dujemy dyspozycję na mecz z Bochnią. Do 
dziś nie wiemy, czy kontuzjowani Kmieć  
i Szymański będą mogli grać. Jednak dziś 
pokazaliśmy, że naszą siłą jest drużyna, więc 
spokojnie czekamy na to spotkanie. Będzie 
to trudny mecz dla obu drużyn – dodał.

Magda Żarska, Paulina Goczoł, Emilia Pisula, 
Patrycja Kuc, Angelika Węgrzyn, Justyna 
Trutwin.

Medale brązowe w kategorii młodzików: 
Maciej Hajdara, Kacper Wieczorek, Klaudiusz 
Rejnart. Brąz w kategorii dziewcząt: Zuzanna 
Ziarnik, Wiktoria Krupa, Nikola Mrozek, Ka-
rolina Swat, Karolina Białek i Nikola Fiołka.

Dokładnie dziewięć minut w sobotę (28.03.) 
wystarczyło rudzianom, aby objąć w wyjazdo-
wym spotkaniu prowadzenie 0:3. Dopiero 
szybkie bramki Bańczyka, Piaseckiego 
i Łuszczka rozbudziły zawodników Red Dra-
gons Pniewy, którzy zabrali się do odrabiania 
strat.

Pierwszą bramkę, która dała znak gościom, 
że zwycięstwo nad „czerwonymi smokami” nie 
będzie aż tak łatwe, gospodarze zdobyli jeszcze 
przed przerwą. W 23. minucie po drugiej żółtej 
kartce parkiet musiał opuścić Białek. Miejsco-
wi wykorzystali grę w przewadze, a mecz zro-
bił się nerwowy. Na szczęście wynik 2:3 dla 
Gwiazdy, mimo wielu sytuacji dla gospodarzy, 
nie zmienił się i podopieczni Tomasza Klimasa 
mogli cieszyć się ze zwycięstwa

„Czerwone 
smoki”  

pokonane!
Red Dragons Pnie-

wy 2:3 (1:3) Gwiazda 
Ruda Śląska

Futsal

Zawody w Dąbrowie Górniczej zakończyły się sukcesem Slavii.

W SKRÓCIE

REKLAMA

PREZyDEnt 
MIAStA 

RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) 
wykazów wolnych lokali mieszkalnych wy-
znaczonych do sprzedaży w drodze przetar-
gu usytuowanych w budynkach 
– przy ul. Józefa Pordzika 16a/9 w dzielnicy 
Bykowina o pow. użytk. 28,05 m2, 
(cena wywoławcza do przetargu 63.800,00 
zł),
– przy ul. Obrońców Westerplatte 18/17  
w dzielnicy Wirek o pow. użytk. 23,74 m2, 
(cena wywoławcza do przetargu 59.000,00 
zł).

OGŁOSZEnIEREKLAMA
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Zbliżają się Święta Wielkanocne, a więc czas, w którym wielu z nas wyjedzie do swoich rodzin. By zapobiec przykrym niespodziankom na dro-
dze, warto dokładnie sprawdzić  stan naszego auta. O akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” oraz o tym, co w samochodach było 
najbardziej narażone na uszkodzenia podczas zimy, rozmawialiśmy między innymi  z Andrzejem Izydorczykiem, kierownikiem Stacji Kontroli 
Pojazdów ALFA, należącej do fi rmy AUTO-BUD Sp. z o.o.

– Po zimie najbardziej należy się 
przyjrzeć układowi kierowniczemu 
i zawieszeniu. Wszystkie te usterki wy-
stępują często z powodu złych warun-
ków na drogach podczas zimnych dni. 
Uczulamy też klientów, by dbać o pod-
wozia. Wskazujemy punkty korozyjne, 
które są niebezpieczne. Warto zoba-
czyć również układ wydechowy. Głów-
nie dla bezpieczeństwa, jednak kluczo-
we znaczenie ma wcześniej wspomnia-
ny układ kierowniczy i zawieszenie. 
Zwracamy uwagę klientom na ogu-
mienie. Nie możemy lekceważyć nawet 
najmniejszych usterek w zawieszeniu. 
Nieusunięta szybko usterka sprawia, 
że psują się kolejne części, co powodu-
je lawinowy wzrost kosztów naprawy. 
Jeśli chodzi o zawieszenie, zepsuć mo-
że się wiele elementów – poczynając 
od amortyzatorów, przez wahacze, czy 
tuleje. Pamiętajmy o tym, że wszelkie 
naprawy zawieszenia wymagają usta-
wienia geometrii kół. Często też awa-
rii ulega niezwykle ważny układ ha-
mulcowy – tłumaczy Andrzej Izydor-
czyk, kierownik Stacji Kontroli Pojaz-
dów ALFA.

– Ludzie pozytywnie reagują na ak-
cję „Bezpieczny Samochód – Bez-
pieczna Rodzina”. Klienci przyjeżdża-
ją nawet spoza granic naszego miasta 
z zaproszeniem ściągniętym z Interne-
tu. Z tego co słyszę, informacje o akcji 
ludzie przekazują sobie też drogą pan-
tofl ową i polecają innym, by skorzy-
stali z tej usługi – dodaje.

Do akcji „Bezpieczny Samochód 
– Bezpieczna Rodzina”  przystąpiły 
trzy stacje grupy AUTO-BUD: Stacja 
Kontroli Pojazdów ALFA z Bykowiny 
(ul. Szpaków 51), Okręgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli 

(ul. Stara 1) oraz Stacja Kontroli Po-
jazdów Gamma w Świętochłowicach 
(ul. Katowicka 73). Już od środy 
(25.03.) rudzianie zjeżdżają się tam, 
by skontrolować swoje pojazdy.

– Kolejna edycja trwa, a więc mogę  
sprawdzić, co kryje się po zimie w mo-
im aucie. Przyznam szczerze, że już od 
tygodni niepokoiły mnie stukoty w le-
wym amortyzatorze. Kiedy akcja ru-
szyła, od razu udałem się na stację. 
Nie ma co zwlekać, ponieważ przede 
mną daleki wyjazd w kwietniu, a na 
drodze chcę czuć się  bezpiecznie 
– mówi pan Mateusz z Bykowiny.

– Grunt to regularne kontrole. Na 
stacjach grupy AUTO-BUD jest miła 
obsługa i chce się wracać, by wszystko 
posprawdzać. Lubię wiedzieć, czym 
jeżdżę. A że dużo pracuję będąc za kół-
kiem, warto być na to uczulonym. Gdy 
już całkiem się ociepli, wyjadę gdzieś 
pewnie  z rodziną. Chcę, by  najbliżsi 
byli ze mną bezpieczni – tłumaczy pan 
Stanisław z Nowego Bytomia.

Kierowcy korzystający z akcji na-
bierają pewności, że ich samochód 

jest sprawny, a podróżowanie bez-
pieczne.

– Już pierwszego dnia akcji przyje-
chało do nas paru kierowców. Z dnia 
na dzień ich liczba się zwiększa. Spo-
tykamy także stałych bywalców, czyli 
tych, którzy stawiają na „Bezpieczny 
Samochód” już od pierwszej edycji. 
Jeśli do tej pory nie zrobiliśmy jeszcze 
dokładnego przeglądu u mechanika, 
to wiosną  naprawdę warto to zrobić. 
Tylko wykwalifi kowany mechanik bądź 
pracownik okręgowej stacji kontroli 
pojazdów jest w stanie sprawdzić, czy 
wszystkie układy funkcjonujące w sa-
mochodzie działają sprawnie  – mówi 
Szczepan Mańka, diagnosta z Okręgo-
wej Stacji Kontroli Pojazdów OME-
GA.  – Wizyta na stacji kontroli pojaz-
dów zajmie nam dosłownie kwadrans, 
a za pomocą znajdującego się w niej 
sprzętu diagności są w stanie wychwy-
cić wiele usterek. Kierujmy się przy 
tym rozsądkiem i wybierajmy takie 
stacje, w których jest odpowiedni 
sprzęt i wykwalifi kowani pracownicy 
– dodaje.

Wiosenne kontrole to bezpieczna podróż

MICHAŁ KOZŁOWSKI
KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 506 113 356

ANDRZEJ IZYDORCZYK
KIEROWNIK STACJI KONTROLI POJAZDÓW ALFA

TEL. 510 049 787

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

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