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,,Wiadomości Rudzkie” grają po śląsku! 

KUP PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI!
www.wiadomoscirudzkie.pl

MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY PRZEWÓZ OSÓB

tel. pl. 32 280 58 93, kom. pl. 603 876 662

tel. niem. 02307926716, kom. niem. 01777717294
POLSKA – NIEMCY | www.arttour.com.pl

* KREDYTY *GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
15 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

KREDYT 
na każdą kieszeń

oprocentowanie • 
kredytów gotówkowych 
i konsolidacyjnych 
już od 5 %
kredyty hipoteczne, • 
samochodowe i fi rmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń • 
wiekowych
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo napisz 
SMS-a o treści TAK

Doradztwo fi nansowe 
668-447-277

ODDZWONIMY
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ALKOHOLE

1/2 litra PIWA ZAWIERA  25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

179
0,5 l

199
0,5 l

***************PROMOCJA
***************

SPRZEDAŻ 
ALKOHOLU OSOBOM 

DO LAT 18 JEST 
PRZESTĘPSTWEM

Odzież i galanteria
outlet i second hand:

damska• 
męska• 
dziecięca• 

Wyroby hand-made:
biżuteria• 
kartki okolicznościowe• 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-13.00

k o k o s z a n e l s e c o n d h a n d

41 - 7 0 6  R u d a  Ś l ą s k a ,  ( H a l e m b a ) 
u l .  1  M a j a  7 3 ,  Te l .  ( 3 2 )  2 4 0  8 5  0 7
w w w . p a w i l o n h a l e m b a . p l

Z o s t a ł  o s t a t n i 
L O K A L  D O  W Y N A J Ę C I A 

p a r t e r  p o w .  1 2 2  m 2
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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

Brak schodów  | K���������

utrudnia życie mieszkańcom 

Bez schodów starszym osobom trudno przedostać się na ulicę.

W sprawie schodów zwróciliśmy się do 
Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Perspektywa”, do której 
należą bloki przy ulicy Dunikowskiego. 
– Schody terenowe zostały zlikwidowane 
przez właściciela terenu tj. PKP w Warsza-
wie Oddział Gospodarowania Nierucho-
mościami w Katowicach z uwagi na zły 
stan techniczny – tłumaczy Aleksandra 
Wilk, zastępca prezesa ds. eksploatacji 
MGSM „Perspektywa”.

Spółdzielnia chciała schody odbudo-
wać, ponieważ to ona dotychczas zajmo-
wała się skarpą. – Teren ten jest od lat 
utrzymywany w czystości. Zapewnialiśmy 
bieżące sprzątanie, koszenie trawy, gra-
bienie liści, odśnieżanie – wylicza wice-
prezes spółdzielni. – Chcieliśmy tak jak 
dotychczas utrzymywać teren we właści-
wym stanie pod warunkiem zwolnienia 
z opłaty za dzierżawę terenu, motywując 
to faktem, że z przejścia korzystają nie 

tylko mieszkańcy na-
szych zasobów. Wła-
ściciel terenu nie wy-
raził zgody na takie 
rozwiązanie i zażądał 
bardzo wysokich opłat 
za korzystanie z terenu 
– dodaje Aleksandra 
Wilk.

Arkadiusz 
Wieczorek

Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy ulicy Dunikowskiego 3 i 5 w Ko-
chłowicach. Przed ich blokami usytuowana jest bowiem skarpa, na której 
przez całe lata znajdowały się schody. Prowadziły one do parkingu przed 
blokami. Był to także ich skrót do pobliskich sklepów. – Któregoś dnia 
przyjechali robotnicy i rozebrali schody. Mieliśmy nadzieję, że w miejsce 
starych, zniszczonych schodów pojawią się nowe. Niestety nic takiego się 
nie stało – żali się pan Eryk, który korzystał ze schodów codziennie.

Na skarpie pozostały jedne schody, z których 
do czasu uzgodnienia spółdzielni z właścicielem 

terenu mogą korzystać mieszkańcy osiedla. 
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Perspektywa” nadal 
podtrzymuje swoją ofertę i jest gotowa schody 

odbudować. – W dalszym ciągu jesteśmy 
zainteresowani budową nowych schodów, ale 

na naszych warunkach – mówi Aleksandra Wilk. 
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OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta wykazu lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego 

w budynku na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Objazdowa 3a

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, 
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

SZANOWNI CZYTELNICY! 

W związku z przypadającym 
w najbliższą środę (11 listopada) Świętem 

Niepodległości informujemy, że kolejne 
wydanie „Wiadomości Rudzkich” ukaże 

się we wtorek, 10 listopada, a nie jak 
dotychczas – w środę.
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KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – SZANSĄ DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
UWAGA, PRACODAWCY I 

PRZEDSIĘBIORCY!
JEŻELI:

chcecie podnieść kwalifikacje swoich pracowników • 
lub swoje własne, ale nie macie na to wystarczających 
funduszy,
osoby, które mają być uczestnikami szkolenia • 
ukończyły 45 lat,
siedziba firmy lub miejsce prowadzenia działalności • 
znajduje się na terenie Rudy Śląskiej,

TEN TEKST JEST DLA WAS!
W ciągu ostatnich dwóch lat, Powiatowy Urząd Pracy 
w Rudzie Śląskiej podpisał blisko 70 umów w ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Przeszkolonych zostało ponad 350 pracodawców i 

pracowników rudzkich firm.
W ramach KFS RUDzkIe fIRmY  

szkoliły się m.in. w zakresie:
spawania MIG,• 
rozwoju baz danych• 
obsługi wózków jezdniowych,• 
podatku dochodowego od osób fizycznych,• 
i w wielu, wielu innych…• 

Teraz również tWOjA firma może skorzystać ze wsparcia 
krajowego funduszu szkoleniowego i wzmocnić swoją 

konkurencyjność na rynku pracy.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ  
ze WSPARCIA?

O przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkole-
niowego na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia 
ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy:

posiadający 20% wkładu własnego (w przypadku ma-1. 
łych, średnich i dużych przedsiębiorstw);
mający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności 2. 
na terenie Rudy Śląskiej;
spełniający warunki do objęcia pomocą de minimis.3. 
Pracodawcy spełniający ww. warunki mogą ubiegać się 

o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla swoich 
pracowników w wieku co najmniej 45 lat, zatrudnionych 
w ramach stosunku pracy na czas przekraczający okres 
kształcenia ustawicznego.

O środki na kształcenie ustawiczne mogą ubiegać się 
również pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat spełnia-
jący powyższe wymagania, zainteresowani podnoszeniem 
własnych kwalifikacji zawodowych.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ  
UzYSkANe DOfINANSOWANIe?

Środki KFS otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy 
pracodawca może przeznaczyć na:

określenie potrzeb1.  w zakresie kształcenia ustawiczne-
go w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego 
kształcenia ze środków KFS,
kursy i studia podyplomowe2.  realizowane z inicjatywy 
pracodawcy lub za jego zgodą,
egzaminy3.  umożliwiające uzyskanie dokumentów po-
twierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub 
uprawnień zawodowych,
badania lekarskie i psychologiczne 4. wymagane do pod-
jęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu 
kształcenia,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypad-5. 
ków w związku z podjętym kształceniem.

JAKA MOŻE BYĆ WYSOKOŚĆ  
PRZYZNANYCH ŚRODKÓW?

Dla dużych średnich i małych przedsiębiorstw – do 80% 
kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 
300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jed-
nego uczestnika.

Dla mikroprzedsiębiorstw – do 100% kosztów kształce-
nia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętne-
go wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
26 listopada br., w godz. 13.00-15.00, w Centrum 

Biznesowym ADRIA, w Rudzie Śląskiej przy  
ul. Wolności 1 Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie 

Śląskiej organizuje konferencję „kRAjOWY 
FUNDUSZ SZKOLENIOWY – SZANSĄ DLA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.
Adresatami wydarzenia będą zarówno pracodawcy 

i pracownicy, którzy skorzystali ze wsparcia Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, jak i potencjalni beneficjenci 

tego rodzaju pomocy. 
W trakcie konferencji przedstawione zostaną priorytety 

KFS, mechanizm wspierania inwestycji  
w kształcenie ustawiczne oraz historie sukcesu lokalnych 

przedsiębiorstw.
JEŻELI CHCĄ PAŃSTWO WZIĄĆ UDZIAŁ W NASZEJ 

KONFERENCJI, PROSIMY O ZGŁOSZENIA  
POD NR TEL. 32 771-59-95 i 32 771-59-17.  

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

W JAKI SPOSÓB 
WYSTĄPIĆ O WSPARCIE?

W terminie 
4-12 listopada 2015 r.  

Powiatowy Urząd Pracy  
w Rudzie Śląskiej  

ogłasza nabór wniosków  
pracodawców o przyznanie 

środków z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego.

Zasady naboru oraz wniosek znajdują się na stronie in-
ternetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej: 
www.puprudaslaska.pl

Wszelkich informacji dotyczących składania wniosków 
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają 
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Ślą-
skiej, tel. 32 771-59-12 oraz  32 771-59-17.

CzYm jeSt kRAjOWY fUNDUSz 
SzkOLeNIOWY?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest rozwiązaniem skie-
rowanym do pracodawców, wspierającym przekwalifiko-
wanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracu-
jących. 

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrud-
nienia przez osoby pracujące z powodu niedopasowania 
do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to inwestycja w potencjał 
kadrowy, wzmacniająca zarówno pozycję firm jak i sa-
mych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Adres: Ruda Śląska Bykowina, ul. Górnośląska 16, Galeria Ruda Śląska
www.piekarniaklos.pl

Degustacja produktów
i niespodzianka 
do każdego zakupu.

Zapraszamy do nowootwartej tradycyjnej  
piekarni-ciastkarni czynnej całą dobę!
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Środowa (28.10.) sesja rozpoczęła się od gratulacji  
i podziękowań związanych z ponownym wyborem na posłów RP 
rudzian – Danuty Pietraszewskiej oraz Grzegorza Tobiszowskiego. 
Następnie radni na wniosek wiceprezydenta Krzysztofa Mejera 
rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wnie-
sienie nowych udziałów do spółki Rudzka Agencja Rozwoju In-
westor na kwotę ok. 212 tys. zł. Przyjęli także szereg uchwał 
związanych z miejscowymi planami zagospodarowania prze- 
strzennego w Chebziu pomiędzy Drogową Trasą Średnicową i ulicą 
Dworcową, w Bykowinie przy ulicy 11 Listopada, w Kochłowicach 
przy ulicy Tęczowej oraz w Rudzie w rejonie ulicy Zabrzańskiej 
i Drogowej Trasy Średnicowej. Pozytywnie rozpatrzone zostały 
również wnioski o przyjęcie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku w naszym mieście, czy w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Bez większych dyskusji przyjęte zostały ponadto uchwały 
w sprawie przesunięć w planach dochodów i wydatków miasta 
oraz między działami i zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prog-
nozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2029. Zaak-
ceptowano też Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z orga-
nizacjami pozarządowymi na rok 2016, a radny Andrzej Pacławski 
został powołany na członka Komisji Infrastruktury i Rozwoju Mia-
sta, do której zgłosił akces. Radni nie rozpatrzyli jednak projektów 
trzech uchwał w sprawie wprowadzenia zryczałtowanych opłat za 

SESJA RADY MIASTA

Bez najważniejszego punktu
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli szereg uchwał finansowych oraz dotyczących planów zagospodarowania przestrzenne-
go. Nadal jednak nie zamknęli tematu zmiany opłat za wywóz śmieci w przypadku ogródków działkowych.

Przerwaną sesję Rady Miasta  
kontynuowano w środę (28.10.).
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Lista jesiennych spraw
Około pół tysiąca osób oraz ponad 200 spraw do rozpatrzenia – tak w skrócie można podsumować jesienną edycję spotkań 
prezydent miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Ostatnie z nich odbyły się w Rudzie oraz w Nowym Bytomiu. To 
już ósmy raz, kiedy władze Rudy Śląskiej rozmawiały z rudzianami o tym, co jest im najbliższe.

We wtorek (27.10.) odbyło się przedostat-
nie spotkanie, na początku którego wicepre-
zydent Krzysztof Mejer przedstawił listę 
prac wykonanych w ostatnim roku w Ru-
dzie. Były to m.in.: termomodernizacja  
SP nr 3, wymiana stolarki okiennej w ZSP  
nr 7, czy przebudowa pomieszczeń sanitar-
nych w przedszkolach nr 7 i 40. Równocze-
śnie wiceprezydent zapowiedział budowę 
ronda w miejscu ruchliwego skrzyżowania 
ulic Wolności i Magazynowej oraz powsta-
nie toru rowerowego. Mieszkańcy podzię-
kowali także za jedną z najważniejszych te-
gorocznych inwestycji w tej dzielnicy, czyli 
rewitalizację Parku im. Augustyna Kozioła. 
Przypomnijmy, że za ponad 2 mln zł wyko-
nano tam m.in. plac do musztry, oczko wod-
ne i budynek gastronomiczny z tarasem  
oraz odnowiono muszlę koncertową. 
W przyszłości jest tam również przewidzia-
na budowa siłowni napowietrznej. 

Najdłużej toczyła się jednak dyskusja na 
temat podwyższenia czynszu za garaże.  
– Chcemy porządkować kwestie związane  
z garażami w mieście, co niestety kosztuje. 
A trzeba pamiętać, że to pierwsza podwyżka 
tych stawek od 2004 roku – podkreśliła pre-
zydent Grażyna Dziedzic. – Mamy w pla-
nach uporządkowanie terenu wokół garaży 
oraz zamontowanie tam oświetlenia. Opłata 
została podniesiona dlatego, żeby miasto 
było czyste i schludne – dodaje. 

Z kolei ostatnie spotkanie odbyło się 
w środę (28.10.) w Nowym Bytomiu. Głów-

nym poruszanym przez mieszkańców tema-
tem była sprawa uciążliwych zapachów 
i problemów z nadmiernym hałasem, któ-
rych źródłem – zdaniem mieszkańców  
ul. Mieszka I – są pobliskie zakłady mięsne. 
– Wykorzystaliśmy praktycznie wszystkie 
możliwości prawne. Interweniowaliśmy już 
we wszystkich możliwych instytucjach, które 
na szczeblu wojewódzkim zajmują się tego 
typu zagrożeniami. Możemy Państwa za-
pewnić, że na ile pozwalają nam przepisy 
prawa, na tyle będziemy walczyć o to, żeby-
ście mogli normalnie mieszkać – podkreślał 
wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Z podobnym problem zwróciła się grupa 
mieszkańców ul. Hallera. Ci z kolei zanie-
pokojeni są powstaniem w ich okolicy za-
kładu, który miałby się zajmować utylizacją 

opon. Władze miasta podkreśliły, że ich sta-
nowisko w tej sprawie nie uległo zmianie  
i nadal są przeciwne tej inwestycji, która 
zdaniem prezydent miasta jest niezgodna 
z prawem.

W jesiennej serii spotkań wzięło udział 
około 500 osób, które zgłosiły ponad 200 
różnego rodzaju spraw. – Podczas spotkań 
mamy okazję wyjaśnić i przedyskutować 
wiele spraw nurtujących mieszkańców. Pre-
zydent jest od tego, żeby rozwiązywać pro-
blemy mieszkańców, więc warto się spoty-
kać. Na spotkania przychodzi coraz mniej 
osób, ale też wiele spraw zostało już rozwią-
zanych. Kolejne spotkania z pewnością od-
będą się wiosną – zapewnia prezydent mia-
sta Grażyna Dziedzic. 

KB, AW
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Mieszkańcy chętnie pojawiali się na spotkaniach.

wywóz odpadów na kwotę 42 zł dla właścicieli ogródków 
działkowych. To właśnie ten temat był najbardziej dyskusyjny 
podczas czwartkowej sesji (22.10.), która ostatecznie została 
przerwana. Projekty te mają być dyskutowane podczas kolejnych 
obrad.  Joanna Oreł

GOSPODARKA KOMUNALNA

Straż Miejska w Rudzie Śląskiej działająca w oparciu o przepisy Ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach prowadzi kontrole w zakresie przestrzega-
nia zakazu palenia śmieci. O tym problemie rozmawiamy z komendantem Straży 
Miejskiej w Rudzie Śląskiej, Krzysztofem Piekarzem.

Nawet 5000 zł kary za palenie śmieci

– Czy palenie śmieci w przydomowych 
piecach to duży problem w Rudzie Ślą-
skiej?  

– Zgłoszeń tego typu jest coraz więcej. 
Zgłoszenia mieszkańców oparte są na tym, 
co da się zaobserwować czy wyczuć. Licz-
ba tych zgłoszeń wzrosła w ubiegłym roku 
i cały czas się powiększa. Kontrole w tym 
temacie nasililiśmy w ubiegłym roku. 
W 2014 roku nałożyliśmy 14 mandatów 
i zastosowaliśmy 12 środków oddziaływa-
nia wychowawczego w postaci pouczeń. 
W 2015 roku tylko do tej chwili nałożyli-
śmy 23 mandaty i 17 pouczeń. 

– Jak wygląda taka kontrola? 
– Nawiązaliśmy współpracę z firmą, któ-

ra bada popiół, sadzę, a nawet dym z komi-
na. Na miejscu oczywiście w pierwszej ko-
lejności zaglądamy do pieca. Sprawdzamy, 
czy w kotłowni znajdują się odpady i czy są 
jakieś ślady wskazujące na to, że właściciel 
posesji pali śmieci. Strażnicy mogą wejść 
na teren posesji i do budynku, gdyż takie 
uprawnienie daje nam ustawa Prawo ochro-
ny środowiska. Zdarza się jednak, że miesz-
kaniec odmawia nam możliwości wejścia. 
Wówczas wzywamy policję, gdyż zgodnie 
z art. 255 Kodeksu karnego, kto osobie 
uprawnionej do przeprowadzania kontroli 
w zakresie ochrony środowiska udaremnia 
lub utrudnia wykonanie czynności służbo-
wej popełnia przestępstwo, o czym warto 
pamiętać odmawiając strażnikom dokona-
nia kontroli. Kontrolę na posesjach prywat-
nych możemy przeprowadzić w godzinach 
od 6 do 22, a w miejscach gdzie prowadzo-

na jest działalność gospodarcza – całodobo-
wo. Warto wiedzieć, że przekształcanie ter-
miczne odpadów poza spalarnią stanowi 
wykroczenie wskazane w Ustawie o odpa-
dach, które zagrożone jest karą aresztu lub 
karą grzywny do 5000 zł. 

– Czy zgłoszenia możemy dokonać 
anonimowo?

– Nie ma obowiązku podawania swoich 
danych. My i tak pojedziemy i sprawdzimy. 
Strażnicy przeprowadzają też kontrole  
z własnej inicjatywy podczas codziennych 
patroli, jeżeli zauważą sytuację wskazującą 
na nieprzestrzeganie przepisów prawa. Naj-
częściej interwencje podczas patroli doty-
czą spalania odpadów zielonych, głównie 
liści na ogródkach działkowych. To zdarza 
się dość często, a mandat karny wynosi do 
500 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara 
może być dziesięciokrotnie wyższa. 

Arkadiusz Wieczorek

Krzysztof Piekarz,  
komendant Straży Miejskiej.
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– To będzie Pani czwarta kadencja w par-
lamencie...

– Tak. Po raz czwarty zasiądę w ławach Sej-
mu RP. Podziękowania należą się mieszkańcom 
Rudy Śląskiej i wszystkim wyborcom, którzy 
po raz kolejny mi zaufali, docenili moją pracę 
i uwierzyli w moją skuteczność. W tej kadencji 
postaram się kontynuować to, co rozpoczęłam 
w poprzedniej – myślę tu o ustawie o języku 
śląskim. Będzie trudniej niż dotąd, bo wsparcie 
mojego klubu ze względu na jego liczebność 
będzie mniejsze, a PiS od początku było prze-
ciwko tej ustawie. Przed nami praca w opozy-
cji, która w moim odczuciu będzie miała zupeł-
nie inny charakter. Wydawać by się mogło, że 
opozycja ma łatwiej, bo też łatwiej krytykować, 
obnażać i wskazywać błędy niż tworzyć. Mimo 
wszystko mam nadzieję, że uda nam się być 
opozycją konstruktywną, że będziemy mogli 
pokazać Polakom, że potrafimy się wznieść po-
nad podziały oraz przełamać i wspólnie popie-
rać to, co będzie dobre dla ludzi.

– Gdzie widzi Pani swoje miejsce w Sejmie?

WYBORY PARLAMENTARNE 2015

Rudzianie w sejmowych ławach
Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych potwierdziły, że w sejmowych ławach zasiądzie dwoje dotychczasowych posłów z Rudy Śląskiej, czyli Danuta Pietraszewska (PO) oraz Grzegorz Tobiszowski (PiS). 
Posłanka Pietraszewska otrzymała od rudzian 5857 głosów, a poseł Tobiszowski – 13289. Pytamy naszych reprezentantów o to, jakie mają plany na kolejne cztery lata, co będzie ich priorytetem podczas pracy 
w sejmowych ławach oraz w jaki sposób zamierzają walczyć o interesy Śląska, w tym Rudy Śląskiej. Przypomnijmy, że frekwencja w naszym mieście podczas tegorocznych wyborów wyniosła 51,17 proc. 

Posłanka
Danuta 
Pietraszewska

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję tym wszystkim, którzy sprawili, że jestem posłem 

VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 
dziękuję za Państwa poparcie i otrzymane głosy.

Gdybym mogła, każdemu z Was ofiarowałabym 
piękną różę za okazane mi zaufanie 

i docenienie mojej dotychczasowej pracy. 
Nie zawiodę. Odpłacę ciężką pracą, bo 3mam z Wami i ze Śląskiem.

Danuta Pietraszewska

– Przed Panem kolejna kadencja i ko-
lejne wyzwania… 

– Czas szybko płynie i okazuje się, że 
minęło już dziesięć lat, od kiedy zasiadam 
w parlamencie. Przede mną czwarta kaden-
cja. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło hi-
storyczny wynik w kontekście wyborów 
w Polsce – pierwszy raz po 1989 roku jedna 
formacja zdobywa większość w parlamen-
cie. Mam poczucie olbrzymiej odpowie-
dzialności za ważne i trudne decyzje jakie 
trzeba będzie podejmować. Mając więk-
szość parlamentarną, musimy mieć świado-
mość, że to muszą być bardzo pracowite 
cztery lata. Dla mnie, posła ziemi śląskiej, 
bardzo ważne jest to, żeby były to lata zde-
cydowanie korzystne dla Śląska. 

– Jakie są Pana priorytety i w jakich 
obszarach chce Pan pracować?

– Będąc w parlamencie od wielu lat 
ukierunkowałem się już w pewnych dzie-

– Od pierwszej kadencji pracuję w Komisji 
Edukacji Nauki i Młodzieży. Udzielałam się 
we wszystkich podkomisjach, które wypraco-
wały zmiany w reformie szkolnictwa. Nie bez 
znaczenia jest tu moje wieloletnie doświadcze-
nie zawodowe, które staram się wykorzysty-
wać w tworzeniu prawa oświatowego, co za-
mierzam kontynuować. Druga komisja, w któ-
rej chcę się nadal udzielać, to Komisja Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych, w której 
pracowałam od 2012 roku i w której daleko do-
prowadziłam obywatelski projekt o mniejszo-
ściach narodowych i etnicznych oraz języku 
śląskim. Zabrakło tylko tzw. trzeciego czyta-
nia, czyli ostatniego poselskiego głosowania. 
Dużo zależy od nastawienia posłów Prawa 
i Sprawiedliwości, zwłaszcza posłów śląskich.

– No właśnie. Jakie są Pani priorytety 
względem Śląska?

– Moje priorytety się nie zmieniają. Dla 
mnie zawsze najważniejsi byli i są ludzie. Do 
Sejmu trafiłam jako społecznik i to się nie 
zmieniło. W Warszawie będę reprezentować 
Śląsk i jego mieszkańców, bo kocham ten re-
gion i dla niego pracuję. Drzwi mojego biura 
poselskiego cały czas są otwarte, dlatego tak 
jak w poprzedniej kadencji zamierzam spoty-
kać się z wyborcami, uczestniczyć w życiu 
miasta i pilnować, żeby do Rudy Śląskiej tra-
fiły środki, o które miasto będzie się starało, 
pod warunkiem, że wnioski będą dobrze napi-
sane. 

dzinach.  To zaangażowanie musi przekła-
dać się na prace w komisjach. Moja aktyw-
ność będzie kontynuowana w przestrzeni  
sektora surowcowego oraz węgla kamien-
nego w sposób szczególny. Nasz przemysł 
węglowy jest w większości usadowiony 
w naszym województwie, a ja jestem stąd 
oraz od 2005 roku jestem zaangażowany 
w sprawy górniczo-energetyczne, dlatego 
myślę, że praca w tym obszarze to rzecz 
naturalna. Chcę również zaangażować się 
w kwestie przedsiębiorczości oraz kwestie 
mieszkaniowe.  Jednak pierwszą połowę 
kadencji z pewnością głównie poświęcę ob-
szarowi górnictwa i energetyki, gdyż przy 
tak głębokiej zapaści, jakiej jeszcze w Pol-
sce nie było, jest to priorytet. Mam nadzieję, 
że w tej kadencji kontynuowane będą prace 
Komisji Energetyki i Surowców, która zo-
stała powołana z inicjatywy Prawa i Spra-
wiedliwość w poprzedniej kadencji. Chcę 
też znaleźć czas na pracę w Komisji Euro-
pejskiej i Komisji Gospodarki. 

– A dla Rudy Śląskiej znajdzie Pan 
czas?

– Ruda Śląska jest moim miastem i sta-
ram się, żeby o tym mieście mówiło się 
w Polsce. Przypomnę, że w okresie ostat-
nich protestów górniczych to właśnie tutaj 
obradował cały klub Prawa i Sprawiedli-
wości. To był jasny sygnał, że sprawy gór-
nictwa, województwa śląskiego i naszego 

miasta są bliskie mojej formacji. To jest na-
turalne i oczywiste, gdyż ja zawsze podkre-
ślam, że jestem z Rudy Śląskiej. Wszyst-
kich mieszańców zachęcam do odwiedza-

nia mojego biura. Nie zawsze da się zała-
twić wszystkie sprawy, ale zawsze podej-
mujemy próby. Myślę, że dla Rudy Śląskiej 
posiadanie posłów w parlamencie jest przy-

wilejem. Warto więc z tego korzystać, 
a przy okazji podkreślić fakt, że jest to 
głównie zasługa mieszkańców miasta, dzię-
ki którym tam jesteśmy. 

Poseł Grzegorz Tobiszowski
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Drugie w Polsce!
Drugie miejsce w Polsce w konkursie „Książki na-

szych marzeń” zdobyły sześciolatki z Rudy Śląskiej. 
Na podium stanęli uczniowie klasy Ia ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4. Konkurs zorganizowało Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. W nagrodę placówka otrzyma 50 
książek wybranych w szkolnym plebiscycie.

– To jest dla nas olbrzymia radość i powód do dumy, 
że osiągnęliśmy tak dobry wynik – mówi Grażyna Ku-
kiełka, dyrektor SP nr 4. – Dziękuję naszym uczniom, 
a także nauczycielce – pani Janinie Bienek – która jest 
autorką filmu – dodaje.

„Nakręćmy się na czytanie!” – tym hasłem Minister-
stwo Edukacji Narodowej po raz drugi zachęcało 
uczniów do wzięcia udziału w konkursie „Książki na-
szych marzeń”. W szkolnym plebiscycie uczniowie 
wybierali 50 książek, które chcieliby mieć w szkolnej 
bibliotece. Lista trafiła do MEN wraz z krótkim fil-
mem, który miał przekonać ministerstwo, że książki 
powinny trafić właśnie do danej placówki. Przy ocenie 
nadesłanych filmów komisja konkursowa brała pod 

uwagę m.in. stopień zaangażowania społeczności 
szkolnej w realizację nagrania, pomysłowość uczniów 
oraz oryginalność wykonania. SP nr 4 zdobyła drugie 
miejsce w kategorii szkół podstawowych, a nasze dzie-
ci były najmłodszymi aktorami nagrodzonych filmów.

AS

Dzieci nagrodę odebrały w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

RUDA�ŚLĄSKA

Na hospicjum i zabytki

Dzień Wszystkich Świętych był okazją do zbiórki 
funduszy na budowę hospicjum stacjonarnego w Ru-
dzie Śląskiej. Zbiórka odbywa się w mieście od lat. 
W zeszłym roku wolontariuszom udało się zebrać 43 
tysiące złotych. 

Również w tym roku na 16 rudzkich cmentarzach 
prawie 200 wolontariuszy kwestowało na ten szczytny 
cel. Młodzi ludzie w charakterystycznych żółtych ko-
szulkach spotykali się ze zrozumieniem, a odwiedzają-
cy cmentarze chętnie przyłączali się do zbiórki. W tym 
roku udało się uzbierać 57 428 zł. Zbiórkę pieniędzy 
koordynowało Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza 
wraz ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej i Palia-
tywnej im. bł. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. 

Swoją zbiórkę przeprowadziło także Towarzystwo 
Miłośników Orzegowa, które tradycyjnie kwestowało 
na rzecz ratowania zabytków starego cmentarza 
w Orzegowie. Nieczynny cmentarz parafialny przy  
ul. Orzegowskiej, datowany na 1894 r., uważany jest za 
jeden z najstarszych rudzkich cmentarzy. Znajduje się 
na nim grób powstańca Konstantego Latki z 1863 r. 
oraz mogiły powstańców z lat 1919 – 1921. Na ten cel 
zebrano 5 300 zł. AW

Rudzianie chętnie przyłączali się do zbiórki.

WIREK

Na Ficinusie o architekturze
30 października odbyło się kolejne spotkanie w ra-

mach cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie”. Tym razem 
gościem specjalnym był ks. Karol Macura, który opo-
wiadał o architekturze sakralnej. Dodatkowo osoby 
biorące udział w spotkaniu mogły posłuchać występu 
młodego gitarzysty oraz zobaczyć wystawę znaczków 
przygotowaną przez rudzkich filatelistów.

–  Cieszę się, że po raz kolejny mogę uczestniczyć 
w spotkaniu z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie” 
właśnie pod koniec października, ponieważ to bardzo 
szczególna data dla kościoła ewangelickiego. 31 paź-
dziernika będziemy wspominać 498. rocznicę reforma-
cji. Reformacja zmieniła świat w wymiarze duchowym 
i materialnym w tym także architekturę, wnętrza i mury, 
w których przebywamy, kształtują i kościół też nas 
kształtuje – mówił ks. Marcin Brzóska, proboszcz Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej Odkupiciela w Wirku.

Gość specjalny – ks. Macura opowiadał o architek-
turze sakralnej, jej historii oraz znaczeniu dla osób wie-

HALEMBA

Pasowani  
na uczniów

Każdy uczeń odebrał gratulacje od dyrektorki placówki.

Po prawie dwumiesięcznych przygotowaniach 
pierwszoklasiści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
nr 2 w Kłodnicy złożyli uroczyste ślubowanie i zostali 
pasowani na uczniów. – To dla nich duże wyzwanie, 
kiedy po wielu próbach zaprezentowali się przed swo-
imi rodzinami. Nauczyliśmy się piosenek i wierszy, więc 
myślę, że byliśmy doskonale przygotowani do tego wy-
darzenia. Dla mnie to też pierwszy rok szkolny w roli 
nauczyciela, więc denerwowałam się podwójnie – mó-
wiła przed rozpoczęciem uroczystości Marta Krzyżow-
ska, wychowawczyni klasy pierwszej.

Pasowanie to ważny moment nie tylko dla uczniów, 
ale także dla całej szkoły. – To ogromna odpowiedzial-
ność – mówi Anna Wlaszczyk dyrektor ZSP nr 2.  
– W naszej placówce bardzo często opiekujemy się 
dziećmi przez dziesięć lat. Spotykamy się już w przed-
szkolu i zostajemy razem przez okres szkoły podstawo-
wej i gimnazjum. To długi okres, w którym mamy duży 
wpływ na to, jakimi nasi podopieczni będą ludźmi 
w dorosłym życiu – dodaje Anna Wlaszczyk.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 naukę roz-
poczęło 55 pierwszoklasistów w trzech oddziałach. 
W zdecydowanej większości są to sześciolatki. AW

RUDA,�HALEMBA

Aktywni po 
sześćdziesiątce

Seniorzy najlepiej wiedzą, jak odpowiednio zorga-
nizować sobie czas. Potwierdzeniem tego był Dzień 
Seniora po śląsku, który odbył się 24 października 
w domu katechetycznym sanktuarium św. Józefa 
w Rudzie. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu 
„Razem możemy więcej”. Jego inicjatorem było Sto-
warzyszenie św. Filipa Nereusza. Na początku odbyła 
się msza święta w intencji seniorów, następnie koro-
wód kolorowych kapeluszy, a także były śląskie 
śpiewki, konkursy, występy artystyczne i śląskie sma-
kołyki. W trakcie imprezy odbyła się również wysta-
wa obrazów rudzianina Grzegorza Haiskiego. Warto 
dodać, że także dzień wcześniej (23.10.) w Halembie 
seniorzy ze Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza zor-
ganizowali zajęcia dla pierwszoklasistów pt. „Zdrowa 
przygoda z Jurkiem Sznurkiem”, podczas których 
promowano zdrowy styl życia. W ramach zajęć odby-
ło się przedstawienie interaktywne, konkursy, degu-
stacja owoców oraz wspólne zabawy integrujące naj-
młodsze i najstarsze pokolenie. – To co najbardziej 
zasługuje na uwagę, to inicjatywy lokalne, których po-
mysłodawcami i realizatorami są właśnie seniorzy  
– podkreśla Wiesława Różańska ze Stowarzyszenia 
św. Filipa Nereusza.  JO

GODULA

Śniadanie biznesowe
W Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło 

się kolejne śniadanie biznesowe. Tym razem głównym 
tematem spotkania było omówienie zasad pozyskiwa-
nia wsparcia na wdrażanie innowacji w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa.

– Chcieliśmy przekazać przedsiębiorcom wiedzę,  
w jaki sposób mogą sięgąć po dotacje. Spotkanie pro-
wadzimy w formie szkolenia, żeby przedsiębiorcy mogli 
pozyskać praktyczną wiedzę w tym temacie – mówiła 
Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inkubatora Przed-
siębiorczości. 

Tym razem wśród zaproszonych gości znalazł się 
m.in. Dariusz Laska, dyrektor Centrum ds. Badań  
Naukowych i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu 
Śląskiego, który zachęcał zebranych do współpracy 
z uczelnią. Z kolei Sylwia Antoszczak, menadżer ds. 
projektów w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, 
szczegółowo przedstawiła zasady konkursu ogłoszone-
go przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. – Woje-
wództwo śląskie ma najwyższy budżet na dotacje dla 
przedsiębiorców – podkreślała. Omówione zostały 
również takie kwestie, jak możliwy poziom dofinanso-
wania inwestycji, koszty kwalifikowane, kryteria wy-
boru projektów, kluczowe dokumenty, czy elektronicz-
ny wniosek aplikacyjny.  AW

NOWY�BYTOM

Młodzi działają

Oto Młodzieżowa Rada Miasta.

Coraz więcej młodych rudzian chce angażować się 
w rozwój samorządności w naszym mieście. W czwar-
tek (29.10.) w Urzędzie Miasta odbyła się inauguracyj-
na sesja Młodzieżowej Rady Miasta. W spotkaniu 
wzięło udział 26 przedstawicieli rudzkich szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Podczas spotkania wybrano zarząd siódmej już ka-
dencji Młodzieżowej Rady Miasta oraz przedstawiono 
projekty i działania, które udało się zrealizować do-
tychczas. – To już siódma kadencja Młodzieżowej Rady 
Miasta i jest to powód do wielkiego zadowolenia, że 
pomimo iż żyjemy w trudnych czasach, kiedy wiele osób 
skupia się na własnej karierze, tak liczne grono mło-
dzieży chce się angażować w sprawy miasta – mówiła 
Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta. 

Dotychczas młodociani radni zorganizowali m.in.: 
konkurs wokalny „O Rudzki Mikrofon”, rajd rowero-
wy, konkurs fotograficzny „Zapomniana Ruda” oraz 
cykl koncertów MAM Fest – mający na celu wypromo-
wanie pomysłu utworzenia sceny muzycznej w Szybie 
Andrzej. W czasie ostatniej kadencji młodzi radni brali 
również udział w świątecznych akcjach pomocy dzie-
ciom oraz aktywnie pomagali w organizacji Industria-
dy oraz I Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego. 

KB

CZARNY�LAS
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Piątkowa prelekcja dotyczyła architektury sakralnej.
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rzących i niewierzących. – Kościoły są wyjątkowymi 
obiektami, które oddziałują na naszą podświadomość 
i wszystkich poprzednich pokoleń mających okazję je 
podziwiać – podkreślał ksiądz. KB
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19 listopada19 listopada

RESTAURACJA

OGŁOSZENIA

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, 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.  wyposażenie  stawka
 użytkowa  wywoł. 
   czynszu
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Ludwika Piechy 6/1 , 1p + k parter  37,03 m2  12,50 zł 
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Gwareckiej 31/24, 3p + k III i IV – piętro 61,41 m2  2-poziomowe  12,00 zł

* oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię 
cieplną (co),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę, wywóz śmieci oraz gaz zbiorczy w zależności od wyposaże-
nia budynku.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój1.  213 pisemnej 
oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu mieszkalnego przy ul. ......
...........................” do dnia 17.11.2015 r. do godz. 14.00.  Ofertę należy złożyć w od-
powiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze 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 17.11.2015 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii wpłat do oferty. Konto 
bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2015 r. o godz. 11.00 przy udziale oferen-
tów 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 stano-

wiąca nadwyżkę ponad cenę wywoławczą. 
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącz-

nie z ewentualną wymianą okien. 
Wadium oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie przela-

na na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty wygrania 

przetargu nie podpisze umowy i nie uzupełni kaucji do wysokości 6-miesięcznego czyn-
szu wyliczonego w oparciu o zaoferowaną stawkę. Umowa najmu może zostać zawarta 
jedynie na czas określony do 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia nie dłużej 
niż na kolejne 5 lat. Osobie, która zawrze umowę najmu przysługuje prawo pierwokupu 
zajmowanego lokalu po cenach rynkowych bez konieczności prowadzenia postępowania 
przetargowego. Umowa najmu oraz Regulamin najmu lokali mieszkalnych w RSM są do-
stępne na stronie internetowej: www.rsm.com.pl

W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane konto banko-
we nie póżniej niż 3 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 9.11.2015 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.

Emilka Gojowy urodziła się 26 
maja. Mała rudzianka już w pierw-
szej minucie życia była reanimowa-
na. Przeżyła i przez pół roku swojego 
życia codziennie walczy o każdą ko-
lejną chwilę. Pierwszą operację serca 
Emilka przeszła po dwóch miesią-
cach od urodzenia. Lekarze zdecydo-
wali, że kolejna musi się odbyć do 
ósmego miesiąca życia. Rodzice 
Emilki byli przekonani, że tak się sta-
nie. Pod koniec sierpnia okazało 
się jednak, że dziecko zostanie 
zoperowane dopiero kiedy je-
go stan się pogorszy. – Tę 
wiadomość potraktowaliśmy 
jak wyrok dla Emilki – tłu-
maczy Sylwia Gojowy, ma-
ma dziewczynki. – Zawsze 
myśleliśmy, że zarówno dzie-
ci jak i dorośli powinni być 
kwalifi kowani na ewentualną 
operację, w momencie kiedy ich 
organizmy są w jak najlepszej kon-
dycji fi zycznej, a nie wtedy jak już są 
słabe. Tym bardziej, że Emilka tak 
ciężko zniosła pierwszą operację. Nie 
czekając na nic zaczęliśmy szukać na 
własną rękę pomocy – dodaje. 

Udało się znaleźć ośrodek, który 
zgodził się wykonać operację Glenna. 
W minionym tygodniu Emilka została 
przyjęta do kliniki w Münster. Opera-
cję zaplanowano na 3 listopada. Co 
jednak ważniejsze – na miejscu po ba-
daniach zmieniono diagnozę. Emilka 
będzie mogła normalnie żyć. Odwo-
łano zaplanowaną operację i podjęto 
decyzję o zmianie sposobu leczenia. 
Operacja będzie oczywiście koniecz-
na, ale odbędzie się dopiero w pierw-
szej połowie 2016 roku. 

MARATON CHARYTATYWNY

Emilka dostanie drugą szansę!
Ofi arność rudzian rośnie z dnia na dzień – tak samo jak szanse Emilki na normalne życie. W minioną 
sobotę (31.10.), podczas charytatywnego maratonu zumby na rzecz naszej małej rudzianki uzbierano 
ok. 3,5 tys. zł. Ale nie jest to jedyna, dobra informacja. Okazało się bowiem, że podczas wizyty lekar-
skiej w Niemczech, gdzie konsultowany był przypadek Emilki, postawiono inną, bardziej optymistycz-
ną diagnozę. Choć operacja nadal jest potrzebna, Emilka będzie mogła normalnie żyć!

Nie zmieniło się jedno – operacja 
jest bardzo kosztowna, a NFZ jej nie 
refunduje. Dlatego zbiórka funduszy 
nadal trwa. Rudzianie już wielokrot-
nie pokazali, że potrafi ą wspólnymi 
siłami zdziałać cuda. Po sukcesie bie-
siady, na której zagrali śląscy artyści, 
w minioną sobotę pieniądze na lecze-
nie dziewczynki zbierano podczas 
charytatywnego maratonu zumby. 
– Po tym jak ogłosiłam, że chcemy po-
móc Emilce, chętni do pomocy znaleź-
li się sami. Zgłosili się instruktorzy, 
sponsorzy i wolontariusze – udało 
nam się w ciągu kilku dni dopiąć 
wszystko – mówi Anna Gierszyńska, 
współorganizatorka maratonu. 

W hali sportowej MOSIR-u 
w Halembie nie brakowało chęt-
nych do wspólnej zabawy. Przez 
trzy godziny panie chętnie ćwiczy-
ły zumbę pod okiem ośmiu in-
struktorów. – W sumie udało nam 
się zebrać prawie 3500 zł. Myślę, 
że to całkiem dobry wynik, dlatego 
dziękujemy wszystkim dzięki któ-
rym było to możliwe – podkreśla 
Patrycja Pelka, współorganizator-
ka maratonu. 

Kolejne imprezy dla Emilki odbę-
dą się już niebawem. Na 15 listopa-
da zaplanowano turniej siatkówki, 
do którego można się zgłaszać do 8 
listopada. Z kolei 22 listopada kolej-
na biesiada śląska. Obie imprezy 
odbędą się w hali sportowej w Ha-
lembie.  

Arkadiusz Wieczorek

Przez ponad trzy godziny 
panie ćwiczyły dla Emilki.
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Zuzanna Jarosz
córka Barbary i Michała

ur. 27.10. (3560 g i 54 cm)

Antoni Ignacy Raj
syn Kariny i Mateusza

ur. 27.10. (3600 g i 55 cm)

Tobiasz Misiarz
syn Elżbiety i Kamila

ur. 22.10. (3240 g i 54 cm)

Pola Partyka
córka Anny i Michała

ur. 27.10. (3950 g i 58 cm)

Agata Teresa Smudzińska
córka Barbary i Krzysztofa
ur.28.09. (3820 g i  57 cm)

 BARAN – Barany mogą poczuć się 
przytłoczone innymi osobami. Chwi-

lowo postanowią trzymać się na dystans 
i uniknąć wszelkiego rodzaju zobowiązań po 
to, aby się zregenerować.

 BYK – Przed Bykami niespodziewa-
ne wydarzenia. Pewne sprawy zosta-

ną doprowadzone do końca i nawet jeśli po-
czątkowo nie będą pozytywne, to po czasie 
okaże się jednak, że miały swoje drugie, bar-
dziej pozytywne dno.

 BLIŹNIĘTA – Bliźnięta uwolnią się 
od dawnych schematów, obciążeń 

i zniechęcenia. Nastąpi ich wewnętrzne odro-
dzenie i na nowo powrócą do swojego wnę-
trza, zasad i wiary w swoje możliwości.

RAK – W związkach nastąpi równo-
waga, spokój i tolerancja oraz dojście 

do porozumienia. Ale żeby najpierw tak się 
stało, należy zrezygnować z przeszkód, które 
spowalniają proces dążenia do harmonii.

LEW – Z niepokoju, napięć, cierpie-
nia i izolacji, Lwy wyjdą obronną rę-

ką. Uda im się przezwyciężyć niepowodzenia 
i na nowo podjąć wyjaśniające rozmowy.

Studio Ezoteryki 
i Terapii Naturalnych 
FELICITAS
ul. Kłodnicka 97, 
Ruda Śląska (Halemba)
doradca duchowy 
Paulina Kubaszek
tel. 609-644-167

HOROSKOP PANNA – Bardzo pomyślny tydzień 
dla większości Panien! Nadchodzą 

pozytywne zmiany zwłaszcza w sferze zawo-
dowej, poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. 
Panny zostaną docenione.

WAGA – Wśród Wag zagości spra-
wiedliwość i równowaga. To, co swe-

go czasu zostało utracone, teraz powróci z na-
wiązką. Karma działa.

 SKORPION – Skorpiony w ciągu 
najbliższych kilku dni mogą mieć 

problemy ze snem, wynikające z pełni księży-
ca oraz problemów dnia codziennego. Proszę 
zadbać o swoje dobre samopoczucie robiąc 
dla siebie coś miłego

STRZELEC – Pomyślna wróżba dla 
Strzelców. Z osoby zbierającej do-

świadczenia i uczącej się, Strzelce zamienią 
się w osoby, które będą mogły wykorzystać 
swoją wiedzę i dotychczasowe doświadcze-
nia.

KOZIOROŻEC – Warto odstawić 
poczucie winy. Wreszcie uda Wam 

się obiektywnie i w wyważony, szczery spo-
sób spojrzeć na nowe perspektywy i możli-
wości.

WODNIK – U Wodników sporo za-
mieszania i zawirowań. Złudzenia 

zostaną obalone. Aby osiągnąć ukojenie, nale-
ży zacząć od zmian w swoim wnętrzu.

RYBY – Niewielkie rozczarowania 
i starty będą dla Was impulsem i mo-

tywacją do działania. Większość Ryb wyko-
rzysta to w należyty sposób.
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Poziomo: 1 – niewola tatarska, 5 – piewik, 
8 – ludzie uprzywilejowani, 9 – ogół czaso-
pism, 11 – starogrecki instrument muz. 12 
– alkohol etylowy, 15 – mit. gr. syn Zeusa, 17 
– nieżyt nosa, 20 – okres, czas, 21 – dozorca 
słoni, 24 – krzewinka strefy umiarkowanej, 25 
– szkliwo, 28 – okres godowy ryb, 29 
– kamień ałunowy, 32 – pomieszczenie dla 
samochodów, 33 – lasy górskie, 36 – kum-
kwat, roślina z rodz. rutowatych, 39 – żółty 
barwnik syntetyczny, 42 – zaprzęg dla bydła 
roboczego, 43 – potrzebne podejrzanemu, 45 
– surowy befsztyk, 46 – ubóstwianie, oddawa-
nie czci boskiej, 47 – ojczyzna Odyseusza. 

Pionowo: 1 – mit. gr. tytan, ojciec Atlasa 
i Prometeusza, 2 – legendarna dynastia chiń-
ska, 3 – okazała galera, 4 – nie poziom, 5 – sze-
reg czynności tworzących całość, 6 – bazia, 7 
– gruby koc, 10 – sączek z gazy, 13 – opera 
Rachmaninowa, 14 – rozśpiewane miasto, 16 
– rumuński dżip, 17 – dowcip, 18 – dwanaście 
sztuk, 19 – pręty żelazne części paleniska, 21 
– państwo na Półwyspie Arabskim, 22 – ptak 
drapieżny, 23 – najwyższy punkt rozwoju, 26 
– skowronek borowy, 27 – owady drapieżne: 
żaglica, szklarz, 30 – gwóźdź do podkowy, 31 
– gat. wierzby, 34 – polskie włókno poliestro-
we, 35 – błękit, 37 – jez. w pn. Finlandii, 38 – 
jedn. monetarna Nigerii, 40 – polska pieśń pa-
triotyczna, 41 – plecionka ze słomy, 44 – naj-
wyższa góra na Krecie. 

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

Hasło krzyżówki nr 39 brzmiało: ,,Słonecz-
na pogoda”. Nagrodę otrzymuje Bronisława 
Zawadzka. Po odbiór zapraszamy do re-
dakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 
złotych, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlon-

da 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna 
osoba spośród tych, które nadeślą na adres 
redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedur-
nego 36) hasło, które jest rozwiązaniem 
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 
dni od daty zamieszczenia konkursu.

10

Piotr Migoń
syn Marioli i Grzegorza

ur. 27.10. (3350 g i 54 cm)

Zosia Szlaga
córka Joanny i Rafała

ur. 27.10. (3654 g i 58 cm)

Lena Gołkowska
córka Natalii i Krzysztofa

ur. 26.10. (3710 g i 55 cm)

Tymoteusz Kilka
syn Dominiki i Krzysztofa

ur. 28.10. (3550 g i 53 cm)

Natalia Mijacz 
córka Katarzyny i Roberta
ur. 22.10. (3420 g, 53 cm)

| P�������

Upalne lato tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego czwartego roku na zawsze pozostanie w pamięci 
mieszkańców odciętej od świata wsi Utopce. To wtedy ofi arą krwiożerczego wampira padły dwie 
osoby. Wśród przepastnej puszczy pełnej leśnych duchów łatwo jest uwierzyć w działanie sił nad-
przyrodzonych. Czy gwałtowna śmierć obu ofi ar naprawdę jest dziełem upiora? A może to któryś 
z mieszkańców wsi miał swoje powody, żeby zabić? Trzydzieści lat później sprawę rozwikłać muszą 
Daniel Podgórski i kontrowersyjna Klementyna Kopp. Perturbacje w życiu prywatnym śledczych 
utrudniają dotarcie do prawdy. Czy uda im się odkryć tożsamość mordercy? A może tylko obudzą 
przyczajonego przez lata wampira i nic nie będzie już w stanie powstrzymać nadchodzącego zła?

„Utopce” to piąty tom sagi kryminalnej o policjantach z Lipowa. Historie te łączą w sobie ele-
menty klasycznego kryminału i powieści obyczajowej z rozbudowanym wątkiem psychologicznym 
osadzonym w szerokim kontekście społeczno-obyczajowym. Książki cenione są za unikalny styl 
narracji, trzymającą w napięciu fabułę i dopracowane portrety psychologiczne bohaterów. Dlatego 
saga o Lipowie doceniana jest również przez wielbicieli innych gatunków literackich. Porównywana 
jest do książek Agathy Christi e i powieści szwedzkiej królowej gatunku, Camilli Läckberg. 

Katarzyna Puzyńska – Utopce

Wyślij SMS-a o treści: wiad.zolyty+ imię i nazwisko 
na numer  71100 (koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 

1,23 zł brutt o). Na SMS-y czekamy 4.11.2015 od 
godz. 10.00 do 5.11.2015 do godz. 12.00.
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Wyślij SMS-a o treści: wiad.hanysy+ imię 
i nazwisko na numer  71100 (koszt SMS-a to 1zł + 23% 

VAT tj. 1,23 zł brutt o). Na SMS-y czekamy 4.11.2015 
od godz. 10.00 do 5.11.2015 do godz.12.00.
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Krista, frizerki i nasze frelki

– Zespół Hanys Bynd to jeden 
z projektów Olka. Jakie były Wasze 
początki?

– Razem z Olkiem nasz zespół two-
rzył Jan Grzondziel. Chcieliśmy połą-
czyć siły, doświadczenie i zamiłowa-
nie do muzyki. Do współpracy zapro-
siliśmy wokalistę Zenona Kałkusiń-
skiego oraz saksofonistę i klarnecistę 
– Jerzego Pietrka. To był pierwszy 
skład zespołu. W 2011 do zespołu do-
łączyła wokalistka, dyplomowana ak-
torka sceny muzycznej – Sylwia 
Grzywa.

– Nazwa Waszego zespołu koja-
rzy się ze śląską sceną, prezentuje-
cie także utwory w języku literac-
kim…

– Aleksander Pietrek, nasz szef, to 
doświadczony muzyk, który od naj-
młodszych lat koncertował w Polsce 
i Europie. Aranżuje utwory, kompo-
nuje i pisze teksty, korzystając z wielu 
lat doświadczeń. To dzięki niemu 
utwory mają niepowtarzalne oraz pro-
fesjonalne brzmienie. Nasze utwory 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Tym razem w ramach naszego cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” prezentujemy 
zespół Hanys Bynd, który powstał w 2008 roku z inicjatywy Aleksandra Pietrka – muzyka, 
kompozytora, aranżera, wokalisty, klawiszowca i założyciela wielu zespołów.
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Wygraj płytę Muzyczne Klachy „Śląskie szlagiery” 

Wyślij SMS-a o treści: 
wiad.plyta44 + imię i nazwisko  
na numer 71100 (koszt SMS-a  
to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brut-
to). Na SMS-y czekamy 4.11.2015 
od godz. 10.00 do 7.11.2015  
do godz. 12.00.

pisane są głównie w gwarze, ale poja-
wiają się też w repertuarze utwory 
w języku literackim np. dobrze znane 
naszym słuchaczom „Jedyna wielka 
miłość” czy „Czar wspomnień”.

– Muzyka to Wasze jedyne zaję-
cie, czy łączycie ją z pracą zawodo-
wą?

– Olek zajmuje się tylko muzyką. 
Jest właścicielem firmy nagraniowej, 
posiada własne studio nagrań, w któ-
rym nagrywa wielu znanych wokali-
stów – nie tylko estrady śląskiej. Jest 
kierownikiem i klawiszowcem zespo-
łów Hanys Bynd, De Silvers oraz es-
tradowego programu dziecięcego 
„Roko i Colino”. Podobnie Sylwia 
Grzywa, dla której muzyka to pasja 
i praca. Jest wokalistką zespołów Ha-
nys Bynd oraz De Silvers. Prowadzi 
również programy dziecięce. Z kolei 
Zenon Kałkusiński do dziś pracuje za-
wodowo, a muzyka to jego najwięk-
sza pasja, którą może realizować w ze-
spole. Jan Grzondziel ma to szczęście 
być już na emeryturze, dzięki czemu 

może w całości poświęcić się muzyce. 
Janek gra w naszym zespole, ale zwią-
zany jest także z orkiestrą dętą

– Na swoim koncie macie już pły-
tę. Pracujecie nad kolejną?

– Hanys Bynd dotychczas wydał 
jedną płytę: „Krista, frizerki i nasze 
frelki”, która cieszyła się dużą popu-
larnością wśród odbiorców. Wiele na-
szych utworów znaleźć można na mu-
zycznych składankach. Planów mamy 
sporo i jak chyba każdy zespół myśli-
my o tym, żeby tworzyć kolejne utwo-
ry i przekazywać je naszym słucha-
czom na płytach. Natomiast mamy 
tyle bieżącej pracy związanej z zespo-
łem, że skupiamy się na dniu dzisiej-
szym, nie wybiegając w daleką przy-
szłość. Obecnie przygotowujemy się 
do koncertu w Rudzie Śląskiej, gdzie 
zagramy 19 listopada. W restauracji 
Wawelska będzie można nas posłu-
chać, będzie też okazja do wspólnej 
zabawy, gdyż po koncercie zaprasza-
my na zabawę taneczną. 

Arkadiusz Wieczorek 

SKLEP INTERNETOWY I SPRZEDAŻ PŁYT  
W SIEDZIBIE WIADOMOŚCI RUDZKICH

TYLKO U NAS KUPISZ 
PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI

Już dostępne pod adresem: 
www.wiadomoscirudzkie.pl
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Zgodnie ze złożonym przez Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
wnioskiem taryfowym w przyszłym 
roku za wodę i ścieki rudzianie mają 
zapłacić w sumie 13,79 zł brutto. Jeden 
metr sześcienny wody ma kosztować 
5,42 zł a 8,37 zł metr sześcienny odpro-
wadzanych ścieków. – Przygotowując 
każdego roku wniosek taryfowy anali-
zujemy dane dotyczące poziomu zaku-
pu i sprzedaży wody oraz odprowadza-
nych ścieków za zeszły, a także bieżący 
rok. Na tej podstawie oraz na podsta-
wie wskaźników ekonomicznych zapro-
ponowaliśmy utrzymanie dotychczaso-
wych stawek – wyjaśnia Grzegorz Ryb-
ka, prezes PWiK. – Mogliśmy sobie 

pozwolić na taki krok m.in. dlatego, że 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów nie podwyższyło ceny zakupu 
wody na przyszły rok – dodaje.

Przypomnijmy, że największą część 
kosztów, jakie składają się na wyso-
kość opłaty za wodę i ścieki, stanowi 
właśnie zakup wody z Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów. Jest to 
jedna piąta ceny, którą mieszkańcy pła-
cą w łącznej stawce za wodę i ścieki. 
Nieco mniejsze są natomiast koszty 
wynagrodzeń z narzutami. Kolejna po-
zycja kosztowa pod względem wyso-
kości to koszty wydziałowe i ogólno-
zakładowe przedsiębiorstwa. Podatki 
i opłaty pochłaniają natomiast około 12 

proc. stawki, a czynsz dzierżawny 
9 proc. Pozostała część kosztów taryfy 
– około 21 proc. – przeznaczana jest 
na zakup energii oraz pozostałych ma-
teriałów niezbędnych do funkcjonowa-
nia spółki.

Zgodnie z zapisami Ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków przed-
siębiorstwo wodociągowo-kanalizacyj-
ne w terminie 70 dni przed planowa-
nym dniem wejścia taryf w życie 
przedstawia prezydentowi miasta 
wniosek o ich zatwierdzenie. Taryfy 
następnie podlegają zatwierdzeniu 
w drodze uchwały rady miasta w termi-
nie 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli radni zaakceptują wniosek 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji, to w przyszłym roku nie zmie-
nią się również stawki opłat abonamen-
towych. Dla osób posiadających tylko 
wodomierz główny i rozliczających się 
na podstawie faktury papierowej, bę-
dzie ona wynosiła 4,90 zł brutto. Z ko-
lei osoby, które mają zamontowane 
dwa liczniki – główny i podlicznik na 
ogród, będą musiały zapłacić 6,43 zł 
brutto. Powyższe opłaty nie będą obo-
wiązywały tych klientów PWiK, którzy 
zdecydują się rozliczać ze spółką drogą 
elektroniczną. W tym przypadku opłata 
abonamentowa jest niższa o ponad 
2 złote i wynosi 2,62 zł brutto w przy-

W przyszłym roku nie będzie podwyżek cen wody i ścieków. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji złożyło nowy wniosek taryfowy na rok 2016, w któ-
rym zaproponowało dotychczas obowiązujące stawki. – Utrzymanie cen za wodę i ścieki możliwe jest m.in. dzięki wprowadzonym kilka lat temu przez 
obecny zarząd spółki zmianom organizacyjnym – ocenia prezydent Grażyna Dziedzic. Wniosek wodociągów muszą jeszcze zatwierdzić rudzcy radni.

Woda nie zdrożeje
padku posiadania jednego wodomierza, 
a w przypadku posiadania wodomierza 
głównego i podlicznika na ogród – 4,15 
zł brutto.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 
dostarcza wodę poprzez sieć wodocią-
gową o długości 437,6 km, natomiast 
do odbioru ścieków służy mu sieć ka-
nalizacyjna o długości 307,6 km. PWiK 
eksploatuje obecnie 6 pompowni wo-
dy, 41 przepompowni ścieków oraz 3 
oczyszczalnie: „Halemba Centrum”, 
„Barbara” i „Orzegów”. W przyszłym 
roku rudzkie wodociągi planują zaku-
pić od GPW około 6 milionów metrów 
sześciennych wody. TK

– Staramy się systematycznie po-
prawiać warunki nauki i pracy w rudz-
kich szkołach, dlatego termomoderni-
zacje placówek są jednymi z naszych 
najważniejszych inwestycji – mówi 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Nie 
bez znaczenia są też osiągane dzięki 
temu oszczędności oraz poprawa este-
tyki, szczególnie ważna w przypadku 
usytuowanej w centrum miasta szkoły 
muzycznej – dodaje.

W ramach inwestycji wymieniono 
pokrycie dachowe budynku, okna 
i drzwi zewnętrzne oraz instalację 
centralnego ogrzewania, a stropodach 
i ściany zewnętrzne zostały ocieplone. 
– Zabudowaliśmy również oświetlenie 
awaryjne i system telewizji dozorowej, 
co w połączeniu z remontem oświetle-
nia zewnętrznego z pewnością przy-
czyni się do zwiększenia bezpieczeń-
stwa terenu szkoły – mówi Piotr Janik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji UM.

Jednym z najważniejszych elemen-
tów przedsięwzięcia była budowa 
windy oraz podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych. Przeprowadzony został 
również remont placu na zapleczu bu-
dynku szkoły wraz z jego wygrodze-
niem, zgodnie z wymogami obowią-
zującymi dla terenów szkolnych. 
Inwestycja kosztowała 2,8 mln zł, na 
jej realizację miasto otrzymało ponad 
1 mln zł dofi nansowania z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Co istotne, podczas remontu zasto-
sowano materiały elewacyjne i wy-
kończeniowe gwarantujące zachowa-
nie architektury obiektu zgodnie 
z pierwotnym projektem. – Budynek 
ten jest jednym z najciekawszych po-
wojennych obiektów zrealizowanych 
na terenie miasta – podkreśla dr Łu-
kasz Urbańczyk, miejski konserwator 
zabytków. – Jego prosta, kubiczna ele-
wacja zyskała indywidualny walor 
dzięki zastosowaniu okładziny mozai-
kowej oraz wykonaniu horyzontalnych 
pasów okien na elewacji frontowej 
– mówi.

Z termomodernizacji bardzo zado-
wolony jest dyrektor Zespołu Szkół 
Muzycznych. – Z pewnością w całej 
45-letniej historii szkoły ten remont 
jest najpoważniejszy. Inwestycja wi-
docznie poprawiła zarówno bezpie-
czeństwo, warunki pracy, jak i estetykę 
budynku, zwłaszcza, że udało się wy-
gospodarować środki również na re-
mont holu i klatki schodowej – pod-
kreśla Mirosław Krause. – Pozbyliśmy 
się notorycznie przeciekającego da-
chu, a rodzice mogą podwozić dzieci 
do szkoły z tyłu budynku. Nowe okna 
wygłuszają hałas dochodzący z ulicy, 
a winda ułatwia transport m.in. du-
żych i ciężkich instrumentów, które 
uczniowie wcześniej musieli wnosić 
nawet na czwarte piętro – wymienia. 
Do ZSM uczęszcza w tym roku szkol-
nym 400 uczniów.

Przy okazji termomodernizacji 
obiektu zadbano również o szczegóły 
zwiększające wrażenia estetyczne. 
Szkoła zyskała iluminację świetlną, 
która będzie podkreślała detale archi-
tektoniczne. Z kolei nad wejściem do 
budynku rozbłyśnie efektowny neon. 
Będzie on nawiązywał do logotypu 
Zespołu Szkół Muzycznych w Ru-
dzie Śląskiej. – Zarówno liternictwo 
jak i elementy grafi czne, przedsta-
wiające saksofon i połówkę skrzy-
piec, pochodzą z logo szkoły – wyja-
śnia Paweł Krzywdziński z fi rmy Raz 
Dwa, która wykonywała neon. – Li-
ternictwo zostało wykonane jako lite-
ry blokowe z podświetleniem diodo-
wym. Boki liter są czarne, a lico białe. 
Z kolei elementy boczne zostały wyko-
nane z aluminium malowanego prosz-
kowo na kolor czarny. Ich lico tworzy 
neon gięty w kształt saksofonu i skrzy-
piec – dodaje. Neony świecą odpo-
wiednio w kolorze zielonym i czer-
wonym. Szerokość liter to 620 cm, 
wysokość to 45 cm. Wysokość neo-
nów saksofonu i skrzypiec to 65 cm. 

Uroczyste zapalenie neonu oraz 
iluminacji świetlnej odbędzie się dziś 
(4 listopada br.) o godz. 18.30 przed 
wejściem do Szkoły Muzycznej 
(ul. Piotra Niedurnego 36, Ruda Ślą-
ska – Nowy Bytom). Z tej okazji 
uczniowie wykonają krótki program 
artystyczny „Światło muzyką malo-
wane”. 

Przypomnijmy, że w przeciągu 
ostatnich pięciu lat w mieście poddano 
kompleksowej termomodernizacji aż 
13 miejskich obiektów (większość 
z nich to szkoły i przedszkola). Do 
końca 2015 roku zakończy się docie-
planie dwóch kolejnych. Wartość tych 
inwestycji to ponad 28 mln zł. Na re-
alizację wspomnianych przedsięwzięć 
miasto otrzymało ponad 2,2 mln zł do-
tacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Na ten cel 
Fundusz udzielił też gminie preferen-
cyjnych pożyczek, których wartość 
wyniosła ponad 9,8 mln zł. 

Zapaleniem neonu oraz iluminacji świetlnej zakończy się termomodernizacja szkoły muzycznej w Rudzie Śląskiej. Budynek 
rozbłyśnie dziś (4 listopada br.) o godz. 18.30. Na tę okazję uczniowie przygotowali krótki program artystyczny „Światło mu-
zyką malowane”. Całość inwestycji kosztowała 2,8 mln zł. Na jej realizację miasto otrzymało ponad milion złotych dofi nan-
sowania. Dzięki tym pieniądzom poprawił się komfort nauki w szkole oraz estetyka budynku. Niższe będą natomiast rachun-
ki za prąd i ogrzewanie. 

Szkoła muzyczna rozbłyśnie

Miasto do końca tego roku zakoń-
czy jeszcze termomodernizację ko-
lejnych siedmiu placówek oświato-
wych, które są modernizowane 
w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego. Firma, która realizuje 
to przedsięwzięcie założy też urzą-
dzenia do monitorowania zużycia 
energii w 12 szkołach i przedszko-
lach. Oznacza to, że zostanie w nich 
zamontowany system informatycz-
ny, który poprzez zdalne zarządzanie 
zoptymalizuje zużycie ciepła. Wyko-
nawca będzie go monitorował przez 
kolejnych dziesięć lat. 

KP, WG

Szkoła muzyczna zyska iluminację świetlną, która będzie podkreślała
detale architektoniczne. Zostanie ona zapalona dziś o godz. 18.30.
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Uroczystości Święta Niepodległości 
rozpocznie msza św. w intencji Ojczy-
zny i mieszkańców Rudy Śląskiej, która 
zostanie odprawiona o godz. 10.30 
w kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
w Goduli. Tradycyjnie już, bo po raz 
XXI, odbędą się też Biegi Niepodległo-
ści. Jak zwykle trasa będzie wyznaczo-
na przy Szkole Podstawowej Sportowej 
nr 15 w Rudzie Śląskiej-Halembie. – 
W  zawodach  mogą  startować  wszyscy 
chętni, którzy chcą zadbać o swoje zdro-
wie  i  aktywnie  spędzić  ten  wyjątkowy 
dzień – mówi Aleksandra Poloczek, za-
stępca dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. 
Bieg główny odbędzie się w różnych 
kategoriach wiekowych na dystansie 
ok. 10 km. Towarzyszyć mu będzie bieg 
rekreacyjny oraz nordic walking na dy-
stansie 5 km. Zainteresowani udziałem 
w biegu mogą zgłaszać swój udział dro-
gą elektroniczną poprzez stronę:  

www.e-gepard.eu/pl/show-contest/83. 
Bieg główny wystartuje o 10.30, a bieg 
rekreacyjny i nordic walking odbędą się 
o godz. 11.40. Imprezie towarzyszył bę-
dzie konkurs, w którym do wygrania 
będzie ponad 100 nagród rzeczowych, 
w tym dwa rowery. 

W obchody Święta Niepodległości 
włącza się też Muzeum Miejskie im. 
Maksymiliana Chroboka. O godz. 14.00 
odbędzie się tam wykład dr hab. Barba-
ry Nowak „Wychowanie patriotyczne 
w kontekście polskiej drogi do niepod-
ległości”. Z kolei na godz. 15.00 jest 
zaplanowany autokarowy rajd histo-
ryczny, który poprowadzą przewodnicy 
muzealni – Andrzej Godoj i Krzysztof 
Gołąb. Uczestnicy podążą śladami walk 
o niepodległość i odwiedzą miejsca pa-
mięci narodowej w Rudzie Śląskiej. 
Chętni mogą zgłaszać swój udział w sie-
dzibie Muzeum na ul. Wolności 26 do 6 
listopada. Dla dzieci Muzeum przygoto-

wało zajęcia „Zabawy i zabawki z cza-
sów II Rzeczypospolitej kształtujące 
ducha patriotyzmu wśród najmłod-
szych”, które będą organizowane mię-
dzy 15.00 a 17.00.

11 listopada Miejskie Centrum Kultu-
ry im. Henryka Bisty zaprasza na jubile-
uszową XX galę „Hanysy 2015”. Impre-
zę, która rozpocznie się o godz. 17.00, 
poprowadzą: Grzegorz Poloczek i Ber-
nard Krawczyk. Bilety można już nabyć 
w kasach MCK. Dom Kultury w Biel-
szowicach zaprasza z kolei na program 
przygotowany przez młodzież z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gu-
stawa Morcinka, który rozpocznie się 
o godz. 16.30. Ciekawie zapowiada się 
też w Centrum Inicjatyw Społecznych 
Miejskiej Biblioteki Publicznej „Stary 
Orzegów”, gdzie o godz. 16.00 rozpocz-
nie się recital pieśni patriotycznych 
Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkow-
skiego.

Narodowe Święto Niepodległości  
to polskie święto państwowe obcho-
dzone 11 listopada dla upamiętnienia 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści w 1918 r., po 123 latach zaborów 
(1795 –1918). Święto zostało ustano-
wione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., 

Biegi Niepodległości, nordic walking, wykład muzealny, autokarowy rajd historyczny, gala „Hanysów” – to tylko niektóre pomysły na aktywne spędzenie 
Święta Niepodległości. Chętni będą mogli wziąć też udział w mszy za Ojczyznę. W środę, 11 listopada, minie 97. rocznica odzyskania wolności przez Polskę. 
To dzień, kiedy każdy bardzo prosto może zamanifestować swój patriotyzm – poprzez wywieszenie biało-czerwonej flagi. 

Święto Niepodległości w Rudzie Śląskiej

zniesione ustawą Krajowej Rady Na-
rodowej 22 lipca 1945 r. i ponownie 
przywrócone w okresie transformacji 
systemowej w 1989 roku. Narodowe 
Święto Niepodległości jest dniem wol-
nym od pracy.

  AS

Na 11 listopada przygotowano wiele atrakcji. Będzie można 
m.in. wziąć udział w Biegach Niepodległości.

Władze Rudy Śląskiej walczą z emi-
sją pyłów i szkodliwych gazów z komi-
nów domów jednorodzinnych czy ka-
mienic. Kontrole spalania prowadzone 
przez Straż Miejską  oraz atrakcyjne 
dopłaty do zmiany systemu ogrzewania 
oferowane przez rudzki magistrat to 
jedne ze sposobów na ograniczenie ni-
skiej emisji.

Z corocznych ocen jakości powietrza 
w Rudzie Śląskiej wynika, że jedną 
z głównych przyczyn występowania 
przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego 
jest emisja z domków jednorodzinnych  

i kamienic. Rozwiązanie tego problemu 
jest o tyle istotne, że drobne pyły po-
wstające w tym procesie przenikają do 
pęcherzyków płucnych i są odpowie-
dzialne za choroby układu oddechowe-
go, układu krążenia oraz różnego ro-
dzaju alergie. Ponadto w wyniku m.in. 
spalania śmieci w gospodarstwach do-
mowych do powietrza dostaje się ben-
zo(a)piren, który ma działanie rako-
twórcze. 

Władze Rudy Śląskiej opracowały 
i przyjęły Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej, który ma przyczynić się do po-

Ponad 300 sprawdzonych budynków i 111 ujawnionych nieprawidłowości – to wynik kontroli pieców oraz gospodarki odpadami w gospodarstwach domo-
wych prowadzonej przez rudzką Straż Miejską. Osoby, u których wykryto przypadki palenia śmieci w domowych kotłowniach, mogą się spodziewać aż 5 ty-
sięcy złotych kary. Dalsze wzmożone kontrole będą prowadzone przez funkcjonariuszy w sezonie grzewczym, który właśnie się rozpoczął. 

Palisz śmieci? Spodziewaj się kontroli

Straż Miejska zapowiada wzmożone kontrole pieców.  
Osoby, które palą śmieciami, mogą otrzymać nawet 5 tysięcy zł kary.

prawy jakości powietrza w mieście. Do-
kument umożliwia również sięgnięcie 
po unijne pieniądze na ograniczenie ni-
skiej emisji i poprawę efektywności 
energetycznej. – Opracowanie planu to 
sygnał,  że  poważnie  podchodzimy  do 
problemu  niskiej  emisji  oraz  kwestii 
związanych  z  odnawialnymi  źródłami 
energii.  Trzeba  również  pamiętać,  że 
gminy,  które  opracują  i  wdrożą  takie 
plany,  będą  traktowane  preferencyjnie 
w przypadku ubiegania się o dofinanso-
wania na zadania z zakresu ochrony po-
wietrza,  efektywności  energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii – podkre-
śla prezydent Grażyna Dziedzic.

Podstawowym elementem w ograni-
czaniu niskiej emisji jest prawidłowa 
gospodarka odpadami komunalnymi 
i przestrzeganie  zakazu spalania odpa-
dów poza wyspecjalizowanymi do tego 
instalacjami. Dlatego rudzka Straż 
Miejska systematycznie prowadzi kon-
trole w tym zakresie. – Strażnicy miej-
scy na bieżąco kontrolują czy w piecach 
domowych są spalane odpady komunal-
ne  – mówi Krzysztof Piekarz, komen-
dant Staży Miejskiej. – W tym celu funk-
cjonariusze  mają  prawo  samodzielnie 
lub z powołanym w tym zakresie rzeczo-
znawcą wejść do domu  i pobrać do ba-
dań  popiół – wyjaśnia komendant. Co 

ważne, nie wpuszczając strażnika 
miejskiego właściciel nieruchomości 
popełnia przestępstwo z art. 225 Ko-
deksu Karnego, a funkcjonariusz w ta-
kiej sytuacji ma prawo wezwać poli-
cję. Za spalanie odpadów w piecu gro-
zi kara grzywny do 5 tys. zł. 

W miejscu gdzie prowadzona jest 
działalność gospodarcza kontrolę  
można przeprowadzić całodobowo, 
a na nieruchomościach zamieszkałych 
od godziny 6.00 do 22.00. Z kontroli 
nieruchomości każdorazowo sporzą-
dza się protokół. – Istotną sprawą jest 
również  to,  że przepisy prawa bardzo 
rygorystycznie  traktują  osobę,  która 
uniemożliwia  przeprowadzenia  takiej 
kontroli. Grozi  jej  nawet  kara pozba-
wienia  wolności  do  lat  3 – zaznacza 
komendant Straży Miejskiej.

Jednocześnie Straż Miejska apeluje 
do mieszkańców, że jeśli ktoś zauważy 
„dziwny” dym wydobywający się z ko-
mina, to powinien zgłosić ten fakt  do 
Straży Miejskiej. – Nie bądźmy obojętni 
w  takich  sytuacjach,  pamiętajmy,  że 
szkodliwe  substancje  z  naszych  komi-
nów  trafiają  wprost  do  naszych  płuc  
– apeluje komendant Straży Miejskiej. 

Od stycznia 2014 r. do 30 września 
2015 r. funkcjonariusze rudzkiej Stra-
ży Miejskiej przeprowadzili kontrolę 

300 nieruchomości, ujawniając 111 nie-
prawidłowości z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi, w tym spala-
nia odpadów poza instalacjami do tego 
przeznaczonymi.

Obok systematycznych kontroli Stra-
ży Miejskiej władze Rudy Śląskiej pro-
wadzą działania zmierzające do ograni-
czenia emisji szkodliwych gazów do at-
mosfery przede wszystkim poprzez li-
kwidację starych kotłów bądź wymianę 
na nowe w budownictwie indywidual-
nym, ograniczenie użytkowania produ-
kowanej energii w budownictwie miesz-
kaniowym poprzez termoizolację bu-
dynków, a także wykorzystanie alterna-
tywnych źródeł energii w postaci kolek-
torów słonecznych, paneli fotowoltaicz-
nych, pomp ciepła.

Zachętą dla mieszkańców do likwida-
cji starych kotłów jest możliwość uzy-
skania dofinansowania na zmianę syste-
mu ogrzewania. –  Wymiana  starego 
ogrzewania  na  ekologiczne  może  być 
nawet  o  85%  tańsza  – wyjaśnia wice-
prezydent Krzysztof Mejer. – Osoby, 
które planują w najbliższych latach wy-
mianę  pieca  lub  wykorzystanie  odna-
wialnych  źródeł  energii,  proszone  są 
o wcześniejsze zgłoszenie się do Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
– informuje.  IM
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Żyjąc w codziennym biegu, przemieszczając się z domu do pracy i na odwrót, często nie mamy czasu, aby 
zobaczyć otaczający nas świat. Okazuje się, że miasta, w których żyjemy są coraz bardziej zielone, a zapo-
mniane parki miejskie znowu zaczynają tętnić nową jakością życia.

Egzotyka zawitała  
do Bytomia

Parki miejskie już z samego założe-
nia są miejscami, w których mamy 
wypoczywać, relaksować się i miło 
spędzać czas obcując z naturą. To 
ogromny przywilej zwłaszcza, że 
dość często wystarczy tylko wyjść  
z domu, aby znaleźć się w zupełnie 
innej rzeczywistości. Parki miejskie 
to namiastka lasów, w których może-
my spotkać wiele ciekawych gatun-
ków zwierząt, ptaków oraz roślin.

Historia parków miejskich sięga 
niemal XVII wieku. Prekursorami 
tworzenia zielonych przestrzeni dla 
ludzi byli Niemcy i Francuzi. Prze-
znaczenie parków miejskich od mo-
mentu powstania znacznie ewaluowa-
ło. Niegdyś było to miejsce spotkań 
dla całych rodzin. Współczesne parki 
miejskie to dość często przestrzeń,  
nie tylko odpoczynku, ale aktywnego 
sportu i coraz częściej edukacji przy-
rodniczej.

Z taką właśnie koncepcją zmierzyli 
się włodarze Bytomia. 29 październi-
ka w Parku Miejskim w Bytomiu przy 
ulicy Tarnogórskiej otwarto miniarbo-
retum (miejsce, w którym kolekcjonu-
je i zwykle prowadzi się badania nad 
drzewami i krzewami). Jak się okazu-
je, to niezwykłe miejsce ze względu 
na samą koncepcję. Bytomskie den-
drarium to podróż w egzotyczne za-
kątki świata. Pomysł zrodził się 
w 2013 roku. Wtedy też została podpi-
sana umowa z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach o dofi-
nansowanie miniarboretum w formie 
dotacji na zakup roślin.

W ramach prac przy ul. Tarnogór-
skiej uporządkowano teren, wykona-
no nowe alejki, trawniki oraz system 
nawadniania. Imponująco wygląda 
też liczba nasadzeń, bo na 2025 m kw. 
posadzono 47 drzew, 742 sztuk krze-
wów, 1448 sztuk bylin, 32 pnącza 
oraz 1080 sztuk roślin cebulowych. 

Łączna kwota zakupu sadzonek to po-
nad 60 tys. Z czego 60% zostało sfi-
nansowane przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Ponad 
60% roślin w ogrodzie to bardzo rzad-
kie gatunki i odmiany pochodzące  
z różnych stron świata i różnych stref 
klimatycznych. Rośliny te będą nie-
wątpliwie atrakcją dla odwiedzają-
cych bytomskie arboretum.

W centralnej części ogrodu powsta-
ła oranżeria, w której będzie można 
podziwiać wyjątkowe okazy roślin  
i egzotycznych ptaków i gadów. Swój 
dom znalazł tam m.in.:

– amadyniec – niezwykle barwny 
ptak występujący w północnej Au-
stralii. Ze względu na swój wygląd 
jest chętnie hodowany w klatkach. 
Wskutek importu liczba tych ptaków 
drastycznie zmalała w środowisku 
naturalnym. Obecnie amadyniec jest 
na czerwonej liście gatunków zagro-
żonych;

– afrokulczyk mozambijski – gatu-
nek małego ptaka występującego 
w Afryce, także o ciekawym ubarwie-
niu. Jest nieznacznie mniejszy od 
wróbla;

– amadyna zebrowata – ptak nie-
zwykle towarzyski, z przepiękną bar-
wą głosu. Zamieszkuje głównie Au-
stralię i Małe Wyspy Sundajskie 
(głównie suche tereny trawiaste i inne 
tereny otwarte z niewielką ilością 
drzew);

– żółw żółtolicy – podgatunek żół-
wia ozdobnego. W środowisku natu-
ralnym żółw ten zamieszkuje Mek-
syk, USA, Gwatemalę, Belize, Hon-
duras, Salwador, Nikaragua, Kostary-
kę, Panamę, Brazylię, Kolumbię, 
Wenezuelę, Indochiny, Japonię.

W tym roku na zakup roślin wraz 
z tabliczkami informacyjnymi pozy-
skano ponad 25 tys. zł. Tuż przy oran-
żerii znajduje się budynek kotłowni, 
w której utworzono małą salę dydak-
tyczną, gdzie już wkrótce uczniowie 

bytomskich szkół będą odbywać cie-
kawe lekcje przyrody. Miniarboretum 
urządzono na terenie bazy socjalno-
technicznej należącej do Miejskiego 
Zarządu Zieleni i Gospodarki Komu-
nalnej. Kiedyś można tam było kupić 
kwiaty doniczkowe, jednak przez 
wiele lat potencjał tego miejsca był 
niewykorzystany. Wkrótce dendra-
rium zostanie również udostępnione 
wszystkim chętnym. 

Miniarboretum w Bytomiu to tylko 
jedno z zadań realizowanych przez 
gminę Bytom. Oprócz tego gmina 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 
1 703 285,00 zł na ochronę parków 
wpisanych do rejestru zabytków. 
Dzięki wsparciu na terenie miasta bę-
dą odnawiane: Park im. Franciszka 
Kachla, Park Fazaniec oraz Park Lu-
dowy. 

W ramach prac rewaloryzacyjnych 
prowadzonych w zabytkowych par-
kach realizowane są między innymi:

cięcia pielęgnacyjne i sanitarne sta-• 
rodrzewu, 
cięcia odmładzające i formujące • 
krzewy oraz żywopłoty, 
nasadzenia nowych drzew i krze-• 
wów, 
trzebież samosiewu i wycinanie • 
podrostów oraz skupień młodych 
drzew,
wykładania pułapek feromono-• 
wych w celu ochrony drzew kaszta-
nowca przez szrotówkiem kaszta-
nowcowiaczkiem,
wycinka drzew zagrażających bez-• 
pieczeństwu ludzi odwiedzających 
park.
Wszystkie podejmowane działania 

służą odtworzeniu historycznego 
układu kompozycyjnego oraz utrzy-
maniu parków w jak najlepszym sta-
nie, tak aby przyszłe pokolenia mogły 
również korzystać  zielonej miejskiej 
przestrzeni.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

Gotowi do drogi z „WR”Zakończyła się ósma już 
edycja akcji „Bezpieczny 
Samochód – Bezpieczna 
Rodzina”. Kolejny raz udało 
nam się pobić rekord 
w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców. Bowiem 
z darmowych kontroli 
pojazdów skorzystało ok. 
tysiąca osób. To gwarancja 
bezpiecznych i spokojnych 
podróży.

Kampania „Bezpieczny Samochód 
– Bezpieczna Rodzina” od kilku lat or-
ganizowana jest przez „Wiadomości 
Rudzkie” w okresie wiosennym oraz 
jesiennym. Nie bez przyczyny wybra-
no właśnie ten drugi termin. Listopad 
i grudzień to bowiem czas, kiedy kie-
rowcy wybierają się w dalekie podróże 
– czy to niedawno przy okazji Wszyst-
kich Świętych, czy już za kilka tygo-
dni, kiedy to wielu z nas Święta Boże-
go Narodzenia planuje spędzić u rodzi-
ny na drugim końcu Polski. – Miniony 
weekend spędziłem „w trasie”. Nato-
miast w grudniu planuję z rodziną po-
jechać na święta do znajomych, którzy 
mieszkają w Kaliszu, więc czekają mnie 
setki kilometrów do pokonania. Dlate-

go postanowiłem sprawdzić, czy mój 
samochód jest w stu procentach spraw-
ny – wyjaśnia pan Krzysztof, kierowca, 
który skorzystał z akcji „Bezpieczny 
Samochód – Bezpieczna Rodzina” na 
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 
Omega w Goduli, należącej do Grupy 
AUTO-BUD.

To właśnie AUTO-BUD był partne-
rem strategicznym kolejnej naszej 
kampanii. Bezpłatne kontrole prowa-
dzone były na należących również do 
tej grupy: Stacji Kontroli Pojazdów Al-
fa w Bykowinie oraz na Stacji Kontroli 
Pojazdów Gamma w Świętochłowi-
cach. W sumie akcja trwała od 14 do 

Fo
to

: A
W

Diagności Grupy AUTO-BUD chętnie służyli radami.

30 października. – Cieszy to, że w ósmej 
już edycji naszej akcji znów wzięła 
udział rekordowa liczba kierowców. 
Taki też od początku był nasz cel – pod-
kreśla Anna Piątek-Niewęgłowska, 
prezes spółki Śląskie Media. – Mamy 
nadzieję, że kampania już na tyle zapa-
dła w pamięci mieszkańców, że będą 

oni uczestniczyli w niej za każdym ra-
zem – dodaje.

 A byli wśród nich nie tylko rudzia-
nie. – Przyjechałem z sąsiedniego Za-
brza, bo stwierdziłem, że warto poświę-
cić kilka minut, by mieć pewność, że 
mój samochód jest sprawny. I wykryto 
problem z hamulcami. Jednak lepiej, że 
stało się to na stacji, a nie w drodze 
– opowiada pan Mirosław.

O tym jak ważna i potrzebna jest na-
sza akcja przypominają także diagno-
ści Grupy AUTO-BUD, którzy służyli 
swoimi radami. – Przed domem czy 
w garażu kierowcy nie są w stanie na 
własną rękę sprawdzić, czy samochód 
jest w stu procentach sprawny. Takiej 
gwarancji nie daje także jednorazowy, 
obowiązkowy przegląd, bo nigdy nie 
wiadomo, kiedy pojawi się usterka. 
U nas za darmo kierowcy mogli po-
twierdzić, czy pojazd jest sprawny. A to 
jest najważniejsze – mówi Damian 
Śledź, kierownik Centrum Motoryza-
cyjnego Grupy AUTO-BUD. 

Joanna Oreł

oni uczestniczyli w niej za każdym ra-
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Na początku bieżącego roku 
MPGM Sp. z o.o. wystąpiło 
do Urzędu Regulacji 
Energetyki w Warszawie 
o przyznanie świadectw 
efektywności energetycznej 
za zrealizowane 
inwestycje służące 
poprawie efektywności 
energetycznej budynków. 
We wrześniu 2015 nastąpiło 
rozstrzygnięcie przetargu, 
w wyniku którego wnioski 
złożone przez MPGM zostały 
pozytywnie ocenione, 
a tym samym przyznane 
zostały świadectwa. „Białe 
certyfi katy” podlegają 
zbyciu, a uzyskane środki 
fi nansowe zostaną 
przekazane wspólnotom 
mieszkaniowym, które 
poniosły koszt realizacji 
energooszczędnych 
inwestycji.

„Białe certyfi katy” przyznane wspólnotom 
mieszkaniowym zarządzanym przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Świadectwa efektywności energetycznej 
zwane popularnie „białymi certyfi katami” 
przyznawane są przez Urząd Regulacji 
Energetyki na podstawie ustawy o efektyw-
ności energetycznej z 15 kwietnia 2011 ro-
ku. Przyznawanie świadectw związane jest 
z realizacją przez Polskę obowiązku 
zmniejszania zużycia energii. W związku 
z tym za zrealizowanie inwestycji, które 
przynoszą oszczędności na energii można 
starać się o przyznanie świadectw. W usta-
wie wymienione są między innymi nastę-
pujące przedsięwzięcia:

termomodernizacje budynków (docie-• 
plenia, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej
modernizacje źródeł ciepła (zamiana pa-• 
liwa, zastosowanie odnawialnych źródeł 
energii)
modernizacja oświetlenia czy dźwigów • 
wind.
MPGM Sp. z o.o. realizuje systematycz-

nie szereg inwestycji z zakresu termomo-
dernizacji budynków wspólnot mieszka-
niowych, którymi zarządza. Na większość 
zadań pozyskiwany jest kredyt z tzw. pre-
mią termomodernizacyjną z Banku Gospo-

darstwa Krajowego, która pokrywa część 
poniesionych nakładów i w roku 2015 zre-
alizowano już 15 takich zadań. Natomiast 
inwestycje, które nie uzyskały premii lub 
innego fi nansowania ze środków publicz-
nych, a zrealizowane zostały po 1 stycznia 
2011 roku zostały zgłoszone przez MPGM 
do przyznania świadectw. Dla wszystkich 

inwestycji został sporządzony audyt ener-
getyczny, który dokładnie określa jakie 
oszczędności przyniosła ich realizacja. 
Wspólnoty mieszkaniowe zyskują podwój-
nie, gdyż sama inwestycja przynosi już wy-
mierne oszczędności na kosztach, zwłasz-
cza ogrzewania mieszkań, a środki uzyska-
ne ze sprzedaży „białych certyfi katów” do-

datkowo obniżają łączne nakłady poniesio-
ne na realizację inwestycji. 

Wartość przyznanych świadectw zależy 
od poziomu oszczędności energii, który 
określany jest w umownych jednostkach – 
tonach oleju ekwiwalentnego (TOE) i za-
leżny jest od parametrów budynku, zakresu 
wykonanych robót, a także zastosowanych 
materiałów czy zamontowanych urządzeń. 
Im większy zakres robót, tym większe 
oszczędności, a tym samym wyższa war-
tość świadectwa w jednostkach TOE. Aby 
świadectwa przyznane MPGM mogły pod-
legać zbyciu, zostaną wpisane do Rejestru 
Świadectw Pochodzenia prowadzonego 
przez Towarową Giełdę Energii S.A, 
w Warszawie. Świadectwa mogą zostać 
zbyte tylko i wyłącznie innym podmiotom 
zarejestrowanym na giełdzie, w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa i wiarygodności 
transakcji. Kupnem świadectw zaintereso-
wane są przede wszystkim przedsiębior-
stwa, które wytwarzają energię, gdyż to one 
są zobowiązane do wykazania się zrealizo-
wanymi inwestycjami energooszczędnymi 
i przedstawienia świadectw w Urzędzie Re-
gulacji Energetyki.
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KONSULTACJE SPOŁECZNE
w sprawie zaopiniowania projektu

„Strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2020”

Szanowni Mieszkańcy.
Zmiany�w� szkolnictwie� zawodowym�wprowadzone�w� 2012� r.� wskazały� kierunki� rozwoju� tego�

typu�szkolnictwa�w�Polsce.�Przez�ostatnich�25�lat�szkoły�zawodowe�nie�cieszyły�się�popularnością.�
Traktowane�były�przez�wielu�jako�szkoły�tzw.�drugiego�wyboru.�
W�wielu� szkołach�brakuje� kandydatów,�w� związku� z� tym� liczba� szkół� zmniejsza� się.� To�bardzo�

niekorzystne� zjawisko� ma� już� odzwierciedlenie� na� rynku� pracy,� na� którym� zaczyna� brakować�
fachowców.�Uczniowie�i�ich�rodzice�zwykle�wybierają�szkołę,�a�nie�konkretny�zawód.�Dzieje�się�tak,�
ponieważ�w�systemie�oświaty�brakuje� informacji�o� szkolnictwie�zawodowym.�Brakuje� informacji�
o�zawodach,�które�w�przyszłości�będą�potrzebne�w�gospodarce�i�będą�się�rozwijały.�
Dobry� wybór� zawodu� oznacza� dobrą� przyszłość� młodego� człowieka.� Ważnym� elementem�

szkolnictwa�zawodowego�jest�odpowiednie,�nowoczesne�wyposażenie�szkół�i�doświadczona�kadra�
nauczycieli.� Ścisła� współpraca� ze� światem� biznesu� –� to� właściwy� kierunek� rozwoju� kształcenia�
zawodowego.�Przedsiębiorcy�najlepiej�wiedzą�jakich�fachowców�potrzebują�w�danej�chwili.�Zatem�
wzmocnienie�szkolnictwa�zawodowego�to�krok�w�dobrym�kierunku.�Polega�ono�na�połączeniu�nauki�
teorii�w�szkole�i�praktyk�zawodowych�u�przedsiębiorcy.
Z�myślą�o�przyszłości�młodego�pokolenia�mieszkańców�Miasta�Ruda�Śląska,�opracowany�został�

dokument:� „STRATEGIA ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO MIASTA RUDA ŚLASKA NA 
LATA 2015 – 2020”,�w�którym�prócz�opisu�stanu�faktycznego�wytyczono�główne�kierunki�rozwoju�
szkolnictwa�zawodowego�w�mieście.�W�dokumencie�wskazano�cele�strategiczne�i�operacyjne�oraz�
działania�mające�prowadzić�do�ich�osiągnięcia.�Dokument�będzie�podlegał�corocznej�ewaluacji,�która�
umożliwi�korygowanie�podejmowanych�działań�z�uwzględnieniem�zmieniających�się�okoliczności.�

Z� projektem� „Strategii� rozwoju� szkolnictwa� zawodowego� Miasta� Ruda� Śląska� na� lata�  
2015� –� 2020”� można� się� zapoznać� w� Biurze� Obsługi� Mieszkańców� Urzędu� Miasta,� pl.� Jana�
Pawła�II�6�lub�na�stronie�internetowej�Miasta�Ruda�Śląska:�www.rudaslaska.pl�oraz�w�Biuletynie�
Informacji�Publicznej�www.rudaslaska.bip.info.pl.
Aby�wziąć� udział� w� konsultacjach,� wystarczy�wypełnić� niniejszą� ankietę� i� wysłać� na� adres�

Urzędu� lub� dostarczyć� do� Biura� Obsługi� Mieszkańców,� zaś� w� formie� elektronicznej� można�
przesłać�na�adres�poczty�email:�prezydent@rudaslaska.pl.

ANKIETA
Szanowna Pani / Szanowny Panie!
Niniejsza� ankieta� pozwoli� na� zebranie� Państwa� opinii� na� temat� projektu� „Strategii� rozwoju�

szkolnictwa� zawodowego�Miasta� Ruda� Śląska� na� lata� 2015� –� 2020”.�Wyniki� badania� umożliwią�
stwierdzenie,�czy�cele�strategiczne� i�operacyjne�zawarte�w�tym�dokumencie�zostały�prawidłowo�
określone.� Dzięki� Państwa� zaangażowaniu� ankieta� może� również� dostarczyć� dodatkowych�
informacji,�które�będą�mogły�być�wykorzystane�w�toku�realizacji�strategii.

1. Czy realizacja strategii wpłynie na poprawę kształcenia zawodowego? (Jeżeli�nie,�dlaczego?)

o TAK o	NIE, ponieważ ………………………………………..............…………………………………………..
    .......................................…………………….………………………………......
    .....................................................................................................

2. Czy obszary problemowe zostały właściwie zdefiniowane? (Jeżeli�nie,�dlaczego?)

o TAK o	NIE, ponieważ ………………………………………..............…………………………………………..
    .......................................…………………….………………………………......
    .....................................................................................................

3. Czy cele strategiczne są właściwie wyznaczone? (Jeżeli�nie,�dlaczego?)

o TAK o	NIE, ponieważ ………………………………………..............…………………………………………..
    .......................................…………………….………………………………......
    .....................................................................................................

4. Czy należy dokonać jakichś zmian w trakcie realizacji strategii?

o TAK ponieważ ………………………………………..............………………………………………….. o	NIE,
         .......................................…………………….………………………………......
         .....................................................................................................

METRyCZKA
M1.�Czy�mieszka�Pani/Pan�na�stałe�w�Rudzie�Śląskiej?
o TAK o	NIE 

M2.�Proszę�zaznaczyć�płeć:
o Kobieta o	Mężczyzna 

M3. Proszę�napisać�ile�ma�Pani/Pan�lat?��|__|__|

BARDZO DZIęKUJEMy ZA ZAJęCIE STANOWISKA W KONSULTOWANEJ SPRAWIE.
Pytania,�uwagi�i�wnioski�można�kierować�na�adres�elektroniczny:�prezydent@ruda-sl.pl

MIEJSKIE PRZEDSIęBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
SPóŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLąSKIEJ 

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie 
Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wypos.  
w instalację

Stawka 
wywoł.
(zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu

1

Ruda�Śląska�1�–�Ruda� 
ul.�Matejki�7/01�lokal 

na parterze w budynku 
mieszkalnym 

44,40 

+�piwnica�

9,20 

elektryczna,� 
wod.-kan.� 6,00 500,00 12.11.2015�r.�

godz.�10.00

2

Ruda�Śląska�1�–�Ruda� 
ul.�Janasa�10/1� 

lokal na parterze w 
budynku mieszkalnym 

28,63� elektryczna,� 
wod.-kan. 6,00 500,00 12.11.2015�r.�

godz.�11.00

3

Ruda�Śląska�4�–�Orzegów� 
ul.�K.�A.�Hlonda�46/01� 

lokal na parterze w 
budynku mieszkalnym 

41,71 elektryczna,
wod.-kan. 6,00 500,00 12.11.2015�r.�

godz.�12.00

4

Ruda�Śląska�6�–�Halemba� 
ul.�Grodzka�5/02� 

lokal na parterze w 
budynku mieszkalnym 

WMN

113,60 
elektryczna,�
wod.-kan.,�

c.o.
15,00 2.000,00 12.11.2015�r.�

godz.�13.00

5

Ruda�Śląska�10�–�Wirek� 
ul.�Sienkiewicza�3/01� 
lokal na parterze w 

budynku mieszkalnym 

16,37 elektryczna,�
wod.-kan.� 9,00 500,00 12.11.2015�r.�

godz.�14.00

6

Ruda�Śląska�10�–�Wirek� 
ul.�1�Maja�318A/1� 
lokal w budynku 
użytkowym

145,30 
elektryczna,�
wod.-kan.,�

c.o.
15,00 2.000,00 12.11.2015�r.�

godz.�15.00

7

Ruda�Śląska�10�–�Wirek� 
ul.�1�Maja�363/2� 

lokal na parterze w 
budynku mieszkalnym 

87,33� elektryczna,�
wod.-kan. 6,00 1.000,00 12.11.2015�r.�

godz.�15.30

8

Ruda�Śląska�10�–�Wirek� 
ul.�Krasińskiego�14a/1� 

lokal na parterze w 
budynku mieszkalnym 

35,70 elektryczna,�
wod.-kan. 4,50 500,00 12.11.2015�r.�

godz.�16.00

UWAGA !
Do�stawki�wywoławczej�należy�doliczyć�podatek�VAT�w�wysokości�23�%.
Wygrywający�przetarg�ma�obowiązek�uiszczania�podatku�od�nieruchomości�bezpośrednio�do�or-

ganu�podatkowego.
Przetarg�odbędzie�się�w�dniu�25 listopada 2015 r. o godz. 11.00�w�siedzibie�Miejskiego�Przed-

siębiorstwa�Gospodarki�Mieszkaniowej�Spółka�z�o.o.�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�1�Maja�218,�pokój� 
nr�32�(świetlica).
Uczestnicy�przetargu�zobowiązani�są�do�wpłaty�wadium�w�podanej�wysokości�na�poszczególne�

lokale�użytkowe�przelewem�na�konto�bankowe�:�ING�BŚ�o/Ruda�Śląska�numer�03�1050�1331�1000�
0010�0109�0321�w�terminie�do dnia 20 listopada 2015 r. (data�wpływu�na�konto�Organizatora�prze-
targu)�lub�w�kasie�Organizatora�(ul.�1�Maja�218,�kasa�czynna:�poniedziałek,�wtorek,�środa�od�godz.�
7.30 do�14.30,�czwartek�od�godz.�7.30 do�16.30�(�w�tym�przerwa�od�godz.�14.30 do�15.00);�piątek�od�
godz.�7.30 do�13.00�w�opisie�podając:�wpłata�wadium�na�przetarg�w�dniu�25.11.2015 r.�poz.�nr�….�
(lp.�lokalu�użytkowego)�z�ogłoszenia.
Ponadto�prosi�się�osoby�wpłacające�o�dostarczenie�dowodu�wpłaty�wadium�do�dnia�20 listopada 

2015 r. do�siedziby�MPGM�Spółka�z�o.o.�przy�ul.�1�Maja�218�,�41-710�Ruda�Śląska�–�pokój�24�(I�piętro�
–�Dział�Eksploatacji)�oraz�złożenie�stosownych�oświadczeń.
Prezydent�Miasta�Ruda�Śląska�oraz�organizator�przetargu�mogą�wycofać�lokal�użytkowy�z�prze-

targu�bez�podania�przyczyny.
Wygrywający�przetarg�ma�obowiązek�uzyskania�zezwoleń�koniecznych�do�przeprowadzenia�re-

montu�lokalu�użytkowego�na�własny�koszt.�Każdy�uczestnik�przetargu�winien�zapoznać�się�ze�sta-
nem�technicznym�licytowanego�lokalu�użytkowego�oraz�Regulaminem�Przetargów�znajdującym�się�
u�organizatora�przetargu.
Informacja�o�wolnych�lokalach�użytkowych�z�przeznaczeniem�na�prowadzenie�działalności�gospo-

darczej�oferowanych�do�najmu�w�drodze�rokowań�stawki�czynszowej� lub�oferowanych�do�najmu�
za�czynsz�oznaczony�w�świadczeniach�innego�rodzaju�niż�pieniądz,�dostępne�są�na�naszej�stronie�
internetowej:�www.mpgm.com.pl.
Wszelkich�informacji�udzielają�pracownicy�Działu�Eksploatacji�MPGM�Sp.�z�o.o.�ul.�1�Maja�218,�

pokój�nr�23,�24�lub�pod�numerem�telefonu�32�242-01-33�;�242-01-75�;�242-00-82,�wew.�744,�745.
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Centrum Inicjatyw Społecznych 
„Stara Bykowina” Miejskiej Biblioteki 
Publicznej ul. 11 Listopada 15 a, 
41-705 Ruda Śląska
4 listopada 2015, godz. 17.00
WERNISAŻ „PRZYWOŁANE 
REMINISCENCJE”
Wstęp wolny
Wystawa twórców Dyskusyjnego Klubu Sztuki 
„Malatura” pt. „Przywołane reminiscencje...”.

Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rudzie Śląskiej
ul. 1 Maja 32, 41-706 Ruda Śląska
5 listopada 2015, godz. 12.00
SZOLKA TYJU – I FEST LITERACKI
Wstęp wolny
„Szolka Tyju - I Fest Literacki” – kiermasz książek połączony 
ze spotkaniami z autorami oraz biesiadą literacką.

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej
41-700 Ruda Śląska, 
ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska
5 listopada 2015, godz. 12.00
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – TEATR 
PROFILAKTYCZNY W SZKOLE
Wstęp wolny
Prezentacja spektaklu teatralnego teatru „WIZJER 
MDK” (w zapisie DVD), dyskusja panelowa 
z udziałem psychologa, pedagoga.

więcej na
www.rudaslaska.pl

Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rudzie Śląskiej
ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska
6 listopada 2015, godz. 17.00
KONKURS POETYCKI
Wstęp wolny
Konkurs Poetycki im. ks. Norberta Bonczyka 
– XI edycja. Otwarty konkurs poetycki związany 
ze Śląskiem.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. Kokota 170, 
41-711 Ruda Śląska
6 listopada 2015, godz. 18.30
KONCERT ZESPOŁU „U STUDNI”
Bilety w cenie: 30 zł
„U studni” piszą o sobie: „Wszyscy wywodzimy się 
z zespołu Stare Dobre Małżeństwo, dlatego mamy 
nadzieję, że wśród ogromnej rzeszy fanów tego 
zespołu znajdzie się grupa osób, która zechce i nas 
posłuchać na żywo. W relacjach bezpośredniego 
kontaktu emocje są najprawdziwsze. Spotkajmy 
się u studni z wiecznie żywym słowem, które 
niesie nadzieję na lepsze jutro. Zaczerpnijmy ze 
studni bogatej w poezję. Jesteśmy pewni, że każdy 
znajdzie dla siebie odpowiednie przesłanie”.

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty 
ul. Piotra Niedurnego 69, 
41-709 Ruda Śląska
7 listopada 2015, godz. 17.00
„ZOLYTY” WODEWIL WE ŚLONSKI 
GODCE NA KANWIE „OŻENKU” 
M. GOGOLA
Bilety w cenie: 50 zł i 40 zł
Premiera odbyła się  26 listopada w 2001 roku 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudzie Śląskiej. 
Przedstawienie było przerywane salwami śmiechu 
i burzą oklasków. Po spektaklu brawa nie milkły 
przez kilkanaście minut, a autorów nagradzano 
owacją na stojąco.W rolę bohaterów Zolyt wcielają 
się znakomici śląscy aktorzy, którzy mają na swoim 
koncie wiele ról teatralnych oraz musicalowych. 
Występowali m. in.  Zbigniew Stryj, Robert 
Talarczyk, śp. Jacenty Jędrusik, Jolanta Bauszek, 
czy też Dariusz Niebudek. Librett o: Marian Makula. 
Muzyka: Grzegorz Spyra. Obsada: Mirosław Książek, 
Krzysztof Wierzchowski, Izabela Malik, Marta Kloc, 
Marta Tadla, Ewa Grysko, Marcin Włosiński, Marcin 
Tomaszewski, Adam Żaak, Kamil Baron, Patrycy 
Hauke, Inga Papkała, Regina Gowarzewska.

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej
41-700 Ruda Śląska, ul. Janasa 28, 
10 listopada 2015, godz. 11.00
WYSTAWA PRAC: KONKURS 
PLASTYCZNY „RODZINNY”
Wstęp wolny
Konkurs w ramach projektu profi laktycznego 
„Ja +”, pod hasłem: „Potrafi ę to zrobić; robimy 
to razem z...”. Termin nadsyłania prac 19 
października 2015 r. Wystawa prac, wręczenie 
nagród nastąpi 10 listopada 2015 r. podczas gali 
projektu profi laktycznego.

 
Młodzieżowy Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej
41-700 Ruda Śląska, ul. Janasa 28, 
10 listopada 2015, godz. 11.00
KONKURS „PIOSENKI POZYTYWNEJ” 
PT. „JESTEM NA PLUSIE”
Wstęp wolny

Konkurs realizowany w ramach projektu 
profi laktycznego „Ja +”. Termin przesłuchań 
konkursowych 21 października 2015 r. Koncert 
Laureatów podczas gali projektu profi laktycznego.

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
11 listopada 2015, godz. 17.00
HANYSY 2015
Bilety w cenie: 50 zł, 40 zł
Jubileuszowa, dwudziesta edycja imprezy 
„Hanysy”. Ideą projektu jest wyróżnianie tytułem 
i statuetką „Hanysa” wybitnych Ślązaków bądź 
ludzi spoza Śląska, szczególnie przez Ślązaków 
cenionych. Na corocznej uroczystej gali, nagradzani 
są przedstawiciele świata sportu, dziennikarstwa, 
medycyny, kultury, nauki, sztuki, przemysłu 
i biznesu, a także instytucje takie jak teatry, opery, 
fundacje, centra kultury czy media. Prowadzenie: 
Grzegorz Poloczek, Bernard Krawczyk. Oprawa 
muzyczna: Bartos Band i goście.

www.rudaslaska.pl



Miejskie Przedsiębiorstwo 
GosPodarki Mieszkaniowej 
sPółka z o.o. w rudzie Śląskiej 

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. adres lokalu
Pow. 

użytkowa
wyposażenie w instalacje

stawka 
wywoł.

wadium
termin 

oględzin 
lokalu

1. Ruda Śląska-Wirek
ul. Nowary 33/1

31,00 m2

(1p+k)

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

schodowej

4,76 zł/m2 700 zł 16.11.2015 r.
godz. 9.00

2. Ruda Śląska-Wirek
ul. Nowary 33/5

31,00 m2

(1p+k)

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

schodowej

4,76 zł/m2 700 zł 16.11.2015 r.
godz. 9.00

3. Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 247/7

38,00 m2

(1p+k)

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

klatce schodowej
3,81 zł/m2 700 zł 16.11.2015 r.

godz. 9.40

4. Ruda Śląska-Wirek
ul. Kałusa 23/2

37,50 m2

(1p+k)

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

na klatce schodowej
3,81 zł/m2 700 zł 16.11.2015 r.

godz. 10.10

5. Ruda Śląska-Wirek
ul. Kałusa 23/12

48,10 m2

(2p+k)

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

na klatce schodowej
3,81 zł/m2 700 zł 16.11.2015 r.

godz. 10.10

6. Ruda Śląska-Wirek
ul. Kałusa 23/15

40,60 m2

(1p+k)

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

na klatce schodowej
3,81 zł/m2 700 zł 16.11.2015 r.

godz. 10.10

7. Ruda Śląska-Wirek
ul. Kokota 3/4

64,00 m2

(2p+k)

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

na klatce schodowej
3,81 zł/m2 700 zł 16.11.2015 r.

godz. 11.00

8. Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 20/11

33,00 m2

(1p+k+łaz. 
+w.c.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe 5,17 zł/m2 700 zł 16.11.2015 r.

godz. 11.20

9.
Ruda Śląska-Nowy 

Bytom
ul. Niedurnego 51/10

92,97 m2

(3p+k+łaz. 
+w.c.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
inst. gazowa, ogrzewanie 

piecowe
6,12 zł/m2 1.200 zł 16.11.2015 r.

godz. 12.10

10. Ruda Śląska-Ruda
ul. Bankowa 23/5

20,47 m2

(1 izba + 
w.c.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe 3,81 zł/m2 700 zł 16.11.2015 r.

godz. 13.00

11.
Ruda Śląska-Ruda

ul. Żeromskiego 5/2(*) 
(**)

63,92 m2

(3p+k+łaz., 
+w.c.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
inst. gazowa, ogrzewanie 

piecowe
6,32 zł/m2 1.000 zł 16.11.2015 r.

godz. 13.30

12. Ruda Śląska-Orzegów
ul. Skalna 5/1

37,60 m2

(1p+k)

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

na klatce schodowej
3,81 zł/m2 700 zł 16.11.2015 r.

godz. 14.30

13. Ruda Śląska-Orzegów
ul. Skalna 5/8

37,50 m2

(1p+k)

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

na klatce schodowej
3,81 zł/m2 700 zł 16.11.2015 r.

godz. 14.30

(*) – zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego uwarunkowane jest wpłaceniem kaucji zabezpieczającej, w wysokości 12-
krotnego miesięcznego wylicytowanego czynszu.

(**) Przedmiotowe mieszkanie jest przedmiotem przetargu wyłącznie dla osób zakwalifikowanych na listę oczekujących na przy-
znanie mieszkania do remontu, która prowadzona jest przez Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska. W związku 
z tym osoby chętne do uczestnictwa w przetargu, oprócz standardowo wymaganych dokumentów, powinny także przedłożyć 
potwierdzenie wydane przez Wydział Spraw Lokalowych dotyczące figurowania na ww. liście, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc 
poprzedzający datę przeprowadzenia przetargu. Najemca przedmiotowego lokalu, w przypadku jego wykupu w drodze bezprze-
targowej będzie uprawniony do skorzystania z bonifikaty w wysokości 75% od ceny sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 12.00  w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszka-
niowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.

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

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10,  
ul. 1 Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 242-01-75 wew. 743.

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

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

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Kalinowej 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Miasta Ruda Śląska.

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

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren zabudowy usługo-
wej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne 
takie jak: handlu o powierzchni poniżej 2000 m kw., gastronomii, tury-
styki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi 
hotelarskie, targowiska (symbol planu uk1).

3. Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt, zbliżony do 
trapezu, położona jest w sąsiedztwie terenów przemysłowych oraz te-
renów zielonych, jest porośnięta drzewami, krzewami i jest częściowo 
ogrodzona. Dojazd do zbywanego terenu z drogi publicznej ulicy Oświę-
cimskiej, ze względu na charakterystykę układu drogowego, powinien 
się odbywać poprzez drogę wewnętrzną ulicę Kalinową, zlokalizowaną 
na działkach nr 998/50, 1146/50 i 667/42 (stanowiących własność Gmi-
ny Miasta Ruda Śląska) oraz poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną 
na działkach nr 1147/50 i 954/50 (stanowiących odpowiednio własność: 
Gminy Miasta Ruda Śląska oraz Skarbu Państwa). 

Działka nr 1148/50 jest objęta umową dzierżawy obowiązującą do 
dnia 29.02.2016 r. Nabywca nieruchomości w dniu zawarcia notarialnej 
umowy sprzedaży gruntu wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawia-
jącego.

4. Cena do rokowań wynosi: 50.000,00 zł. 
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona 

o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie 
sprzedaży. 

5. rokowania odbędą się w dniu 23.11.2015 r. o godz.11.00 w sali 
213 urzędu Miasta ruda Śląska, plac jana Pawła ii 6. W rokowaniach 
mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które do dnia 17.11.2015 r. 
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
(www.rudaslaska.bip.info.pl), dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 
2.500,00 zł, przelewem lub w kasie tut. Urzędu oraz złożą pisemne 
zgłoszenie udziału w rokowaniach, a w dniu 23.11.2015 r. przedłożą 
Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia. 

6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przy-
czyny. 

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami (pokój 223), tel. 32 238-75-63.
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R Gładzie,� kafelkowanie,� hydraulika,�
malowanie,�panele.�Tel.�501-815-416.

 
R Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! 
Sprawdź. Tel. 668-681-880.

Usługi pogrzebowe
R�DOM�POGRZEBOWY�,,HOFMAN”.�Usłu-
gi�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 Halemba,� dwupokojowe,� 35� m2,� 95�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

R Godula,�dwupokojowe,�45�m2,�88�tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

R Bykowina,�jednopokojowe,�32�m2,�57�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.�

R Bykowina,� trzypokojowe,� 77� m2,� 155�
tys.,�www.ANEL.pl.�Tel.�502-052-885.�

 
R Ruda� Śląska� i� okolice� –� poszukujemy�
mieszkań,� domów,� działek� www.nieru-
chomoscigabriel.pl,�tel.�691-523-055.

R Atrakcyjne�nowe�domy�szeregowe:
KŁODNICA�ul.�Kaczmarka� 
od�105�m2�od�300.000�zł.

HALEMBA�ul.�Chłopska�108�m2  
300.000�zł.

GODULA�os.�Paryż�od�125�m2  
od�330.000�zł.

Pomagamy�uzyskać�kredyt�hipoteczny.�
www.nieruchomoscigabriel.pl� 
tel.�691-523-055,�607-706-692.

 
R�Godula�–�sprzedam�mieszkanie,�40�m2,�
57�m2�i�63�m2.�GABRIEL,�tel.�607-706-692.

R Wirek�–�osiedle�Elsnera,� sprzedam�42�
m2�i�60�m2.�GABRIEL,�tel.�607-706-692.

R Kochłowice�–�sprzedam�dwupokojowe,�
36�m2�i�42�m2,�GABRIEL,�tel.�607-706-692.

 R Tanie�mieszkania�na�WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

Usługi
R�Kafelkowanie,�panele,�remonty�miesz-
kań,�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�ła-
zienek,� mieszkań,� domów.� Tel.� 507-055-
024.

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

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

R Malowanie,� tapetowanie,� gładzie,� ka-
felkowanie,�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,�wykładzin,�
tapicerki.� Tel.� 512-120-119,� 32� 244-
09-60.

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

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

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

R PAJĄCZEK.�Usługi�elektroinstalacyjne.�
Tel.�505-180-050.

R� Łatwa�pożyczka,�dojazd.�Tel.�780-116-
672.

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

 
R Serwis�naprawa�komputerów�laptopów�
Ruda�Śl.-Wirek�zadzwoń,�tel.�605-338-087�
lub� odwiedź� FB:� www.facebook.com/vi-
tecserwis.

R NOWE�POŻYCZKI� BEZ� BIK,� Z� ZAJĘ-
CIAMI�KOMORNICZYMI.�516-516-611,�
32�260-00-33.

R�Rencista,�,,złota�rączka”,�oferuje�pro-
fesjonalne,� kompleksowe� kafelkowanie�
łazienek,� remonty.� Tel.� 32� 307-20-99,�
784-699-569.

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

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

R Kawalerki:�Czarny� Las,� 34�m2,� 65� tys.,�
Bykowina,� 32� m2,� 57� tys.� LOKATOR,� tel.�
793-017-323.

R Dwupokojowe:� Osiedlowa� 38� m2,� 95�
tys.,�Gilów�48�m2,�95�tys.,�Potyki�47�m2,�99�
tys.,� Energetyków,� 35� m2.� LOKATOR,� tel.�
793-017-323.

R Trzypokojowe:�Sztygarska�59�m2,�139�
tys.,�Bocianów,�61�m2,�135�tys.,�Robotni-
cza,� 60� m2,� 148� tys.� LOKATOR,� tel.� 793-
017-323.
 
R Czteropokojowe:� Paderewskiego� 70�
m2,�149�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

R M-3�38�m2,�69�tys.�zł,�Godula�c.o.�miej-
skie.�CONTRACTUM.�Tel.�793-396-040.

R M-3,�42�m2,�69�tys.�zł,�Ruda,�c.o.�miej-
skie.�CONTRACTUM.�Tel.�793-396-040.

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

R Do�wynajęcia�komfortowe�mieszka-
nie�44�m2,�Bytom,�600�zł/mc�+�media.�Tel.�
607-219-491.

R Sprzedam�mieszkanie�2�pokoje,�Ha-
lemba�1,�bez�pośredników.�Tel.�504-167-
870.

R Sprzedam�M-3,�42,75�m2,�Wirek�(po�
remoncie).�Tel.�600-112-699.

R Do�wynajęcia�2-pokojowe�wyre-
montowane� mieszkanie� –� Orzegów,�
750�zł/mc.�Tel.�606-717-534.

Motoryzacja

R Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

R Kupię�skorodowane�auta,�powypad-
kowe,�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�PŁA-
CĘ�WIĘCEJ�NIŻ�KONKURENCJA.� Tel.� 510-
823-457.

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

R AUTO-SKUP�za�gotówkę,�stan�obojęt-
ny.�Tel.�507-572-625.

R Skup samochodów na części. Tel. 
603-534-003, 32 275-05-47.

Praca

R Zatrudnię�krojczego�do�zakładu�odzie-
żowego�w�Rudzie� Śląskiej.� Tel.� 691-403-
472.

R Zatrudnię�fryzjerkę.�Tel.�518-488-596.

R Zatrudnimy�kierowców��z�uprawnie-
niami�kat.�C�–� tel.� kont.�693-399-001,�
(32)�273-63-69�oraz�dekarzy,�murarzy,�
płytkarzy� posiadających� ukończoną�
szkołę� zawodową� lub� kurs� zawodowy�
–� tel.� kont.� 605-734-060,� 32� 273-63-
69.

R Zatrudnię� samodzielnego� blacha-
rza� samochodowego,� na� pełny� etat.�
Godziny�pracy�od�8�do�16.�Wynagro-
dzenie� od� 3500� zł.� Kontakt� tel.� 504-
052-841.�

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 Antikpol,�skup�antyków.�Tel.�883-792-
678.

R Futra, skóry, kożuchy, szycie na 
miarę, przeróbki. Dojazd gratis. 
www.fiszer-futra.com.pl. Tel. 608-
247-990.

PREZYDENT�MIASTA�
RUDA�ŚLĄSKA�

informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni�na�ta-
blicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�plac�
Jana�Pawła�II�6�(II�piętro)�wykazu�nieruchomości�
przeznaczonych�do�zbycia�w�drodze�zamiany�po-
między�Gminą�Miastem�Ruda�Śląska�a�Skarbem�
Państwa

nieruchomości� zabudowanych� stanowią-1.�
cych�własność�Gminy�Ruda�Śląska�będących�
w� użytkowaniu� wieczystym� osób� trzecich�
położonych� przy� ulicach:� Szczęść� Boże� 54,�
Karola� Bytomskiego� 18,� Henryka� Wieniaw-
skiego�1,3,5,�Jana�Sobieskiego�24,�ks.�Józefa�
Niedzieli�53-53a,�Sosinki�1,
stanowiących� własność� skarbu� Państwa�2.�
w�użytkowaniu�wieczystym�Gminy�–�Miasta�
Ruda�Śląska�położonych�przy�ulicach:�Jadwigi�
Markowej�4�i�Kłodnickiej�–�1�Maja.

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)�
wykazu�nieruchomości�stanowiących�
własność�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�
w�użytkowaniu�wieczystym�osoby�
prawnej,�położonych�przy�ulicy�
Sztygarskiej�9,�ulicy�Energetyków�

25,�ulicy�Joanny�16,�ulicy�Gwareckiej�
4�i�ulicy�Magazynowej�12�w�Rudzie�
Śląskiej,�które�zostaną�sprzedane�

w�drodze�bezprzetargowej,�na�rzecz�ich�
użytkownika�wieczystego.

tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.plNOWOŚĆ NA RYNKU
Bez Bik-u

Bez wpłaty własnej 
Bez Ograniczeń wiekowych

Także z Komornikiem
Akceptujemy opóźnienia

Ruda Śl., tel 690 878 872 oraz 690 878 876

KREDYTY  
ODDŁUŻENIA
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BADANIE
OPINI MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo
Prezydent� Miasta� Ruda� Śląska� pragnie� poznać� Państwa� opinie� na� temat� jakości�

pracy�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska.�Załączony�wzór�ankiety�dostępny�jest�również�na�
stronie� internetowej�Miasta�Ruda�Śląska:�www.rudaslaska.pl�oraz�w�Biurze�Obsługi�
Mieszkańców�na�parterze�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�przy�pl.�Jana�Pawła�II�6.
Aby� wziąć� udział� w� badaniu,� wystarczy� wypełnić� niniejszą� ankietę� i� wysłać� na�

adres�Urzędu�lub�dostarczyć�osobiście�do�Biura�Obsługi�Mieszkańców,�zaś�w�formie�
elektronicznej�można�przesłać�na�adres�poczty�email:�prezydent@rudaslaska.pl.

ANkIEtA
badania jakości obsługi klienta w Urzędzie Miasta Ruda Śląska

Szanowni Państwo,
proszę�o�wypełnienie�ankiety,�dzięki�której�dowiemy�się,�jak�oceniają�Państwo�pracę�

Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska.�Państwa�uwagi�będą�wykorzystane�do�doskonalenia�pracy�
naszego�Urzędu.
Proszę�o�zaznaczenie�właściwej�oceny�pod�każdym�z�niżej�zamieszczonych�pytań.
Ocena�1�oznacza�najniższą�punktację,�ocena�6�najwyższą.

1. Jaką sprawę załatwiała Pani/Pan ostatnio w Urzędzie Miasta?

...................................................................................................................................

2. Jak ocenia Pani/Pan kompetencje i fachowość urzędnika, który Panią/Pana 
obsługiwał?

1� 2� 3� 4� 5� 6

3. Jak ocenia Pani/Pan kulturę osobistą urzędnika, który Panią/Pana obsługiwał?

1� 2� 3� 4� 5� 6

4. Jak ocenia Pani/Pan sprawność działania urzędnika, który Panią/Pana 
obsługiwał?

1� 2� 3� 4� 5� 6

5. Na jakim poziomie ocenia Pani/Pan życzliwość i zainteresowanie urzędników 
pozytywnym załatwieniem Pani/Pana sprawy? 

1� 2� 3� 4� 5� 6

6. Czy urzędnik pomógł Pani/Panu w sprecyzowaniu potrzeb i udzielił zrozumiałych 
informacji na temat załatwianej sprawy?

1� 2� 3� 4� 5� 6

7. Jak ocenia Pani/Pan warunki lokalowe Urzędu związane z obsługą klienta?

1� 2� 3� 4� 5� 6

8. Jak ocenia Pani/Pan jakość obsługi klienta w Urzędzie Miasta Ruda Śląska?

1� 2� 3� 4� 5� 6

Uzasadnienie�do�ocen:

…………………………………………………………………………………………………...........………………

..................................................................................……………………………………………

…………............……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...........………………

…………………………………………………………………………………………………...........………………

MEtRyCZKA:

Wiek:� o� do�30�lat� o�31�–�50�lat� o	powyżej�51�lat
Płeć:� o� Kobieta� o�Mężczyzna

BARdZO dZIęKUJEMy 
ZA WyPEłNIENIE ANKIEty

GÓRNICZA SPÓłdZIElNIA 
MIESZKANIOWA „NASZ dOM”
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97

ogłasza�przetarg�ograniczony�dla�osób�fizycznych�na�odrębną�własność� 
lokalu�mieszkalnego�w�drodze�ustnej�licytacji.�Lokal�wyposażony� 
jest�w�instalację�centralnego�ogrzewania,�elektryczną,�gazową� 
i�wodociągowo-kanalizacyjną,�położony�w�Rudzie�Śląskiej:

Lp. Adres
Pow. 

uż. m2

Położenie 
lokalu

Ilość 
pokoi

Cena  
wywoławcza zł

Wadium zł
termin  

przetargu

1 Międzyblokowa 10/26 36,42 III�piętro 2 85 290,30 8 529,00
25.11.2015 r.

godz. 9.00

Wadium�w�ww.�wysokości�należy�wnieść�na�rachunek�Spółdzielni�–�nr�konta:�60 8470 0001 2001 0080 
8680 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając : wpłata wadium na przetarg 
– adres lokalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. 
Postęp� kwoty� licytacji� nie�może�być�niższy�niż� 1%�wartości� ceny�wywoławczej.�Wygrywający�przetarg�
zobowiązany�jest�do�wpłacenia�zaoferowanej�kwoty�nabycia�nieruchomości,�kosztów�wyceny�mieszka-
nia�oraz�kosztów�sporządzenia� inwentaryzacji�wymaganej�przez�notariusza�do�30�dni�od�daty�przepro-
wadzenia�przetargu.�Ustanowienie�odrębnej�własności�lokalu�następuje�w�formie�aktu�notarialnego�na�
koszt�wygrywającego�przetarg.�Kwota�wadium�zaliczana�jest�na�poczet�wpłat�wygrywającego�i�nie�pod-
lega�zwrotowi.�Uchylenie� się�osoby�wygrywającej�przetarg�od�zawarcia�umowy�skutkuje�przepadkiem�
wadium.�Każdy�uczestnik�przetargu� zobowiązany� jest� zapoznać� się� z� zasadami�ustanawiania�odrębnej�
własności� lokalu�w�drodze�przetargu,�które�zawarte�są�w�Statucie�Górniczej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�
„Nasz�Dom”�(§�59-70)�i�podpisać�stosowne�oświadczenie.�Statut�umieszczony�jest�na�stronie�interneto-
wej�www.naszdom.info.pl�oraz�można�się�z�nim�zapoznać�w�siedzibie�GSM�„Nasz�Dom”�(pok.�105,�tel.�32�
243-27-47).�Na�przetarg�należy�zgłosić�się�z�dowodem�tożsamości�oraz�dowodem�wpłaty�wadium.�Lokale�
mieszkalne�będą�udostępnione�do�oględzin�uczestnikom�przetargu�w�dniu�13.11.2015 r. w�godzinach�od 
10.00 do 12.00.

Górnicza�Spółdzielnia�Mieszkaniowa�„Nasz�Dom”�informuje�także,�iż�będzie�przetwarzać�dane�osobowe�
zawarte�w�dokumentacji�przetargowej�jako�administrator�danych�w�celu�przeprowadzenia�postępowania�
przetargowego,�a�także�w�celach�kontaktowych�i�archiwalnych.�Podanie�danych�osobowych�jest�dobro-
wolne,�lecz�niezbędne�do�wzięcia�udziału�w�postępowaniu�przetargowym.�Podane�dane�osobowe�mogą�
być�udostępniane�podmiotom�upoważnionym�do�ich�przetwarzania�na�podstawie�przepisów�prawa.�Oso-
bie,�której�dane�dotyczą�przysługuje�prawo�dostępu�do�treści�swoich�danych�oraz�ich�poprawiania.

do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. 
Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97. 

PREZyDENt�MIAStA�RUDA�ŚLąSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�

(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)� 
wykazu�nieruchomości�gruntowych�znajdujących��się�w�rejonie�ulic:�

Średniej,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�przydomowy,•�
Wideckiego,� która� zostanie� oddana� w� najem� z� przeznaczeniem� pod� istniejący� garaż� wolnostojący� oraz�•�
parking,
Wyzwolenia,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�przydomowy,•�
Gwareckiej,�która�zostanie�oddana�w�najem�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�parking�strzeżony,•�
Górnej,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�przydomowy,•�
Pordzika,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�teren�zielony,•�
Kasprowicza�–�Piernikarczyka,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejące�uprawy�•�
rolne,
Górnej,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejące�uprawy�rolne,•�
Kasprowicza,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�przydomowy,•�
Sportowców,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�przydomowy,•�
Kolberga,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�przydomowy,•�
Wyzwolenia,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�rekreacyjny,•�
Szramka,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�przydomowy,•�
Kokota,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�przydomowy,•�
Bończyka,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�przydomowy,•�
Piłsudskiego,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�przydomowy,•�
Ondraszka,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�przydomowy,•�
Grobli�Kolejowej,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejące�ogródki�rekreacyjne,•�
Radoszowskiej,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�rekreacyjny.•�
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w 

użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Artura Grott gera z 
przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grott gera, stanowiącej działkę oznaczoną 
numerem geodezyjnym 1293/1193 o powierzchni 952 m2, użytki: Bz, Lz-IV, R-V, obręb Bielszowice, 
zapisaną na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

 W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość zostanie zbyta wraz ze sprze-
dażą udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdo-
wą, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Biel-
szowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska działka nr 1293/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 
MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających 
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośred-
niej ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu dla działki nr 1293/1193 pod zabudowę mieszkaniową 
wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi:

– 121.100,00 zł, tj. działka pod zabudowę 110.000,00 zł, droga 11.100,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową 

i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do 

ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. 
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia 
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 9.12.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 2.12.2015 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 6.100,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Grott gera, działka nr 1293/1193” przelewem 
na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda 
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: ponie-
działek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu 
przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do od-
wołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie 

Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 29.09.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.

Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 1446/24 o powierzchni 1259 m2, użytki: R-IIIa, R-IIIb, obręb Orzegów, zapisanych na 
karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
KW GL1S/00007869/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczo-
nych symbolem MN1.

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 116.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy no-
tarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały 
okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach okre-
ślonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. 
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia 
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użyt-
kowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogło-
szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 10.12.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 
5.800,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: 
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda 
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta 
Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, 
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargo-
wej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnio-
nej przyczyny.

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

Cel – mistrzostwa świata

Grzegorz Płaczkowski.

Grzegorz Płaczkowski jest obecnie 
jednym z najpopularniejszych spor-
towców naszego miasta. Wśród osób 
uczęszczających na siłownię i dbają-
cych o zdrowy styl życia nie jest po-
stacią anonimową.  Kulturysta z Rudy 
Śląskiej wygrał niedawno zawody 
Pucharu Świata, które są przepustką 
do mistrzostw świata odbywających 
się wkrótce w Budapeszcie. W trakcie 
tego okresu Grzegorza czeka oczywi-
ście intensywny trening nad muskula-
turą oraz imprezy, na które jest zapra-
szany. W weekend kulturysta wziął 
udział w zawodach Mr Olympia. Im-
preza sportowa odbyła się w Liverpo-
olu. Tym razem kulturysta nie przy-
wiózł z Wielkiej Brytanii żadnego 
trofeum, ale jak podkreśla, imprezą 
docelową są mistrzostwa świata i to 
właśnie do tych zawodów chciałby 
się jak najlepiej przygotować. Miej-
my nadzieję, że rudzki sportowiec co 
najmniej powtórzy sukces z Montre-
alu, gdzie zajął piąte miejsce na mi-
strzostwach świata.

Kolumny sportowe zredagował Łukasz Wodarski

SPORTOWY  
ROZKŁAD JAZDY

Piłka nożna
Podbeskidzie II Bielsko Biała 

– Grunwald Ruda Śląska 
(7 listopada, godz. 13.00)

Slavia Ruda Śląska – Zieloni Żarki
(7 listopada, godz. 13.00)

Jastrząb Bielszowice – SKS Gwarek 
Zabrze (7 listopada, godz. 13.00)

LKS Naprzód 32 Syrynia – Urania 
Ruda Śląska (7 listopada, godz. 13.00)

Wawel Wirek – KS 27 Gołkowice 
(7 listopada, godz. 13.00)
MKS Pogoń Ruda Śląska  

– KS Hetman 22 Katowice 
(7 listopada, godz. 13.00)

Futsal
Gwiazda Ruda Śląska  

– Red Devils FC Chojnice  
(7 listopada, godz. 18.00)

Piłka ręczna
ASPR Zawadzkie – SPR Grunwald 

Ruda Śląska (7 listopada, godz. 18.00)
Zgoda Ruda Śląska  

– Imperium Katowice  
(7 listopada, godz. 16.00)

Koszykówka
AZS Politechnika Częstochowa  

 KS Pogoń Ruda Śląska 
(8 listopada, godz. 18.00)

LIGA ORLIKÓW

Uroczyste zakończenie sezonu.

SZTUKI WALKI

Udany występ w Bochni

W  Bochni odbyły się kolejne zawody 
z cyklu Amatorskiej Ligi MMA, w któ-
rych po raz kolejny wystartowali zawod-
nicy Kempo Bushido – KTJ MMA Team 
Ruda Śląska. Na czterech startujących 
zawodników rudzianie zdobyli trzy me-

dale. Brąz wywalczyli Patryk Kowalski 
(66 kg) i Rafał Wrona (70 kg). Natomiast 
srebro zdobył Daniel Białas (84 kg). 
Mniej szczęścia miał Bartosz Tasarz (77 
kg) przegrywając po dobrej walce dźwi-
gnią na staw barkowy.

Medaliści z Rudy Śląskiej.

Sezon 2015 Ligi Rudzkich 
Orlików zakończony

Dobiegł końca kolejny sezon Ligi Rudz-
kich Orlików. Oficjalne zakończenie tych 
rozgrywek odbyło się w Centrum Handlo-
wym Plaza. Podczas uroczystości wręczo-
no drużynowe trofea oraz wyróżnienia in-
dywidualne. Zwycięzcą w rozgrywkach 
pierwszoligowych okazała się drużyna 
P.H.U Zygzak. Tuż za nią na podium upla-
sowały się ekipy FC Pub Pod Łososiem 
i Sznaps Komando. W drugiej lidze trium-
fował zespół ZZG KWK Pokój. Drugie 
miejsce przypadło drużynie Lambda Lamb-
da Lambda, natomiast brąz zdobył team 
Wojak Godula. Ponadto przyznano wyróż-
nienia najlepszym zawodnikom w swoich 
zespołach oraz najlepszym strzelcom lig. 
Kolejny sezon Ligi Rudzkich Orlików ru-
sza już na wiosnę. 

Wyróżnienia indywidualne – I liga
król strzelców I ligi – Tomasz Adamski 

(Matik) – 44 bramki
najlepszy zawodnik I ligi – Kamil 

Andrzejewski (ZZRG Bielszowice)
najlepszy bramkarz I ligi – Mariusz Bartel 

(P.H.U Zygzak)
Wyróżnienia indywidualne – II liga

król strzelców II ligi – Dominik Poloczek 
(FC Holidy) – 29 bramek 

najlepszy zawodnik II ligi – Wojciech Gała 
(Wojak Godula)

najlepszy bramkarz II ligi – Artur 
Dworaczek (Dabex Ruda Śląska)

I liga
I miejsce – P.H.U Zygzak

II miejsce – FC Pub Pod Łososiem
III miejsce – Sznaps Komando

II liga
I miejsce – ZZG KWK Pokój

II miejsce – Lambda Lambda Lambda
III miejsce – Wojak Godula

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza” 

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 412 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi typu „FIŃSKIE DOMKI” zlokalizowanych  

w Rudzie Śl. przy ul. Fińskiej 18 oraz Pionierów 4.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie GSM „Luiza”  
w Zabrzu przy ul. Wolności 412 II piętro.

Informacje o mającym się odbyć przetargu uzyskać można w siedzibie spółdzielni  
w Dziale Członkowsko-Prawnym pok. 115 nr tel. 32-278-67-12 wew.47, 48  

oraz na stronie internetowej www.gsmluiza.com.pl.

MIejSKIe PRZedSIębIoRStWo 
GoSPodaRKI MIeSZKanIoWej 
SPóŁKa Z o.o. W RUdZIe ŚLąSKIej 

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokalu mieszkalnego
stanowiącego współwłasność osób fizycznych.

Lp. adres lokalu
Pow.

 użytkowa
Wyposażenie w instalacje

Stawka  
wywoł.

Wadium
termin oględzin 

lok.

1. Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 167/9

60,00 m2

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

ogrzewanie piecowe 5,00 zł/m2 700 zł 9.11.2015 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., pokój nr 17 dokumentów 
warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 13 listopada 2015 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty 
wadium w podanej wysokości przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 
0321 do dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu wadium na konto MPGM Sp. z o.o.).

Bliższych informacji w sprawie warunków przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp. z o.o. w Rudzie 
Śląskiej 10, ul. 1-go Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 242-01-75 wew. 743.

Właściciel lokalu może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

OGŁOSZENIA
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PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

Cenna wygrana Slavii

Bramki: Kowalik, Moritz 2
Slavia: Strąk – Puschhaus, Wujec, 

Kowalik, Babczyński, Filipiak, Met, 
Maciejewski, Korban, Rejmanowski, 
Moritz

Trener: Marek Piotrowicz
W sobotnie (31.10.) popołudnie Sla-

via  zmierzyła się w Rudzie Śląskiej 
z MKS-em Myszków. Mecz dobrze roz-
poczęli podopieczni Dawida Krzętow-
skiego. Gospodarze cofnęli się pod swo-
je pole karne, a myszkowianie z łatwo-
ścią stworzyli dwie sytuacje sam na sam 
z bramkarzem. Tyle, że żadnej nie wy-
korzystali. Po chwili na strzał z 18 me-
trów zdecydował się Gustaw Tomko-
wicz i piłka wpadła w okienko bramki 

gospodarzy. Od tego momentu mecz 
rozgrywał się według scenariusza: go-
ście próbowali rozgrywać piłkę i z mo-
zołem zdobywać pole, a zawodnicy Sla-
vii odbierali im piłkę i jednym podaniem 
uruchamiali napastników stwarzając za-
grożenie pod bramką Konrada Kiepury. 
Po kilku ostrzeżeniach gospodarze w 
końcu trafi li. Po chwili poprawili i do 
przerwy MKS szczęśliwie przegrywał 
tylko 2:1. Po przerwie Slavia w pierw-
szych minutach stworzyła sobie dwie 
doskonałe sytuacje do podwyższenia, 
ale raz słupek uratował MKS, a raz na-
pastnicy rudzian nie trafi li do bramki. 
Od tego momentu przyjezdni zaczęli ła-
pać rytm gry i do 83. minuty stworzyli 

sobie tyle dogodnych sytuacji do zdo-
bycia bramki, że spokojnie mogli wyjść 
na prowadzenie. Sztuka ta jednak udała 
się dopiero w 83. minucie. Tomasz Zda-
nowski pięknym strzałem z rzutu wol-
nego dał remis gościom, ale jedynie 
chwilowy. Po kolejnej akcji gospodarze 
w zamieszaniu pod bramką Konrada 
Kiepury wepchnęli piłkę do bramki 
przy biernej postawie przyjezdnych. 
Jeszcze w 90. minucie spotkania Szy-
mon Zboralski z metra przestrzelił w 
dogodnej okazji i po chwili sędzia za-
kończył mecz. Slavia zdobyła niezwy-
kle cenne trzy punkty i uplasowała się 
na ósmej pozycji w ligowej tabeli z do-
robkiem 18 punktów.

SLAVIA RUDA ŚLĄSKA – MKS MYSZKÓW 3:2 (2:1)

PIŁKA NOŻNA – LIGA OKRĘGOWA

Urania lepsza w derbach
URANIA RUDA ŚLĄSKA 

– JASTRZĄB BIELSZOWICE 2:1

Bramki: Skudlik, Henisz – Wal-
czyk

Urania: Koperwas, Hejdysz, Sku-
dlik, Jańczak, Gabryś, Henisz (Sobie-
rański), Zalewski (Spiolek), Mzyk 
(Wojcik), Krzywda, Kornas, Piecha 
(Magiera)

Jastrząb: Botor, Koniorczyk, Pisz-
czatowski, Anioł, Remszel, Żuk, Łu-
kasik, Nowok (Rajca), Linkiewicz, 
Walczyk, Talaga

W weekend rozegrano 13. kolejkę 
w lidze okręgowej. Los skojarzył w tej 
serii dwie rudzkie drużyny, tak więc 
mogliśmy oglądać w Rudzie Śląskiej 
spotkanie derbowe pomiędzy Uranią a 

Jastrzębiem. Zdecydowanym fawory-
tem byli piłkarze z Kochłowic i osta-
tecznie pokonali gości, ale tylko 2:1. 

POLONIA ŁAZISKA RYBNICKIE 
– WAWEL WIREK 1:2

Bramki: Lux, Kałużny
Wawel: Gawlik – Orszulik (Rut-

kowski), K. Kałużny, Buchcik, Łęcki, 
Foryś, Maciejok, Majnusz, Deptuch 
(Sławik), G. Kałużny, Lux

W stosunku 1:2 zakończył się pojedy-
nek trzeciej naszej drużyny w tej klasie 
rozgrywkowej – Wawelu Wirek. Pod-
opieczni trenera Zieleźnika pokonali 
w wyjazdowym spotkaniu Polonię Ła-
ziska Rybnickie i utrzymali kontakt ze 
środkiem ligowej tabeli.

PIŁKA NOŻNA

Własne boisko nie jest atutem Grunwaldu
Bramki: Szymon Cichecki – Adrian 

Kopacz, Daniel Szczepan, Kamil Go-
rzała

Grunwald Ruda Śląska: Lamlih – 
Fredyk, Wolek, Sikora, Szczypior, Ci-
checki, Kowalski (Jagodziński), Brzo-
zowski, Cymański (Kiepura), Stani-
sławski, Chwastek

Halembski Grunwald po raz kolejny 
nie zapunktował na własnym boisku. 
Tym razem nasi zawodnicy ulegli go-
ściom z Jastrzębia 1:3. 

W pierwszych trzydziestu minutach 
gospodarze kilkukrotnie gościli pod 
bramką Grzegorza Drazika, jednak strza-
ły Kowalskiego i dwukrotnie Chwastka 
bez problemów wybronił bramkarz przy-
jezdnych. Im dłużej trwał mecz, tym 
groźniej atakowali zawodnicy Jastrzębia. 
W 36. minucie świetnej sytuacji po poda-
niu Jadacha nie wykorzystał Weis, który 

GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA – GKS 1962 JASTRZĘBIE 1:3 (0:1)

zamiast uderzać, zdecydował się na po-
danie do Szczepana, ale we wszystko 
wmieszali się obrońcy Grunwaldu i prze-
rwali akcję. W 40. minucie było już jed-
nak 1:0 dla GKS-u. Ładną akcję przepro-
wadził Oskar Mazurkiewicz, który 
wbiegł w pole karne i wycofał piłkę do 
lepiej ustawionego Adriana Kopacza, a 
ten pokonał Lamliha. W doliczonym cza-
sie pierwszej połowy okazję miał jeszcze 
Szczepan, jednak jego strzał obronił 
Lamlih i nasi zawodnicy schodzili na 
przerwę z jednobramkową stratą.

Druga połowa rozpoczęła się tragicz-
nie dla Grunwaldu. Już w 30. sekundzie 
fatalne zachowanie Lamliha wykorzystał 
Szczepan, który przejął piłkę i umieścił 
ją w pustej bramce. Gospodarze odpo-
wiedzieli siedem minut później, gdy Za-
jączkowskiemu uciekł Cichecki i pew-
nym strzałem w długi róg pokonał Drazi-

ka. W 67. minucie trzeciego gola dla 
GKS-u zdobył Kamil Gorzała, który po-
konał bramkarza Grunwaldu bezpośred-
nim strzałem z rzutu rożnego. Gospoda-
rze w drugiej części gry nie stworzyli 
większego zagrożenia pod bramką Dra-
zika. Godne odnotowania były zaledwie 
dwa uderzenia Jagodzińskiego, jednak 
najpierw uderzył on obok bramki, a na-
stępnie dobrze interweniował bramkarz 
gości. W doliczonym czasie gry szanse 
na podwyższenie rezultatu miał jeszcze 
Paweł Staniczek po dośrodkowaniu Ka-
mila Gorzały z rzutu rożnego, jednak 
posłał piłkę obok słupka. 

Smutne nastroje panują zatem w szta-
bie szkoleniowym Grunwaldu. Po raz 
kolejny okazało się, że bez przyzwoitej 
gry na pozycji bramkarza nie da się osią-
gać pozytywnych wyników na tym po-
ziomie rozgrywkowym.

1. Orzeł Mokre 13 42:20 29 2
2. LKS Skrzyszów 13 30:23 28 3 
3. LKS Czyżowice 13 31:16 24 4 
4. KS Marklowice 13 23:13 24 5
5. Przyszłość R. 13 26:14 23 6 
6. Tempo 13 13 18:10 20 7 
7. KS Gołkowice 13 31:32 20 8
8. Rymer Rybnik 13 32:19 19 9 
9. Urania Ruda Śl. 13 25:20 19 10 
10. Polon. Łaz. Rybn. 13 17:20 18 11 
11. Wawel Wirek 13 19:19 17 12 
12. Naprzód Syrynia 13 28:31 16 13 
13. TS Pszów 13 23:31 15 14 
14. LKS Zawada 13 24:29 13 15 
15. Gwarek Z. 13 12:38 6
16. TP Jastrząb 13 7:53 2

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 26.10.2015 r. do dnia 
16.11.2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 

plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 223) pięciu wykazów 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Ludwika Mierosławskiego, zapisanych na karcie mapy 

7, obręb Bielszowice oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1 

(oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej), które zostaną 
oddane 

w drodze przetargu nieograniczonego 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 

z przeznaczeniem pod budowę 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 

1297/1193 • o powierzchni 1009 m2, 
1298/1193 • o powierzchni 616 m2, 
1300/1193 • o powierzchni 921 m2, 
1302/1193 • o powierzchni 980 m2, 
1303/1193 • o powierzchni 951 m2, 

wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 
część z przeznaczeniem pod drogę dojazdową:

1304/1193 • o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m.7, 
KW GL1S/00047771/4.

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. W zależności od Twoich 

aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740
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LPG to gwarancja oszczędności
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www.auto-bud.com.pl

WARSZTAT π (PI)
 

Ruda Śląska | Godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888 
czynny: pn.-pt. 7.00-20.00, sob. 8.00-14.00

Zbliżający się okres przedświąteczny to po pierwsze – czas przygotowań do dalekich wyjazdów w rodzinne strony, 
ale także czas wzmożonych wydatków. W odciążeniu domowego budżetu – i to na lata – może być pomocny montaż 
instalacji gazowej. Rozmawiamy o tym z Marcinem Kazuchem, mechanikiem i instalatorem LPG na warsztacie PI, 
należącym do Grupy AUTO-BUD.

– Koszty wyjazdów samochodem na 
benzynę i koszty jazdy na gaz są nie do 
porównania. Warto więc pomyśleć o za-
montowaniu instalacji LPG zwłaszcza 
teraz, kiedy wielu z nas szykuje się do 
świątecznych podróży po całej Polsce?

– Oczywiście. Dalekie wyjazdy sprawiają, 
że kierowcy zaczynają kalkulować. Co nuż 
przychodzą do nas zainteresowani, 
pytając o szczegóły montażu instalacji ga-
zowej. Rachunek ekonomiczny jest bowiem 
prosty. W przypadku, gdy miesięcznie na 
benzynę wydajemy 100 zł, to przy instalacji 
LPG koszty te są o ok. 30 zł mniejsze. Ale 
warto myśleć długofalowo, bo już w przypad-
ku dalekich podróży, gdy w miesiącu wyda-
jemy 1000 zł na zakup benzyny, jazda na gaz 
daje nam oszczędności w wysokości ok. 300 
zł. A chyba nie trzeba nikomu przypominać, 
że grudzień z racji okresu świątecznego to 
czas, kiedy liczy się każdy grosz. Idźmy jed-
nak dalej. Nawet przy 100 zł wydanych 
miesięcznie na benzynę, przy LPG w skali 
roku oszczędzamy ok. 300-400 zł rocznie. 
Wystarczy więc ok. 6-7 lat, by zwrócił się ko-
szt samej instalacji gazowej. Reszta ląduje 
w naszej kieszeni. 

– Taka kalkulacja sprawdza się jednak 
w przypadku, gdy instalacja rzeczywiście 
zostanie zamontowana poprawnie...

– I na taką właśnie można u nas liczyć. Na-
si mechanicy wyjątkowo starannie i profes-
jonalnie podchodzą do tego tematu, bo wiemy, 
jak ważne jest to dla naszych klientów. 
Zwłaszcza, że część kierowców ma 
wątpliwości co do instalacji LPG oraz tego, 
jaki ma ona wpływ na pozostałe części samo-
chodu.

– Z czego to wynika?
– Samochody wyposażone w instalacje 

starszej generacji mogły wykazywać mniejszą 
moc silnika. Teraz sekwencyjny wtrysk gazu, 
odpowiednio dobrana instalacja i prawidłowo 
wykonany montaż nie powodują utraty mocy. 
Jeżeli zaś chodzi o usterki, to szybciej 
zużywają się świece, przewody i cewki 
zapłonowe. Jednakże są to części, których 
wymiana kosztuje bardzo niewiele. W ogólnej 

kalkulacji kierowca i tak jest 
na plusie. Bywa jednak, że 
instalatorzy chcą zbić koszty 
instalacji lub też poprzez 
niższą cenę (ale niekonie- 
cznie gwarantującą jakość) 
próbują przyciągnąć większą 
liczbę klientów. Ale nie tędy 
droga! 

– Jak więc wygląda 
prawidłowo zamontowana in-
stalacja LPG?

Najważniejsza jest stabilność 
wszystkich zamontowanych el-
ementów, a zwłaszcza wtryski-
waczy, reduktora i komputera. 
Muszą być one odpo- 
wiednio zamocowane. 
Nie mogą zwisać 
luzem. Jeżeli będzie 
inaczej, kierowca szyb-
ko wyczuje różnicę 
pomiędzy jazdą na gaz 
lub na benzynę. Kiedy 
samochód ma złe 
przyspieszenie lub silnik 
przerywa, czy szarpie, 
wtedy przyczyna może 
leżeć właśnie po stronie 
źle zainstalowanego LPG. 
Kolejnym punktem jest 
odpowiednie ustawienie elek-
troniki, którą dostosowuje się 
do komputera sterującego 
pracą silnika. Ale chciałbym 
także zaapelować do kierow-
ców, by pamiętali o tankowaniu 
na sprawdzonych stacjach, bo to właśnie 
gaz o kiepskiej jakości może być 
przyczyną problemów. Jednak nasi 
mechanicy po pierwsze zadbają 
o prawidłową instalację LPG, przyno- 
szącą oszczędności na długi czas, a po 
drugie – chętnie udzielą porad na temat  
eksploatacji samochodu z zamontowaną 
instalacją gazową. Nasi pracownicy 
wymienią także szybko i sprawnie filtry, 
olej oraz podstawowe płyny w samocho- 
dach wszystkich marek. 

MARCIN
tel. 511 092 323
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