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SPORT

Trwa walka
o czystość

Ostatnie dni
głosowania

Tylko w ubiegłym roku ok. 400 właścicielom psów wręczono mandaty lub
upomnienia za to, że nie sprzątają po
swoich pupilach – nie licząc tych osób,
których nie udało się przyłapać na gorącym uczynku. Choć psie odchody szpecą część ulic i skwerów w naszym mieście, to na szczęście rośnie również zapotrzebowanie na woreczki na psie odchody, które są rozdawane od kilku lat.
W tej chwili rocznie potrzeba ok. pół
miliona woreczków.
Czytaj więcej na str. 5

To już ostatnia szansa na oddanie głosu
w XXIII Plebiscycie na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku 2015. Uroczysta gala,
podczas której ogłoszone zostaną wyniki plebiscytu, odbędzie się 4 marca w bielszowickim Domu Kultury. Zaproszenia na galę można zdobyć odwiedzając proﬁl „Wiadomości
Rudzkich” na Facebooku, gdzie piszemy o
szczegółach. Tam też oraz poprzez SMS-y
można oddawac głosy na swoich faworytów.
Głosowanie potrwa do piątku, 26 lutego, do
godziny 12.00.
Czytaj więcej na str. 21

KREDYT

na każdą kieszeń
• oprocentowanie
kredytów
gotówkowych
i konsolidacyjnych
już od 5 %
• kredyty hipoteczne,
samochodowe
i firmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń
wiekowych
• uproszczone procedury

Zadzwoń albo
napisz
SMS-a

Niespokojnie w kopalniach

o treści TAK

668-447-277

ODDZWONIMY
Dojeżdżamy do Klienta

* KREDYTY *

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

1199
KG

KIEŁBASA CHŁOPSKA

kg

TATRA

1699
SZT

KAWA
JACOBS
KRÖNUNG
500G

2299
szt.

1

69

PIWO
JASNE

SZT

KAPSUŁKI DO PRANIA
E ACTIVE CAPS
KOLOR, WHITE
30 SZT.

0,5 l

Osobom do lat 18 alkoholu
nie sprzedajemy

17

99

BYKOWINA

24

99

3199
szt.

2

99
szt.

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

SZT

179
KG

JABŁKA LUZ

OFERTA WAŻNA OD ŚRODY 24 LUTEGO DO NIEDZIELI 28 LUTEGO 2016 r.
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Więcej str. 3

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

Foto: mat. pras. KWSA

tel.
731-35-35-35
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Nowy komendant rudzkiego garnizonu

Foto: arch.

Mł. insp. Grzegorz Strzęciwilk został niedawno komendantem policji w Rudzie Śląskiej. Z nowym szefem rudzkiego
garnizonu rozmawiamy o pierwszych dniach urzędowania i planach na najbliższe tygodnie.

– Czy Ruda Śląska była Panu znana, zanim zaczął Pan pracę w tym mieście?
– Pracowałem w Zabrzu, a wywodzę się
z Chorzowa, więc specyﬁka tego terenu jest
mi znana. W Rudzie Śląskiej jest mniej
mieszkańców niż w Zabrzu, gdzie pracowałem przez ostatnie lata. Problemy jakie spotykają mieszkańców obu tych miast są jednak
bardzo podobne. Moje pierwsze wrażenie
było bardzo pozytywne. Ludzie pracujący
w tym garnizonie są otwarci na współpracę,
cechują się otwartością, dużą wiedzą i doświadczeniem. Myślę, że przy takim potencjale ludzkim uda nam się bardzo wiele tutaj
zdziałać. Wszyscy mamy jeden cel, czyli poprawianie efektywności naszej pracy.
– Planuje Pan jakieś zmiany?
– Póki co poznaję strukturę. Oczywiście
chciałbym, żeby policjantów było więcej,
jednak to nie jest temat łatwy. Nie zamierzam
restrukturyzować niczego od ręki, a raczej
doprowadzić do ewaluacji. Moim celem nadrzędnym jest osiągnięcie jak najwyższego

poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Zamierzam kontynuować działania
związane z uzyskiwaniem wsparcia działań
rudzkiej komendy policjantami z katowickich oddziałów prewencji i szkoły policji.
Jeśli jakieś możliwości wsparcia naszego
garnizonu w tej kwestii będą się pojawiać,
będziemy z nich korzystać.
– Jak Pan widzi współpracę ze Strażą
Miejską?
– Wiem, że współpraca ze Strażą Miejską
zawsze układała się tu pozytywnie. Chcę ją
kontynuować i nie wykluczam wspólnych
patroli. Mam nadzieję, że będzie też możliwość współpracy na tej zasadzie ze Strażą
Graniczną. Poprzez tę formę współpracy na
naszych ulicach może pojawić się więcej patroli, co po prostu spowoduje zwiększenie
bezpieczeństwa.
– Ruda Śląska to w Pana oczach miasto
bezpieczne?
– Na tle poprzednich lat bezpieczeństwo
wzrasta. Wzrasta też liczba patroli na ulicach, przez co społeczeństwo czuje się bezpieczniej w swoim miejscu zamieszkania.
Na tle całego województwa Ruda Śląska też
nie jest miastem szczególnie zagrożonym.
Wierzę, że z roku na rok będzie coraz lepiej.
– Ruda Śląska to miasto podzielone na
dwie grupy kibiców. Ma Pan jakiś pomysł
na walkę z pseudokibicami?
– Z mojej strony będzie duży nacisk na
rozpoznanie tego problemu. Są w Rudzie
Śląskiej grupy kibiców, które na pewno będą
się zwalczać. Będziemy na bieżąco przeciwdziałać zagrożeniom, które z tego tytułu mogą wynikać.
– Ma Pan jakąś receptę na zarządzanie
ponad 300-osobową grupą podległych Panu pracowników?

– Jest to dla mnie wyzwanie, ale wierzę
w to, że ci ludzie nadal będą wykonywać
swoje obowiązki tak dobrze jak dotychczas.
Wyznaję zasadę otwartych drzwi, więc
z każdym problemem można do mnie
przyjść, porozmawiać i znaleźć sposób jego
rozwiązania.
– To samo dotyczy mieszkańców?
– Jeżeli ktoś będzie chciał się spotkać, to
bardzo chętnie umówię się na rozmowę.
Istotą pracy policji jest przede wszystkim
poznanie problemu, dlatego takie spotkania
często są bardzo owocne.
– Stan sprzętowy i infrastruktury
w Komendzie Miejskiej Policji choć coraz lepszy, nadal jeszcze wymaga uwagi…
– To duży problem, głównie ﬁnansowy.
Myślę, że to też nie zmieni się od razu. Sporo jest już zrobione np. w Rudzie 1 czy
w komendzie miejskiej w Nowym Bytomiu,
ale w komisariatach wygląda to niestety nadal różnie. Jako komenda miejska nie mamy
takich pieniędzy, które mogłyby zostać
przeznaczone chociażby na termomodernizację budynków. Mam jednak świadomość,
że w samych komisariatach musi się sporo
zmienić. Przede wszystkim petent, który odwiedza jednostkę państwową, musi mieć
pewien komfort załatwiania swoich spraw.
Pracujący w komisariatach to nasz pierwszy
kontakt z mieszkańcem i o komfort ich pracy trzeba zadbać. Trudno mi cokolwiek
obiecywać, ale na pewno będzie to w centrum mojej uwagi. Myślę, że przy współudziale miasta uda nam się także doposażyć
nasze komórki w radiowozy, gdyż najważniejsze jest to, żeby policjanci mogli sprawnie i szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia.
Arkadiusz Wieczorek

BEZPIECZEŃSTWO

Mają stanowić zbiór informacji o miejscach, w których najczęściej dochodzi do wykroczeń oraz przestępstw. „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” to nowy projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo. Pomysł już zaczął być wdrażany – także w Rudzie Śląskiej, gdzie organizowane są kolejne spotkania w tym temacie.
Mapy mają określać, w których miejscach
najczęściej występują bójki, zabójstwa czy kradzieże. Tworzone będą przede wszystkim na
poziomie samorządowym, na podstawie danych policji oraz informacji przekazanych podczas specjalnych konsultacji z mieszkańcami.
W Rudzie Śląskiej już odbywają się kolejne
spotkania. – Mapa zagrożeń będzie tworzona
przy udziale wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, ale również instytucji, które dbają
o bezpieczeństwo w mieście. Ważne jest, by
w rozmowach wzięły udział osoby, które podzielą się z nami cennymi informacjami w tej kwestii
– podkreśla Roman Aleksandrowicz, zastępca
rzecznika prasowego rudzkiego garnizonu.

Choć forma map jest dowolna, wszystkie łączy wspólna idea. – Założeniem mapy jest to, by informacje o zagrożeniach
docierały do nas na bieżąco i byśmy mogli
tę mapę nieustannie aktualizować – wszystko po to, by wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach, poprzez skierowanie na te tereny większej liczby funkcjonariuszy – wyjaśnia Roman Aleksandrowicz.
Mapa ma powstać do końca lutego, jednak będzie ona cały czas modyﬁkowana.
W piątek, poniedziałek i wtorek odbyły się
jedne z ostatnich spotkań z zainteresowanymi. – Ostatnio opublikowano wyniki ba-

Foto: MS

Te mapy mają poprawić
bezpieczeństwo rudzian

W sprawie mapy odbywają się
kolejne spotkania.
dań jednego z profesorów, z których wynikało, że Ruda Śląska jest jednym z najbardziej patologicznych miast w Polsce. My
jako mieszkańcy się z tym nie zgadzamy
i musimy zrobić wszystko, by tak negatywna opinia nie miała miejsca oraz by mieszkańcy czuli się bezpieczni – mówił podczas
konsultacji Fabian Żydowicz, komendant
II komisariatu Komendy Miejskiej Policji
w Rudzie Śląskiej.
Dziś (24.02) o godzinie 12 konsultacje
w sprawie rudzkiej mapy bezpieczeństwa
odbędą się w ODK „Pulsar” w Bielszowicach oraz w ZSO nr 1 w dzielnicy Ruda.
Magdalena Szewczyk

ŚLĄSK CZYSTEJ
ENERGII

REKLAMA

BUTLE PROPAN-BUTAN
11 KG

Nowy salon nc+
Ruda Śląska-Halemba
ul.Kłodnicka 56 (w sklepie Intermarche).
Tel. 601 427 311

Zapraszamy!
Jarmark Kolorowy Bazar
od 25 do 28.02.2016r.
w CH-R Plaza Ruda Śląska !
Lista wystawców:
• Stara Baśń,
• pasieka Wocka
• przyprawy eldorado
• Browar Koreb
• Gospodarstwo Rybackie Madzia w piątek i sobotę
• Tupperwere
• Pure Soap mydło naturalne
• Wotchthis biżuteria z elementów zegarka
• przytulanki koty i lalki anioły
• Kolorowy Bazar świeczki ręcznie rzeźbione
Do 27 lutego potrwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w ramach którego specjaliści udzielają bezpłatnych informacji prawnych i konstulacji psychologicznych oﬁarom przestępstw.
Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i
prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dyżury specjalistów odbywają się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach
Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez
organizacje pozarządowe działające na terenie województwa śląskiego
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz w sobotę
w godzinach od 10.00 do 13.00. Szczegóły dyżurów można znaleźć na
stronie internetowej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.
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Napięta sytuacja wokół górnictwa wciąż trwa. W minionym tygodniu na kontach górników pojawiła się
część czternastek, druga rata – czyli pozostałe do wypłaty 70 proc. – ma zostać wypłacona do 30 czerwca.
Związki, które nie zgodziły się na taką formę wypłaty, zwróciły się do Państwowej Inspekcji Pracy o nakaz
natychmiastowej wypłaty pozostałej części świadczenia. Wcześniej, podczas zakończonych niepowodzeniem rozmów na temat wypłaty 14 pensji w ratach górnicy zaznaczali, że zgodzą się na takie rozwiązanie
pod warunkiem, że Kompania Węglowa zagwarantuje w tym roku taki sam poziom średniej pensji (tzw.
średniówki) co w 2015 roku. Kompania zgodziła się na to tylko w odniesieniu do pierwszego kwartału.
W miniony piątek (19.02.) zarząd Kompanii Wępania Węglowa i Ministerstwo Energii sprowadza proglowej zaprosił szefów związków na rozmowy o przetesty związków zawodowych i górników wyłącznie do
ciętnych miesięcznych wynagrodzeniach w tym roku.
tego, że jest walka o pieniądze, czyli czternastkę i wyDo spotkań ma dojść w drugiej połowie tygodnia. Nienagrodzenia – dodaje.
wykluczone, że weźmie
W kopalni Halemba
– Jeżeli ktoś mi mówi, że chce zmniejszyć
w nich udział przedstawiciel
– według informacji do jazatrudnienie o 12 proc. i zwiększyć wydobycie
Ministerstwa
Energii.
kich udało nam się dotrzeć
to rozumiem, że chodzi o to, żeby zatrudnić
Związkowcy uważają jed– do dziś nie została uzbroﬁrmy zewnętrzne. My w Bielszowicach
nak, że czternastki i średjona ściana, na której wydopracujemy w jednych z najcięższych
niówki to nie jedyne i nie
bycie powinno ruszyć już
warunkach. Brakuje sprzętu. Jak inaczej
najpilniejsze
problemy.
w marcu. – W naszej kopalni
zwiększyć wydobycie przy zmniejszeniu liczby
– Dzisiaj najważniejszymi
od marca stracimy możliludzi? Chyba tylko poprzez wydłużenie dnia
rzeczami, które powinny być
wość wykonywania zadań.
pracy – bulwersuje się Dariusz Forma
ustalone to sprawa planu
Później nam powiedzą, że
z WZZ Sierpień 80 KWK Bielszowice.
techniczno-ekonomicznego
górnicy nie chcieli ich wyw Kompanii Węglowej oraz
poprawienie bezpieczeństwa górników. W połowie lutego nie wiemy jakie urządzenia i narzędzia mają być
kupione w tym roku. W kopalniach mamy problem
z bezpieczeństwem – tłumaczy Marceli Murawski,
przewodniczący WZZ Sierpień 80 KWK HalembaWirek. – W naszej kopalni Urząd Górniczy trzy razy
w ostatnim tygodniu zatrzymał urządzenia. Nie mamy
narzędzi i urządzeń do prawidłowej produkcji, a Kom-

konywać. W połowie lutego
mamy nie wykonane ponad pół kilometra chodników
i nie mamy uzbrojonej ściany, która w marcu powinna
wydobywać węgiel – tłumaczy Marceli Murawski.
– Na dole potrzeba kilofów, łopat, śrubek i gwoździ. Za
chwilę okaże się, że kopalnie są niewydolne, bo nie
mają gdzie i jak wydobywać – dodaje.
W kopalni Bielszowice związkowców dziwi propozycja możliwości zmniejszenia zatrudnienia w Pol-

WYWIADY ZE ZWIĄZKOWCAMI NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Foto: Agnieszka Rolnik

Czternastki i średniówki to nie
jedyny problem

Planowane jest połączenie kopalń Pokój i Bielszowice.
cy musimy patrzeć na to, że to dobre rozwiązanie ze
skiej Grupie Górniczej, do której ma traﬁć także
względu na ludzi, bo nie stracą pracy – tłumaczy Data kopalnia. – W kopalni Bielszowice ostatnio zrobiono
riusz Forma. – Są jednak pewne obawy o nasz wynik
przetarg na obsługę szybu. Mówi się, że
ﬁnansowy – zauważa. Związkowcy w kopalni Pokój
odstawę główną na poziomie 1000 także
do pomysłu połączenia kopalni podchodzą z rezerwą.
obsługiwała będzie ﬁrma, a takich ﬁrm na kopalni jest
– Przygotowany projekt dotyczy połączenia technolomnóstwo i wprowadza się ich coraz więcej
gicznego, czyli połączenia wy– mówi Dariusz Forma,
robiska, odstawy i przerzuceprzewodniczący
WZZ
– Kopalnia Halemba-Wirek ma zasoby
nie węgla na przeróbkę
Sierpień 80 KWK Bielna 90 lat ekonomicznie uzasadnionego
w Bielszowicach. Nadal chceszowic. – Nie rozumiem
wydobywania dobrego węgla. Mamy
my funkcjonować jako odrębpomysłu na zmniejszenie
stosowne opracowania, ale musimy mieć do
ny zakład. Nie zgadzamy się
zatrudnienia. Widać to na
tego podstawowe narzędzia – łopatę, kilof
na połączenie administracyjne
dole. Kiedyś pracowało
i przysłowiową śrubkę – komentuje sytuację w
– tłumaczy Dariusz Kulpa,
w jednym miejscu sześciu
kopalni Marceli Murawski z WZZ Sierpień 80
przewodniczący Komisji Zaludzi, dziś w tym samym
KWK Halemba-Wirek.
kładowej NSZZ „Solidarność”
miejscu tę samą pracę wyKWK Pokój – Nadal chcemy
konują cztery osoby – dojednak gwarancji, że będziemy mogli realizować nasz
daje.
plan wydobycia przynajmniej do 2030 roku. Póki co
Według planów 1 stycznia 2017 r. ma dojść do połąmamy jedynie zapewnienia ustne i czekamy na konkreczenia kopalni Bielszowice z kopalnią Pokój. Pomysł
ty – dodaje.
Arkadiusz Wieczorek
ten budzi jednak sporo wątpliwości. – Jako związkowREKLAMA
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Brudne ulice są zmorą mieszkańców

|R��� Ś�����

Brudne ulice to zmora w okresach przejściowych – takich jak teraz, gdy zima już powoli odchodzi, a pełni wiosny jeszcze nie widać.
– Jak to możliwe, że w dwudziestym pierwszym wieku przejście przez
główną ulicę powoduje zabrudzenie butów podobne jak przy spacerze
przez zabłocone pole – denerwuje się pan Adam z Bykowiny. – Rozumiem,
że niemożliwe jest sprzątanie codziennie, ale przecież ktoś pobiera za to
niemałe pieniądze! – dodaje. Na czystsze ulice będziemy musieli jednak
jeszcze trochę poczekać, bo wszystko zależy od pogody.
i w nocy – tłumaczy Beata Bereta, naczelniczka Wydziału Gospodarki Komunalnej. – Z uwagi na występujące
w nocy ujemne temperatury utrudnione
jest mechaniczne oczyszczanie dróg
w związku z zamarzaniem wody podczas
zraszania zamiatarką jezdni oraz z powodu zamarzniętych zanieczyszczeń
przy krawężnikach
Oczyszczeniem dróg w Rudzie Śląskiej
drogi – argumentuzajmuje się Tonsmeier Południe z Rudy
je.
Śląskiej. – W okresie zimowym czyszczone
Urząd Miasta
są przede wszystkim główne ulice w naszym
wyjaśnia także, że
mieście oraz ewentualnie drogi o mniejszym
z kolei oczyszczaznaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta nie ulic metodą bez
w odpowiedzi na interwencje mieszkańców
użycia wody spra– podkreśla Beata Bereta.
wia, że mieszkańcy

2 marca na łamach naszej gazety będzie
można złożyć życzenia na Dzień Kobiet. Dla
naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa
rodzaje ogłoszeń w rewelacyjnie niskich
cenach:

10 zł do 25 słów bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów wielokrotność 10 zł)

oraz 15 zł do 25 słów ze zdjęciem
(za każde kolejne 25 słów wielokrotność 10 zł)
Na życzenia czekamy do piątku 25 lutego
do godz. 15.00. Życzenia można przesyłać
mailowo ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl
lub przynieść osobiście do redakcji –
Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36, w godz.
8.00–16.00.

Foto: MS

Jak tłumaczą urzędnicy rudzkiego
magistratu – gdy temperatura w nocy
utrzymuje się w okolicach zera sprzątanie ulic z przyczyn technicznych jest
niemożliwe. – Pozimowe oczyszczanie
dróg zlecane jest zazwyczaj po zakończeniu sezonu zimowego przy sprzyjających warunkach pogodowych w dzień

Brudne ulice utrudniają życie mieszkańcom.
interweniują z powodu nadmiernego
pyłu. Warto dodać, że czyszczenie ulic
w czasie zimy odbywa się na podstawie
odrębnych zleceń, a nie stałego harmonogramu. I tak – od 12 lutego zlecono
wyczyszczenie i wykonano jednokrotne

Kiedyś sklep spożywczy, a teraz?

oczyszczenie ulic: Joanny, Karola Goduli, Bytomskiej, Grunwaldzkiej, Hlonda, Placu Jana Pawła II, Damrota,
Markowej oraz częściowo ul. 1 Maja
i ul. Niedurnego.
Arkadiusz Wieczorek

|N��� B����

może być prowadzona zabudowa usługowo-mieszkaniowa, czyli np. sklep. Zgodnie z tym już jesienią ubiegłego roku prywatny właściciel ﬁrmy znalazł najemcę,
a od pewnego czasu ruszyła działalność
gospodarcza w tym miejscu. Jak udało
nam się ustalić, powstał tam sklep, który
oferuje klientom sprzęt sportowy.
– W budynku działa sklep, w którym
sprzedawany jest sprzęt do paintballa. Sezon zimowy powoduje, że ruch jest mniejszy, być może dlatego okoliczni mieszkańcy o nim nie wiedzą – tłumaczy właściciel
posesji.
Magdalena Szewczyk

Foto: arch.

Chyba każdy rudzianin pamięta jak wyglądało odkryte kąpielisko w Nowym Bytomiu przed kompleksowym remontem – blaszane ściany, zaniedbane niecki basenowe i długo nieodświeżane zaplecze. Korzystający z basenu pamiętają również
znajdujący się przy płocie sklep, do którego uczęszczało się przed wejściem na
teren kąpieliska. Pusty budynek także został wyremontowany. Jakie jest obecnie
jego przeznaczenie?
Już w grudniu otrzymaliśmy zapytania
dotyczące tego, co powstanie w budynku
przy ul. Ratowników 6. – Mieszkam na
ul. Kolistej i od jakiegoś czasu zastanawiam się, czy w budynku, w którym był
sklep przy basenie, znowu będzie można
robić zakupy – zastanawiała się jedna
z mieszkanek. – Czy budynek ten jest własnością miasta i czy stanie się elementem
basenu? – pytała.
Obiekt ten jest własnością prywatną,
natomiast zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego naszego miasta,
w miejscu przylegającym do kąpieliska

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

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o
wywieszeniu
na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie: ul. Młyńska,
która zostanie oddana w dzierżawę,
na okres 3 lat z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny, ul.
Janusza Korczaka i Wodna, która
zostanie oddana w dzierżawę, na okres
3 lat z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne i uprawy rolne,
ul. Teatralna, która zostanie oddana
w najem, na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejący ogródek gastronomiczny,
ul. Władysława Reymonta, która
zostanie oddana w najem, na okres 3
lat z przeznaczeniem pod istniejący
garaż wolnostojący, ul. Targowa, która
zostanie oddana w najem, na okres 3
lat z przeznaczeniem pod działalność
usługową oraz drogę dojazdową, ul.
Karola Gabora, która zostanie oddana
w dzierżawę i najem, na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne, przydomowe
i istniejące garaże, ul. Kąpielowa,
która zostanie oddana w dzierżawę,
na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne
i przydomowe, ul. Wyzwolenia, która
zostanie oddana w dzierżawę, na okres
3 lat z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne i przydomowe.

Budynek przed remontem (góra) i tuż po (dół).
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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RUDA ŚLĄSKA

Walka z psimi odchodami trwa
W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej opłatę od poStraży Miejskiej. W części parku funkcjonują też kasiadania psa zapłaciło 2795 mieszkańców. Niestety,
mery monitoringu miejskiego. Każdorazowo po ujawniektórzy rudzianie uiszczając należność, nie czują
nieniu przez operatora monitoringu danego wykrosię już w obowiązku, by sprzątać po psie, w myśl zaczenia, na miejsce wysyłany jest patrol celem ukarasady „płacę, więc ktoś za mnie posprząta”. W takiej
nia sprawców wykroczeń – tłumaczy Krzysztof Piesytuacji warto przypomnieć, że zgodnie z uchwałą
karz, komendant rudzkiej Straży Miejskiej.
Rady Miasta właściciele psów są zobowiązani do
Tylko w 2015 roku w samym parku odnotowano
usuwania nieczystości po pupilku m.in. z klatek
174 interwencji w sprawie zanieczyszczeń po pupilu,
schodowych, ulic, chodników, zieleńców, skwerów
a dzięki monitoringowi udało się aż 32 razy przyłapać właścicieli psów na
i z parków. – Nowy Bytom
gorącym uczynku. Jak te
to zbiorowisko psich kup.
W tym roku na zakup torebek
statystyki wyglądają w odTragicznie jest na chodniprzeznaczono 20 tys. zł, jednak
niesieniu do całego miakach przy ulicach Kościuszjeśli chodzi o sprzątanie po
sta? – Należy nadmienić,
ki czy Wojska Polskiego.
czworonogach na tym wydatki
że w 2015 roku na terenie
Park Dworski, pomimo że
miasta się nie kończą.
miasta ujawniono 393
jest już dostosowany do temieszkańców niestosujągo, by właściciele psów
cych się do obowiązków ciążących na właścicielu
sprzątali, ciągle jest zapaskudzony. Jest tam tyle
psa. Na 179 nałożono mandaty karne, a w 192 przypięknych terenów zielonych, na które strach puścić
padkach odstąpiono od wymierzenia kary i zastosowłasne dziecko – mówi pan Paweł, mieszkaniec Nowano upomnienie – wylicza Krzysztof Piekarz.
wego Bytomia.
Dodajmy, że aby ułatwić i zachęcić mieszkańców
O tym, że trudno zwalczać tak nieprzyjemne nado dbania o porządek, od ośmiu lat miasto udostępnia
wyki, wiedzą urzędnicy oraz strażnicy miejscy, któmieszkańcom woreczki na psie odchody. Przez
rzy pozostają z problemem. – Teren Parku Dworskiepierwsze lata było to 41 tys. sztuk woreczków roczgo jest systematycznie kontrolowany przez służby

Foto: MS

Walkę z psimi odchodami prowadzi prawie każde duże miasto w Polsce. W Rudzie Śląskiej intensywniejsza stała się ona już dwa lata temu, kiedy to nagłośniono problem poprzez happeningi i akcję umieszczania chorągiewek na miejskich skwerach. Nadal jednak jest mnóstwo mieszkańców, których trudno
zmusić do sprzątania po swoim pupilu. Tylko w ubiegłym roku takich osób było ok. czterystu, a to tylko ci, których udało się namierzyć.

Na terenie miasta stoją łącznie 24 pojemniki na psie nieczystości.
nie. Jednak zapotrzebowanie wzrosło, stąd w 2014
i 2015 roku kupiono aż 450 tys. takich woreczków!
– Do Biura Obsługi Mieszkańców po torebki dziennie
zgłasza się około 10-12 osób. Są one dostępne bezpłatnie w Urzędzie Miasta oraz w administracjach

spółdzielni mieszkaniowych – zachęca Adam Nowak,
rzecznik prasowy rudzkiego magistratu.
Jeżeli chodzi o tegoroczny budżet, to przeznaczono 20 tys. zł na zakup torebek na psie odchody.

Magdalena Szewczyk
REKLAMA

11 i 12 marca 2016 r., godz. 17.00

ODK „Pulsar” Ruda Śląska-Wirek, ul. Różyckiego 30

W cenie:

• kawa, herbata, ciasto, zimna płyta
• występ Chippendalesa
• koncert Piotra Herdziny!!!
• świetna zabawa z biesiadowaniem
i konkursami
• prowadzący Andrzej Miś –
prezenter Radia Silesia

Zapraszamy na wieczór
gorących atrakcji!
Wszelkie informacje pod
numerem 691-349-457 lub
601-923-505
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HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Poczujesz złość,
zazdrość i gniew, ale spokojnie. Wkrótce pokonasz każdą przeszkodę i powiedzie
Ci się w ﬁnansach. Powodzenia.
Byk – Pora zmierzyć się
z nowymi wyzwaniami.
Będziesz musiał dogadać się z ludźmi, dobrze wszystko
rozegrać. Jeśli Twój ukochany zainteresuje się miłą znajomą, zachowaj
pokerową twarz. Zaimponujesz mu
pewnością siebie.
Bliźnięta – Osoby spod
tego znaku przywiązują
się do ludzi i godzinami
mogą spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Musisz jednak uważać na
ich nadmierną ciekawość, może być
irytująca dla Ciebie i innych.
Rak – Wreszcie wyruszysz na miłosny podbój.
Nie bój się ﬂirtów i romansów. Jeśli masz wątpliwości co
do pracy, to dobry czas aby ją zmienić. Nie przesadzaj z używkami,
a Twoja kondycja zdrowotna pozostanie bez zmian.
Lew – Niecierpliwość
i zbytnia emocjonalność
mogą Ci zaszkodzić.
Umocnij swoją pozycję w ﬁrmie.
Przelotne ﬂirty mogą skutkować
poważnymi deklaracjami.
Panna – Uważaj na to co
mówisz, bo wpadniesz
w miłosne sidła. Nietrwałe związki się skończą. Nadchodzą zmiany w sferze zawodowej, które wyjdą Ci na dobre. Panny
zostaną docenione.

Waga – Usłyszysz wiele
komplementów,
ale
uważaj na to co mówisz,
bo wpadniesz w tarapaty. Będzie
potrzebna cierpliwość w sprawach
materialnych. Zadbaj o zdrowie.
Skorpion – Poczujesz się
spełniony. Nareszcie wyjdziesz z ograniczającego
Cię związku. Staraj się panować
nad emocjami.
Strzelec – Strzelec bardzo ceni sobie poczucie
wolności, nie lubi narzucania się. Najlepszy czas dla osób
spod tego znaku to początek trzeciej dekady. Musisz określić, co
stanowi dla Ciebie wartość życia.
Koziorożec – Osoby
spod znaku Koziorożca
są mądre i zrównoważone. Nie stawiaj poprzeczki za wysoko, gdyż Twoje ambicje nie pozwolą zrezygnować z postawionych
celów. Otwórz się na nowe inspiracje.
Wodnik – Gwiazdy dodadzą Ci siły do działania. To będzie dla Ciebie
dobry czas w sprawach zawodowych. Będziesz działać na podwójnych obrotach. Rewelacyjny czas
to koniec tygodnia, jednak uważaj
na odporność.
Ryby – Czeka Cię bardzo dobry tydzień. Dostaniesz szansę na dodatkową pracę. Gwiazdy planują
sukces w życiu prywatnym. Jeśli
będziesz działać rozważnie, wszystko pójdzie po Twojej myśli.

WRÓŻKA
JADZIA

ZAPRASZA!!!
TAROT CYGAŃSKI

ROZRYWKA | 24.02.2016

KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE
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Poziomo: 1– katarakta, 5 – płótno introligatorskie, 8 – czara Jezusa
z Ostatniej Wieczerzy, 9 – zdanie muzyczne, 11 – niebieski barwnik,
12 – dowódca Kozaków, 15 – starszy ﬂisak, 17 – w oknie celi, 20 –
nota, osąd, 21 – ssak drapieżny z rodziny wiwer, 24 – surowy befsztyk, 25 – taniec starowłoski, 28 – zdolność odbierania fal dźwiękowych, 29 – stolica Armenii, 32 – ludowy poeta muzułmański, 33 –
motyw dekoracyjny, 36 – glinka ceramiczna, 39 – instr. muzyczny, 42
– mit. gr. piekło, 43 – suwa się po sztagu, 45 – świętoszek,bigot, 46
– skarlały śledź bałtycki, 47 – gorzknik, surowce zielarskie.
Pionowo: 1 – mit. gr. bóg wiatru zach., 2 – motyl nocny, 3 – imię
żeńskie, 4 – pierw. chem., 5 – szyk samolotów w locie grupowym, 6
– na czele wyścigu, 7 – przewodzi w kurniku, 10 – warowna budowla,
13 – drzewo zwrotnikowe, 14 – środek cyrku, 16 – jadowity wąż, 17
– ozena, 18 – czynni członkowie partii, 19 – lek przeciw anginie, 21
– wiwera, 22 – odzież podbita futrem, 23 – ssak morski o cenym futrze, 26 – błękit, 27 – zakon derwiszów, 30 – mit. celt. bogini rolnictwa, 31 – jez. w Turcji, 34 – uroda, 35 – liście pietruszki, 37 – tętnica
główna, 38 – jez. w Afryce, 40 – wojsko chana, 41 – primadonna, 44
– odłamana taﬂa lodu.
Hasło krzyżówki nr 50 brzmiało: „Klub kawalerów”. Nagrodę
otrzymuje Kamil Kupczak. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38 – 40) z tej krzyżówki
otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41
– 709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.
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Agata Grzesiczak
córka Żanety i Artura
ur. 3.02. (3650 g i 54 cm)

Franciszek Janeta
syn Marioli i Łukasza
ur. 9.02. (4050 g i 58 cm)

Tomasz Marut
syn Aleksandry i Łukasza
ur. 8.02. (2225 g i 53 cm)

Amelia Sikora
córka Beaty i Roberta
ur. 8.02. (3500 g i 53 cm)

Szymon Psurek
syn Sylwii i Michała
ur. 8.02. (3290 g i 55 cm)

Bartosz Kniejski
syn Aliny i Piotra
ur. 5.02. (3650 g i 52 cm)

Kamil
syn Marty i Grzegorza
ur. 6.02. (3750 g i 57 cm)

Franciszek Malcherek
syn Moniki i Patryka
ur. 6.02. (3170 g i 52 cm)

Mateusz Piasta
syn Beaty i Marcina
ur. 7.02. (4430 g i 59 cm)

Marcel Janos
syn Katarzyny i Szymona
ur. 9.02. (3080 g i 52 cm)

Filip Degórski
syn Katarzyny i Artura
ur. 11.02. (3225 g i 52 cm)

Fabian Sawicki
syn Sandry i Patryka
ur. 9.02. (3300 g i 56 cm)

Faustyna Młody
córka Aleksandry i Grzegorza
ur. 12.02. (3900 g i 58 cm)

Oskar Dziewior
syn Sandry i Jarka
ur. 9.02. (3100 g i 55 cm)

Tomasz Ziomek
syn Katarzyny i Macieja
ur. 10.02. (3510 g i 55 cm)

Robert Mastalerz
syn Natalii i Łukasza
ur. 9.02. (3400 g i 52 cm)

Helenka Kupka
córka Magdaleny i Daniela
ur. 9.02. (2950 g i 50 cm)

Alicja Kowolik
córka Agnieszki i Krzysztofa
ur. 10.02. (3700 g i 57 cm)

Michał Wieczór-Szczerbowicz
syn Magdaleny i Gabriela
ur. 26.01. (3640 g i 55 cm)

Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787
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REKLAMA

Ewa Kempisty-Jeznach
Książka tylko dla mężczyzn
Prawdziwy mężczyzna to gatunek
zagrożony wyginięciem. Ta książka to
wołanie o ratunek dla panów.
Współcześni mężczyźni coraz mniej
odpowiadają wizerunkowi kulturowemu, który każe im być ostoją kobiety,
symbolem bezpieczeństwa i walki
o przetrwanie. Panowie bywają dziś
często słabi, zmęczeni, przepracowani,
z obniżonymi potrzebami seksualnymi.
Coraz trudniej doszukać się w nich
cech, które odróżniają samca od samicy. Świat zaczynają również zaludniać
metroseksualni osobnicy, będący w zasadzie mężczyznami, jednak znacznie
bardziej przypominający pozbawione
płci istoty.
Doktor Ewa Kempisty-Jeznach traktuje to zjawisko bardzo poważnie, dowodząc, że winę za ten stan rzeczy ponosi obniżanie się poziomu testosteronu, będące skutkiem niekorzystnego wpływu środowiska oraz fatalnego stylu życia większości współczesnych mężczyzn.

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha
Kinga Kukiełka
córka Dagmary i Tomasza
ur. 17.02. (2900 g i 54 cm)

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
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Wiadomości Rudzkie grają po śląsku

Foto: Agnieszka Rolnik
Foto: Agnieszka Rolnik

Foto: Agnieszka Rolnik
Foto: Agnieszka Rolnik

Foto: Agnieszka Rolnik
Foto: Agnieszka Rolnik

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Foto: Agnieszka Rolnik

„Wiadomości Rudzkie” grają po śląsku w Restauracji „Wawelska” już od kilku miesięcy.
Spotkania śląskich artystów cieszą się niesłabnącą popularnością. Podczas ostatniego koncertu
(18.02.) dla licznie zgromadzonej publiczności
wystąpili m.in. Piotr Herdzina i Bożena Mielnik,
którzy zaprezentowali utwory przygotowywane
na ich nowe, autorskie płyty.
Najnowszy materiał muzyczny zaprezentował
także zespół Betiber, proponujący piosenki
w śląskiej gwarze zaaranżowane w zupełnie nowym brzmieniu. – Każda możliwość zaprezentowania się przed publicznością jest dla nas ważna. Jesteśmy nową grupą, dlatego chcemy być
wszędzie tam, gdzie chcą nas słuchać – mówił
Bernard Kurzawa, założyciel zespołu Betiber.
Uczestnicy koncertu mogli też posłuchać Kasi
Piowczyk, która odwiedziła to miejsce już po raz
kolejny i jak zapewniała, zawsze jest to miłe
przeżycie. – Za każdym razem, kiedy mam okazję
tu wystąpić, jestem zafascynowana atmosferą,
jaka tutaj panuje. Publiczność w „Wawelskiej”
do każdego z wykonawców podchodzi z ogromną
sympatią – podkreślała Katarzyna Piowczyk. Do
stałych bywalców sceny w Restauracji „Wawelska” należy grupa De Silvers, która poza koncertowaniem stara się także o dobór repertuaru tak,
aby każde spotkanie było niepowtarzalne. Kolejny koncert w tym miejscu zaplanowany jest na
9 marca i będzie to spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Już dziś serdecznie zapraszamy.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: Agnieszka Rolnik

Niesłabnąca popularność koncertów w Restauracji Wawelska

www.wiadomoscirudzkie.pl
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RUDZKIE SMAKI

KULTURA

Styczniowa edycja konkursu „Rudzkie Smaki” rozstrzygnięta! Jej laureatem został Adam
Podgórski z Rudy Śląskiej. Zwycięski przepis to receptura na śląskie knedle robione z czerstwego pieczywa. – To proste i pyszne danie śląskiej kuchni, choć może już trochę zapomniane – mówi Michał Kaczmarczyk, ambasador konkursu. W lutym Urząd Miasta czeka na
propozycje wielkanocnych specjałów. Przepisy można przesyłać do końca miesiąca.

Zaledwie trzy lata brakuje chórowi mieszanemu Słowiczek do jubileuszowej, setnej rocznicy powstania.
Chór działa w dzielnicy Wirek już od 1919 roku, a w Domu Śpiewaczym Słowiczek ćwiczy od 1938 r.

Rudzki magistrat kontynuuje konkurs „Rudzkie
Smaki”. To już trzeci sezon kulinarnej zabawy dla
mieszkańców. Co miesiąc wybierany jest „smak
miesiąca”, a jego autor otrzymuje nagrodę. 12 smaków z poszczególnych miesięcy utworzy kalendarz
kulinarny na 2017 rok. Kolejny rok zabawy otwiera
przepis Adama Podgórskiego na śląskie knedle
z czerstwej bułki. – Pan Adam nie pierwszy raz bierze udział w konkursie „Rudzkie Smaki”. Jest pasjonatem śląskich zwyczajów i tradycji, w tym śląskiej
kuchni – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta UM.
– Tym razem przypomniał nam przepis na knedle
z czerstwego pieczywa, popularne danie również
w Niemczech i Czechach – dodaje. – To potrawa

silnie zakorzeniona w śląskiej tradycji, podobnie
jak kotleciki z czerstwego chleba – wyjaśnia pan
Adam. – Są alternatywą dla śląskich klusek, mo-

Śląskie knedle z czerstwej bułki

Składniki: 4 czerstwe bułki (kajzerki lub inne), ¾
szklanki mleka, 1 cebula, 1 jajo kurze, ½ pęczka zielonej pietruszki albo koperku, 2 łyżki mąki pszennej,
oliwa z oliwek, sól, pieprz czarny mielony.
Wykonanie: Bułki pokroić na kawałki, zalać mlekiem i odstawić do napęcznienia. Obraną cebulę
drobno posiekać, zrumienić na złoty kolor na patelni
na rozgrzanej oliwie, dodać do namoczonych bułek.
Wsypać mąkę, wbić jajko, oprószyć solą i świeżo
zmielonym pieprzem, dodać posiekaną natkę pietruszki lub koperku. Wyrobić jednolitą masę. Uformować niewielkie kulki (wielkości tradycyjnych
klusek śląskich). Gotować na wolnym ogniu w osolonej wodzie przez 8-10 minut, wybrać łyżką cedzakową. Podawać z sosami: mięsnym, pomidorowym,
grzybowym – zależnie od upodobania, albo okraszone podsmażonym boczkiem. Mogą także stanowić
dodatek do dań mięsnych

Śląskie kotlety z czerstwego chleba

Składniki: 50 dag czerstwego chleba pszennego,
razowego lub mieszanego, mleko, 1 jajo kurze, 2 ce-

gą stanowić dodatek do dań mięsnych, ale wystarczy też okrasić je boczkiem czy polać sosem
– wyjaśnia.
Do końca lutego można z kolei przesyłać propozycje specjałów wielkanocnych. – Czekamy
na przepisy na ciasta, święconki, potrawy z wędlin i mięsa, czyli na to wszystko, co znajduje się
na śląskim stole po czterdziestodniowym poście
– zachęca do udziału w konkursie Michał Kaczmarczyk, rudzki kucharz, ambasador konkursu.
Przepisy wraz ze zdjęciem można przesyłać drogą e-mailową na adres media@ruda-sl.pl, pocztą

na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie
Smaki”, bądź składać osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (p. 325).
W 2016 roku preferowane są przepisy na typowo
śląskie potrawy i stare receptury, przekazywane
z pokolenia na pokolenie. 
IM
bule, 1 żółta papryka, sól, pieprz czarny mielony,
słodka papryka mielona, chili, bazylia, zioła prowansalskie, 3 ząbki czosnku, bułka tarta do panierowania, olej do smażenia.
Wykonanie: Pieczywo pokroić na kawałki, zalać mlekiem, odstawić na kilka minut do napęcznienia. Masę chlebową odcisnąć w dłoniach,
przełożyć do miski. Obrane i drobno posiekane
cebule zrumienić na złoto na rozgrzanym oleju,
dodać drobno posiekaną paprykę żółtą, dusić razem do miękkości, wystudzić. Ząbki czosnku
obrać, przecisnąć przez praskę, dodać do masy
chlebowej razem z podsmażoną cebulą i papryką,
oprószyć solą, świeżo zmielonym pieprzem i pozostałymi przyprawami, wbić jajo, wyrobić jednolitą masę. Gdyby była zbyt rzadka, zagęścić
tartą bułką. Z masy formować owalne kotleciki,
panierować w tartej bułce, smażyć na złoty kolor
na gorącym oleju. Podawać jako samodzielne danie z różnorodnymi surówkami, jako dodatek do
barszczu, albo jako podstawę dań obiadowych
z duszonymi mięsami.

Obecnie w chórze śpiewa ok. 40 osób. Oto część składu.
w swoim repertuarze m.in. utwory
ludowe, patriotyczne, musicalowe,
oratoryjne, operetkowe oraz religijne. Od 1938 roku udało się zebrać
prawie 400 własnych opracowań, co
dla chóru jest niezwykle ważne. Cały czas powstają kolejne własne
aranżacje. W „Słowiczku” śpiewa
wiele osób, które kiedyś występowały w wybitnych chórach i filharmoniach. Pojawiają się także amatorzy, ale wszystkich charakteryzuje
jedna wspólna cecha – wielka pasja

i chęć śpiewania. – Zapraszamy do
śpiewania w naszym chórze wszystkich chętnych, którzy dysponują
wolnym czasem i chęcią. Nowych
osób ciągle przybywa, ale nigdy nie
zamykamy się na kolejnych chórzystów, więc każdy jest u nas mile widziany – zachęca do udziału w spotkaniach grupy Barbara Orłowska.
Obecnie chór pracuje nad repertuarem, który zaprezentuje już
17 kwietnia podczas koncertu pasyjnooratoryjnego. 
AW
REKLAMA

Dlaczego warto konsolidować?

FERIE 2016

Foto: arch.

Harcerze
w Istebnej
Harcerze 4. Harcerskiej Drużyny Wodnej „HOOK”
rudzkiego hufca ZHP wyjechali na tegoroczne zimowisko, gdzie zorganizowano dla nich m.in. zajęcia teatralne oraz dziennikarskie. Podczas ferii zawitali do
nich także wiceprezydent miasta Michał Pierończyk
oraz druh pwd. Michał Mazur, zastępca komendanta
Hufca ZHP im. Łucji Zawady w Rudzie Śląskiej.
Rudzcy harcerze spędzają ferie zimowe w szkole
w Istebnej-Zaolziu już trzeci raz. – W przyjaznej atmosferze realizują swoje zamierzenia, spędzają czas
na świeżym powietrzu, zdobywają nowe sprawności,
bawią się i odpoczywają – relacjonuje Monika Grzyb,
rzeczniczka prasowa rudzkiego hufca ZHP. – Zuchy
w tym roku zdobywają sprawność dziennikarza. Między innymi każdego dnia przygotowują wiadomości.

– Ten dom to nasza duma, gdyż
został wybudowany rękami chórzystów. Mało który chór ma takie swoje
miejsce, gdzie jest u siebie, gdzie może ćwiczyć i się spotykać – podkreśla
Barbara Orlińska, dyrygentka chóru.
To właśnie w „Słowiczku” można
zobaczyć i usłyszeć jak chór śpiewa.
Próby odbywają się raz w tygodniu
i poza śpiewaniem to także czas rozmów i wspólnego spędzania czasu
przy kawie. – Obecnie chór liczy
41 osób. To osoby w każdym wieku
– nasza średnia to 50 lat – mówi
Barbara Orlińska. – Mamy dużo koncertów, stąd kładziemy duży nacisk
na systematyczne próby. Przygotowujemy się do każdego koncertu oddzielnie. Staramy się, żeby nasz repertuar był bardzo zróżnicowany
i zawsze dostosowany do koncertu,
na który jesteśmy zaproszeni – dodaje. Nad repertuarem pracuje głównie
dyrygent chóru, ale sami chórzyści
także mają duży wpływ na to, co pojawia się na koncertach. Chlubą chóru jest bowiem bardzo bogata biblioteka utworów. Od czasów powstania
siedziby chóru, zbiór utworów systematycznie się powiększa. Chór ma

Foto: AW

Kolejny smak miesiąca wybrany

Śpiewają prawie od stu lat

Harcerze prowadzili wywiad z wiceprezydentem.
Czwartkowe (18.02.) wydanie było specjalne, bo
zuchy na żywo przeprowadziły wywiad z wiceprezydentem
miasta
Michałem
Pierończykiem.
– Pan prezydent mógł również zobaczyć jak pracują
harcerze i harcerze starsi naszej drużyny. Cieszymy
się, że mogliśmy gościć tak ważną dla nas osobę na
zimowisku – zaznacza Monika Grzyb.
JO

Proste i oczywiste – tylko czy Ty o tym wiesz? Pozwól, że w kilku słowach przedstawię Ci moją historię. Mam nadzieję, że stanie się dla Ciebie nie tylko
inspiracją, ale również natchnieniem do działania.
Przez te kilka lat, kiedy pracuję w finansach, spotykałem różnych klientów, świadomych i nieświadomych
zobowiązań jakie nad nimi ciążą, takich, którzy dali
się oszukać różnym instytucjom oraz takich którzy
sami oszukiwali... Ale najbardziej przeraziła mnie historia młodego małżeństwa. Tomka i Asi. Młodzi byli w sobie szaleńczo zakochani. Pomimo że nie mieli
zbyt dużo pieniędzy, to ich miłość potrafiła przezwyciężyć wszystko. Po jakimś czasie ich sytuacja ustabilizowała się. On dostał awans i załatwił żonie kartę
kredytową z dużym limitem, z której chętnie korzystała. Asia świetnie się czuła, wydając coraz to więcej
i szybko wykorzystała cały dostępny limit. Po tym
jak pieniądze na karcie się skończyły, Asia zaczęła
zaciągać niewielkie pożyczki (tzw. chwilówki), nie
mówiąc nic mężowi. Tomek również podekscytowany swoim awansem wziął duży kredyt na nowy samochód, potem kolejne pożyczki na pralkę, zmywarkę i inne elektro-śmieci. Sytuacja rozwinęła się tak,
że po krótkim czasie Asia musiała płacić 700 zł rat
miesięcznie, a Tomek 1600 zł rat miesięcznie, co razem daje 2300 zł. Tomek zarabiał nieźle, więc
młodzi mogli sobie na to pozwolić. Przyszedł
w końcu ten straszny dzień, w którym Tomka zdegradowano na niższe stanowisko. Tym samym zmniejszono mu pensję. Młodzi stanęli na skraju bankructwa, byli zrozpaczeni i załamani, ponieważ ich miesięczne zobowiązania przekraczały kwotę którą teraz
otrzymywał Tomek. I w tej oto sytuacji poznałem ich
ja. Na początku naszej znajomości młodzi zadali mi

trzy pytania: co mamy zrobić w naszej sytuacji, jak
wybrnąć z kłopotów, w które się wpakowaliśmy i jak
dogadać się z bankami o obniżenie raty? Otóż odpowiedzią na wszystkie zadane pytania okazała się
KONSOLIDACJA. Konsolidacja jest to zebranie zobowiązań z różnych instytucji finansowych i połączenia ich w jedno. Daje nam to kilka korzyści:
• jedna rata – nie musimy się martwić, że gdzieś lub
komuś zapomnimy zapłacić;
• niższa rata – dzięki temu można odratować domowy budżet lub zainwestować zaoszczędzone pieniądze;
• spokój – warunki konsolidacji można tak negocjować, że niezapłacone raty nie będą nam już śnić się
po nocach.
Asia i Tomek postanowili spróbować. Powierzyli
swoje finanse profesjonalnemu doradcy. Jak na tym
wyszli? Ich miesięczne zobowiązania z 2300 zł obniżyły się do 1187 zł i młodzi mogli znowu godnie żyć.
Masz zobowiązanie w kilku bankach bądź instytucjach pozabankowych? Chciałbyś podreperować rodzinny budżet lub zacząć inwestować? Masz dosyć
comiesięcznego płacenia wysokich rat? Nie jest problemem to, że się zadłużyłeś, tylko to, co zrobisz,
żeby z tego wyjść, a to oznacza, że powinieneś skontaktować się z jednym z nas.

Zadzwoń!

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą
na każde Twoje pytanie.
Artur Loewe – 533-551-950
Milena Szymczak – 533-076-950
Marcin Świętoń – 533-034-950

cmi-kredyt.pl
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Skąd się bierze woda w kranie?
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej kontynuuje współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, której celem jest realizacja akcji edukacyjnych promujących zdrowie. W tym roku PWiK wspiera projekty: „Bezpieczne i Zdrowe Ferie”, „Bezpieczne i Zdrowe Wakacje” oraz „Szkoła Czystych Rąk”.

W minionym tygodniu przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odwiedzili najmłodszych mieszkańców Rudy Śląskiej – uczestników półkolonii organizowanych w naszym mieście.
Spotkania odbyły się w Świetlicy Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Elżbiety, Szkole Podstawowej
nr 18 w Kochłowicach, Muzeum Miejskim oraz Domu Kultury w Bielszowicach. – Akcja pozwala na
dotarcie do szerokiej grupy dzieci i młodzieży, a poprzez nich także do rodziców. Tym samym jest to działanie co najmniej dwupokoleniowe – mówi Małgorzata Skrzypek z PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Edukacja proekologiczna promuje właściwe nawyki żywieniowe, a także podkreśla istotną rolę wody
w życiu każdego człowieka. Dzięki krótkim prelekcjom dzieci mogą się dowiedzieć o jakości wody
w mieście oraz w jaki sposób działa Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji. Mali słuchacze uzyskują
również informacje o tym, co dzieje się z wodą, nim
traﬁ ona do naszych domów oraz jak ﬁrma dba o środowisko naturalne. – Podczas spotkań przekazujemy
także materiały edukacyjne, których głównym zadaniem jest pogłębianie wiedzy o wodzie, jako ograniczonym i niezwykle cennym zasobie naturalnym,
a także kształtowanie świadomości ekologicznej nas
wszystkich. Uczulamy dzieci, jak ważne dla zdrowia
jest picie wody ze sprawdzonego źródła – mówi prezes PWiK, Grzegorz Rybka.
Podczas spotkań porusza się także kwestię nawyku
mycia rąk wodą i mydłem, który zapobiega rozwojowi
infekcji. – W związku ze wzrostem liczby zachorowań
na grypę i infekcje grypopodobne postanowiliśmy
zwrócić uwagę na to jak prawidłowo myć ręce, oraz
jak można samemu bronić się przed zachorowaniem.
Mamy nadzieję, że nabyte wiadomości dzieciaki przekażą swoim rodzicom i bliskim – mówi Agnieszka Grabiec z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rudzie Śląskiej. – Edukacja dzieci i młodzieży to
bardzo ważny element naszej codziennej pracy, dlatego chętnie wspieramy tego typu akcje, podczas których
możemy spotkać się z najmłodszymi – dodaje.

Kasia, lat 10
– Teraz wiem skąd w naszych domach bierze
się woda i jak długą drogę musi przebyć zanim
pojawi się w kranie. Dowiedziałam się także
co dzieje się z wodą, kiedy już jej użyjemy.

Szymon, lat 12
– Dowiedziałem się ile wody potrzeba do produkcji żywności i jak bardzo potrzebujemy
wody do życia.

Wiktoria, lat 11
– Pani pokazała nam jak myć ręce, żeby robić to
dobrze. Wcześniej nie wiedziałam, że ręce trzeba
myć 20 sekund i że to dokładnie tyle, ile zaśpiewanie jednej zwrotki piosenki „Wlazł kotek”.
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Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
zwana również dalej Organizatorem, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

1.
2.
3.

1.

I Dzierżawę na okres pięciu lat :
pomieszczeń stacji diagnostycznej o powierzchni 112,44 m2 położonej w Rudzie
Śląskiej przy ul. Pokoju 13,
części nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 162,05 m2
o nr geodezyjnym 1947 /215,
nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 105 m2 obejmującą działkę
o nr geodezyjnym 3321/215, na której znajduje się parking.
II Sprzedaż:
urządzeń diagnostycznych z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
Minimalna (wywoławcza) wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi
3.000 zł netto (trzy tysiące złotych 00/100) + podatek VAT.
Ponadto Oferent, z którym zostanie podpisana umowa będzie musiał ponosić
następujące koszty:
• zryczałtowany koszt centralnego ogrzewania wynoszący na dzień przetargu 500 zł
netto,
• koszt dostawy energii elektrycznej zgodny ze wskazaniem licznika energii,
• koszt dostawy wody i odprowadzenia ścieków rozliczany wg wskazań wodomierza.
Cena sprzedaży urządzeń diagnostycznych wynosi 15.000 zł netto (piętnaście tysięcy
złotych 00/100) + podatek VAT.

I.

Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu zostały szczegółowo opisane
w „Regulaminie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę stacji
diagnostycznej i sprzedaż urządzeń diagnostycznych w Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskie” (Regulamin),
który stanowi integralną część Ogłoszenia.

II.

Uczestnik przetargu powinien złożyć ofertę, o której mowa w Regulaminie,
w siedzibie Organizatora przetargu, tj. 41-709 Ruda Śl., ul. Pokoju 13, budynek II,
pokój nr 2 , od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00 lub przesłać ją drogą
pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora przetargu.
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2016 r. o godzinie 12.00.

III

Oferent powinien wpłacić Organizatorowi przetargu wadium w wysokości
3.500   zł na rachunek bankowy Organizatora przetargu najpóźniej do dnia 15.03.2016 r.
do godziny 12.00.

IV. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym o godz. 12.00 w dniu
15.03.2016 r., zaś przetarg ustny odbędzie się w dniu 15.03.2016 r. o godzinie 12.30
w siedzibie Organizatora przetargu, tj. 41-709 Ruda Śl., ul. Pokoju 13, budynek II,
pokój nr 9 (salka konferencyjna).
V

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia jak i prawo
do odwołania, zamknięcia bądź unieważnienia przetargu przed otwarciem ofert,
bez podania przyczyny.

Oferenci mogą zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści Regulaminu i/lub Ogłoszenia przetargu do 7 dni przed terminem składania ofert
na adres e-mailowy : a.dubiel@pwik.com.pl lub faxem na nr 32/34-24-272.
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Do 2 maja br. trzeba rozliczyć się z ﬁskusem za rok 2015. Przy tej okazji można przekazać 1% zapłaconego podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym, do kogo mają traﬁć te pieniądze. W ubiegłym
roku z takiej możliwości skorzystało ponad 56 tys. rudzian. W sumie przekazali oni organizacjom pożytku publicznego ponad
2 mln zł. – Apeluję do mieszkańców, by skorzystali z możliwości wsparcia lokalnych organizacji i osób z Rudy Śląskiej, którym
pomagają fundacje i stowarzyszenia również spoza miasta – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Ważny 1 procent

W tym roku zeznanie podatkowe
za 2015 rok trzeba złożyć do 2 maja.
Osoby ﬁzyczne mogą 1 procent podatku należnego przekazać na wybraną organizację. – Nie jest to
skomplikowana procedura – podkreśla Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik
prezydent miasta ds. organizacji pozarządowych. – Przede wszystkim
należy wybrać organizację, której
chcemy go przekazać. Trzeba się
jednak upewnić, czy wybrany przez
nas podmiot znajduje się w wykazie
organizacji pożytku publicznego
uprawnionych do otrzymania 1% za
2015 rok – tłumaczy Szczerbiński.

– Może się okazać, że organizacja,
którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie i nie
można przekazać na jej konto pieniędzy z naszego podatku – zastrzega.
Pełny wykaz organizacji, na które
można przekazać swój 1%, znajduje
się na stronie http://www.pozytek.
g o v. p l / Wy k a z , o p p , 3 6 6 6 . h t m l .
Po wypełnieniu formularza PIT i obliczeniu wysokości należnego podatku, obliczamy ile wynosi 1% od
naszego podatku i kwotę tę wpisujemy w odpowiednią rubrykę zeznania
podatkowego. – Nie wykonujemy

żadnego przelewu. Pieniądze przekaże za nas urząd skarbowy – mówi
Jerzy Szczerbiński.
W ubiegłym roku blisko 55 proc.
rudzkich podatników rozliczających
się za 2014 rok przekazało 1 procent
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu otrzymały one ponad 2 mln zł, z czego
prawie 400 tys. zł traﬁło do podmiotów zarejestrowanych w Rudzie Śląskiej. – W sumie rudzkie organizacje
otrzymały ponad 660 tys. zł. Wynika
to z tego, że również podatnicy spoza
miasta przekazali na ich rzecz swój
1 procent – podaje Jerzy Szczerbiński.

Najwięcej, bo blisko 312 tys. zł,
zostało przekazane Towarzystwu
Opieki nad Zwierzętami „Fauna”,
co dało mu 209. miejsce wśród
7 tys. organizacji z całego kraju,
które zostały wsparte 1 procentem.
Do innych najchętniej wspieranych organizacji z Rudy Śląskiej
należały w zeszłym roku: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza,
Stowarzyszenie
RekreacyjnoSportowe „Gwiazda” Ruda Śląska
oraz Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez Zgromadzenie

Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.
– Mam nadzieję, że w tym roku
mieszkańcy naszego miasta również
staną na wysokości zadania i przekażą swoje wsparcie lokalnym organizacjom, tym bardziej, że rudzki
sektor pozarządowy robi wiele dobrego dla mieszkańców – podkreśla
prezydent Dziedzic.
Obecnie w Rudzie Śląskiej działa
27 organizacji pożytku publicznego
oraz 12 terenowych jednostek ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do uzyskania
1 procenta podatku za rok 2015. AS

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1% PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2015 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ:
I. STOWARZYSZENIA
REJESTROWANE I FUNDACJE:
1. Bractwo Kurkowe
Miasta Ruda Śląska
nr KRS: 0000002929
Cele statutowe: krzewienie uczuć
patriotycznych; popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego; wspomaganie rozwoju kultury ﬁzycznej
i sportu.
2. Fundacja Na Rzecz Programu
Wczesnego Rozpoznawania
Chorób Nowotworowych u Kobiet
GODULA – HOPE
nr KRS: 0000008844
Cele statutowe: wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich
leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów
rodnych oraz edukacja medyczna.
3. Górniczy Klub Sportowy
„Grunwald”
nr KRS: 0000077324
Cele statutowe: propagowanie kultury ﬁzycznej wśród dzieci i młodzieży;
tworzenie warunków rekreacji dla
mieszkańców miasta Ruda Śląska;
organizowanie sekcji sportowych dla
wyczynowego i masowego uprawiania sportu.
4. Górniczy Klub Sportowy
„Urania”
przy Kopalni Węgla Kamiennego
„Polska – Wirek”
nr KRS: 0000001450
Cele statutowe: propagowanie i or-

ganizowanie wychowania ﬁzycznego
i sportu; promowanie miasta Ruda
Śląska poprzez sport.
5. Klub Sportowy „Zgoda” Ruda
Śląska-Bielszowice
nr KRS: 0000227877
Cele statutowe: propagowanie
kultury
ﬁzycznej
i
sportu;
organizowanie wychowania ﬁzycznego dzieci i młodzieży;
stwarzanie
członkom
klubu
warunków do uprawiania sportu,
w tym sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.
6. Rudzki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
nr KRS: 0000213614
Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej
i ﬁzycznej sprawności członków stowarzyszenia; prowadzenie edukacji
w różnych dziedzinach nauk, np.
w formie wykładów, seminariów,
lektoratów języków obcych; propagowanie komunikacji społecznej; aktywizacja społeczna osób starszych;
rozwój indywidualnych zainteresowań.
7. Rudzkie Konto Pomocy
nr KRS: 0000002681
Cele statutowe: wszechstronna pomoc osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie; udzielanie
bezzwrotnych zapomóg; pomoc
w zdobyciu dodatkowych kwaliﬁkacji; bezpłatne poradnictwo.

8. Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „RELAKS”
nr KRS: 0000003736
Cele statutowe: wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów
piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków
życia oraz zwiększenie uczestnictwa
w życiu społecznym.
9. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”
nr KRS: 0000081653
Cele statutowe: działanie na rzecz
rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie
inicjatyw kulturalnych; aktywizacja
środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców.
10. Rudzkie Stowarzyszenie
Pomocy Oﬁarom Przestępstw
nr KRS: 0000178360
Cele statutowe: pomoc oﬁarom przestępstw i przemocy, w tym przemocy
w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, m.in. w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń
itp.; utrzymywanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów
przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.
11. Rudzkie Towarzystwo
Hokejowe „Zryw”
Ruda Śląska
nr KRS: 0000409689
Cele statutowe: propagowanie idei

sportu i kultury ﬁzycznej, w szczególności hokeja na lodzie; planowanie i organizowanie pozalekcyjnego
czasu dla dzieci i młodzieży; rozwijanie sportu wyczynowego; organizowanie sekcji sportowych, w których
prowadzone są szkolenia; organizacja
imprez oraz zawodów sportowych.
12. Rudzkie Towarzystwo
Przyjaciół Drzew
nr KRS: 0000279536
Cele statutowe: wspieranie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, praworządności i demokracji, upowszechniania praw człowieka i obywatela; popularyzacja postaw obywatelskich i proekologicznych obywateli; działania zmierzające do poznawania i skutecznej ochrony prawnej oraz
ﬁzycznej zasobów przyrody w mieście Ruda Śląska.
13. Stowarzyszenie Akademia
Piłkarska „Bielik”
nr KRS: 0000540623
Cele statutowe: upowszechnianie
kultury ﬁzycznej i sportu; promowanie zdrowego trybu życia; organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; działalność charytatywna, nauka,
edukacja; przeciwdziałanie patologiom społecznym; promocja i organizacja wolontariatu.
14. Stowarzyszenie „Barwy
Śląska”
nr KRS: 0000300816
Cele statutowe: promocja sztuki intuicyjnej i jej naukowe badania.

15. Stowarzyszenie Inicjatorów
i Animatorów
„Budzik Społeczny”
nr KRS: 0000387228
Cele statutowe: proﬁlaktyka społeczna; proﬁlaktyka wszystkich
dziedzin patologii społecznej
zagrażającej ładowi społecznemu
i pomyślnemu rozwojowi dzieci,
młodzieży, dorosłych, kobiet
i osób starszych; zapobieganie
i walka z uzależnieniami; wspieranie integracji i reintegracji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją; aktywizacja zawodowa młodzieży i dorosłych, zwłaszcza osób w trudnej
sytuacji, trwale bezrobotnych,
z grup szczególnego zagrożenia
bezrobociem i kobiet.
16. Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci i Młodzieży
„Przystanek”
nr KRS: 0000235253
Cele statutowe: prowadzenie
działalności pożytku publicznego
na rzecz ogółu społeczeństwa,
szczególnie w zakresie: ochrony
i promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa
wyższego,
edukacji,
oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży; promocja i organizacja wolontariatu;
działalność wspierająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw
dziecka.
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17. Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży „Pomocni”
nr KRS: 0000269679
Cele statutowe: działania na rzecz
dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych; działania na rzecz
rozwoju dzieci i młodzieży w sferze
kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki; profilaktyka przemocy w rodzinie.
18. Stowarzyszenie Opieki
Hospicyjnej i Paliatywnej
im. Jana Pawła II
w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000004129
Cele statutowe: świadczenie pomocy medycznej i duchowej choremu
w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej
i paliatywnej oraz udział w jej organizowaniu.
19. Stowarzyszenie
„Otwarte Serca” Rodziców
i Przyjaciół Uczniów
Niepełnosprawnych
Zespołu Szkół Specjalnych nr 3
nr KRS: 0000006849
Cele statutowe: pozaszkolne formy
edukacji sportowej; organizacja zajęć
sportowych i rekreacyjnych; opieka
dzienna nad dziećmi; działalność
wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
20. Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinom Hutniczym
Ruda Śląska
nr KRS: 0000241090
Cele statutowe: działalność pomocnicza dla rodzin będących w trudnej
sytuacji materialnej lub życiowej ze
szczególnym uwzględnieniem rodzin
związanych z przemysłem hutniczym.
21. Stowarzyszenie Rekreacyjno
Sportowe „Gwiazda”
Ruda Śląska
nr KRS: 0000001693
Cele statutowe: uczestniczenie
w rozwoju kultury fizycznej; upowszechnianie rekreacji ruchowej
i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie
działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; krzewienie
zamiłowania do systematycznego
uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.
22. Stowarzyszenie Rodzin Osób
Niepełnosprawnych „Nadzieja”
z siedzibą w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000003051
Cele statutowe: wzajemne wspieranie
się
członków
stowarzyszenia
w działaniach opiekuńczych, terapeu-

tycznych i innych wobec pozostających
pod ich pieczą osób niepełnosprawnych.
23. Stowarzyszenie Świętego Filipa
Nereusza z siedzibą
w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000013532
Cele statutowe: pomoc rodzinom
i osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym; działalność
wychowawcza, oświatowa i edukacyjna; organizacja wypoczynku dla
dzieci i młodzieży; poradnictwo obywatelskie.
24. Stowarzyszenie „Warto!”
Nauczycieli, Rodziców, Opiekunów
i Przyjaciół działające w Zespole
Szkół nr 4 Specjalnych
nr KRS: 0000457226
Cele statutowe: prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób
z niepełnosprawnością, ich wszechstronnego rozwoju, rehabilitacji, nauczania, opieki i integracji społecznej.
25. Towarzystwo Lekkoatletyczne
„Pogoń”
nr KRS: 0000313833
Cele statutowe: rozwijanie różnych
form kultury fizycznej w środowisku
dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży
szkolnej; prowadzenie szkolenia
sportowego w formie treningów,
obozów i zgrupowań; propagowanie
zamiłowania do systematycznego
uprawiania sportu i rekreacji; promowanie miasta Ruda Śląska na arenach sportowych województwa
i Polski.
26. Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami „FAUNA”
w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000003109
Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja ekologiczna
i humanitarna; działania na rzecz
zwierząt wolno i dziko żyjących.
27. Uczniowski Klub Sportowy
„Floret – Ruda Śląska”
nr KRS: 0000312817
Cele statutowe: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz
o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu; angażowanie uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
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II. KOŚCIELNE OSOBY
PRAWNE
1. Dom Pomocy Społecznej
dla Osób Przewlekle
Psychicznie Chorych
nr KRS: 0000335461
Cele statutowe: świadczenie usług
dla osób przewlekle psychicznie chorych, w tym usług opiekuńczych oraz
wspomagających polegających m.in.
na prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowych, podnoszeniu sprawności
i aktywizowaniu mieszkańców w celu
ich stopniowego usamodzielniania.
2. Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia
św. Karola Boromeusza
w Rudzie Śląskiej
nr KRS: 0000245275
Cele statutowe: całodobowa opieka
nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną; zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,
zdrowotnych, religijnych i społecznych w sposób oraz w stopniu umożliwiającym godne życie.
III. TERENOWE JEDNOSTKI
OGÓLNOPOLSKICH
ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
1. Caritas Archidiecezji
Katowickiej
nr KRS: 0000221725
Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie
w oparciu o naukę Kościoła;
wszechstronna działalność charytatywna.
2. Chrześcijańska Służba
Charytatywna
Oddział Śląski
nr KRS 0000421193
Cele statutowe: upowszechnianie chrześcijańskiej dobroczynności; popularyzacja postaw
prozdrowotnych i prorodzinnych
oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym;
upowszechnianie
zasad chrześcijańskiego etosu
pracy.
3. Olimpiady Specjalne Polska
nr KRS: 0000190280
Cele statutowe: organizowanie
całorocznego cyklu treningów
i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich
dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną; zapewnienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej, indywidualnych uzdolnień, demonstrowania odwagi, doświadczania
radości, przyjaźni oraz dzielenia
się tym ze społecznością lokalną.
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4. Polski Czerwony Krzyż
nr KRS: 0000225587
Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia; zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach; praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.
5. Polski Związek Filatelistów
nr KRS: 0000201405
Cele statutowe: organizacja wystaw
konkursowych (międzynarodowych,
krajowych, okręgowych), pokazów
i wernisaży filatelistycznych w muzeach oraz placówkach kulturalnych
i oświatowych; promocja miasta i jego wybitnych mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowofilatelistycznych.
6. Polski Związek Niewidomych
Okręg Śląski PZN
nr KRS: 0000012847
Cele statutowe: zrzeszanie osób niewidomych i słabo widzących w celu
ich społecznej integracji i kompleksowej rehabilitacji; zaspokajanie potrzeb
kulturalnych i oświatowych.
7. Stowarzyszenie Honorowych
Dawców Krwi
Rzeczypospolitej Polskiej
nr KRS: 0000186577
Cele statutowe: stowarzyszenie zrzesza honorowych dawców krwi celem
utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych; propagowanie
idei honorowego krwiodawstwa; pozyskiwanie nowych krwiodawców.
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Śląski Oddział Regionalny
nr KRS: 0000131323
Cele statutowe: działania na rzecz
dzieci potrzebujących pomocy, przede
wszystkim z rodzin ubogich, a także
przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój
dziecka.
9. Związek Górnośląski
nr KRS 0000030109
Cele statutowe: obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego
Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim; dążenie do rozwoju
mieszkańców regionu; działalność
wydawnicza, kulturalna, naukowa,
socjalna i charytatywna oraz praca
z młodzieżą.
10. Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
nr KRS 0000273051
Cele statutowe: tworzenie warunków

do wszechstronnego rozwoju człowieka
oraz do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich; umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy
o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
11. Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych
nr KRS 0000106108
Cele statutowe: popularyzowanie
i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych; udział
w procesie wychowania młodzieży
w duchu patriotyzmu i obywatelskiego
oddania Ojczyźnie oraz działanie na
rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.
12. Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
nr KRS: 0000116212
Cele statutowe: zapobieganie pożarom
oraz współdziałanie w tym zakresie
z Państwową Strażą Pożarną, organami
samorządowymi i innymi podmiotami;
udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną
środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
informowanie ludności o istniejących
zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
IV. ORGANIZACJE
SPOZA MIASTA DZIAŁAJĄCE NA
RZECZ MIESZKAŃCÓW
RUDY ŚLĄSKIEJ
1. Regionalna Fundacja Pomocy
Niewidomym
nr KRS: 0000018926
Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza,
społeczna i zawodowa; działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących
ze sprzężoną niepełnosprawnością.
2. Fundacja Studencka
„Młodzi – Młodym”
– Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci
Niepełnosprawnych
Ruda Śląska 4771
nr KRS: 0000270261
Cele statutowe: realizacja bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej,
rzeczowej, organizacyjnej, naukowej,
kulturalnej; tworzenie warunków do
rozwoju poprzez organizowanie lub dofinansowanie bezpłatnych szkoleń poświęconych tematyce wyrównywania
szans wśród studentów, dzieci, młodzieży; dążenie do dofinansowania zakupu pomocy szkolnych, naukowych,
specjalistycznych; dążenie do dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
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Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, 41-700 Ruda Śląska
zaprasza uprawnione firmy do składania ofert na:
Badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2016
Planowany termin badania od 15.03.2017 r. do 15.04. 2017 r.
Termin składania ofert upływa z dniem 1.04.2016 r.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni pokoju 213.
Oferta zawierać powinna:
1. Numer ewidencyjny podmiotu badającego.
2. Planowany koszt badania.
3. Krótką charakterystykę firmy.
Wyboru oferty dokona Walne Zgromadzenie Członków.
3. Spotkania z mieszkańcami.

Spotkania z mieszkańcami

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej proponuje
mieszkańcom nową formę kontaktu z kierownictwem
Administracji i reprezentującą mieszkańców Radą Osiedla,
organizując w tym celu spotkania z mieszkańcami. Spotkania
mają na celu przybliżenie działalności Administracji oraz
możliwość omówienia wszelkich spraw spółdzielczych
z kierownictwem Administracji. W związku z powyższym
zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych mieszkańców
zamieszkałych w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Spotkania są podzielone według podziału na Administracje.
Będzie ich siedem. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
posiada do wynajęcia od zaraz n. w. lokale użytkowe + boksy handlowe
oraz do nabycia prawo wieczystego użytkowania gruntów

Ruda Śl.
ul. Cypriana Norwida 8

17,46

36,00

parter w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl.
ul. Magazynowa 12

11,82

104,85

poniżej parteru w budynku dyrekcji z c.o.

Adres lokalu

Stawka
eksploat.
zł/m2netto

Pow.

Usytuowanie i instalacje
w lokalu

Ruda Śl. 5 ul. Sztolniowa 13

17,46

184,90

w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 1

12,67

120,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Józefa Grzegorzka 10a

15,84

10,50

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 18a

12,67

8,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Franciszka Wilka 6b

17,46

20,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Pawła Poloczka 4a

17,46

11,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Wincentego Pośpicha 2a

15,84

29,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Wojciecha Korfantego 19

15,84

31,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 4
ul. Antoniego Zielińskiego 8

15,84

79,38

w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 4
ul. Ludwika Piechy 6

15,84

34,20

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Ludomira Różyckiego 30

9,46

50,65

I piętro w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Szpaków

Ruda Śl. 10
ul. Ludomira Różyckiego 30

9,46

422,67

I piętro w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Ludomira Różyckiego 30

11,82

190,00

I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Ludomira Różyckiego 30

11,82

56,76

I piętro w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl.10
ul. Ignacego Paderewskiego 5
Ruda Śl.9 ul. Pokoju 14
Ruda Śl.9
ul. Konstantego Damrota 7

15,84

6,00

15,84

120,00

parteru w pawilonie wolnostoj. z c.o

358,00

poniżej parteru w pawilonie wolnostoj. bez
c.o.(stawka obniżona na 6 m-cy
po tym okresie stawka 9,00zł/m2 zmiana coroczna 0% inflacji)

99,75

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 7 ul. Oświęcimska 83

6,48

241,35

I piętro w pawilonie wolnostoj. z c.o.
(stawka obniżona na 2 lat w związku z przeprowadzeniem remontu , po tym okresie
stawka zg. z obowiązującym cennikiem)

Ruda Śl.
ul. Cypriana Norwida 26

11,82

266,50

I piętro w pawilonie wolnostoj. z c.o.
(możliwość podziału lokalu)

Ruda Śl.
ul. Cypriana Norwida 26

11,82

48,80

I piętro w pawilonie wolnostoj. z c.o.

zamieszkali w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
bez względu na posiadany tytuł prawny do lokalu mieszkalnego
czy użytkowego. Terminy poszczególnych spotkań zostaną
podane w ogłoszeniach wywieszonych na klatkach schodowych.
Program spotkania jest następujący:
1. Otwarcie.
2. Prowadzenie przez Kierownika ADM, w tym:
a) sprawozdanie z wykonania funduszu remontowego w 2015 r.
b) zamierzenia na 2016 r.
3. Dyskusja, wolne głosy.
Serdecznie zapraszamy.
Zarząd RSM

do wynajęcia od zaraz nw. boks handlowy przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9
Boks handlowy
nr 17
o pow. 12,50 m2
Boks handlowy
nr 8
o pow. 7,70 m2
Boks handlowy
nr 7
o pow. 6,50 m2
stawka eksploatacyjna 49,50zł/m2 + VAT i media
przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3
Boks handlowy nr 3 II etap		 o pow. 7,70m2
Boks handlowy nr 4 II etap		 o pow. 10,10m2
Boks handlowy nr 5 II etap		 o pow. 7,56m2
Boks handlowy nr 6 II etap		 o pow. 7,60m2
Boks handlowy nr 9			 o pow. 15,81m2
Boks handlowy nr 10 II etap 		 o pow. 8,90m2
Boks handlowy nr 17 II etap		 o pow. 11,40m2
Boks handlowy nr 18 II etap		 o pow. 3,60m2
Boks handlowy nr 4 I etap 		 o pow. 12,60m2
Stawka eksploatacyjna na okres 6 m-cy 28,90 zł/m2 VAT po tym
terminie 41,29 zł/m2 + VAT i media
B. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów
A.

Cena
zbycia zł

Wysokość
wadium zł

Działka nr

KW

154.000,00
+ VAT

15.400,00

1877

GL1S/00007495/3

7.509,00

40.000,00
+ VAT

4.000,00

623/505

GL1S/00005690/6

Ruda Śl. 10
ul. Ignacego
Padewrewskiego/
Edmunda Kokota

4.638,00

276.000,00
+ VAT

27.600,00

3003/282
3444/278

GL1S/00009890/6

Ruda Śl. 10
ul. Alojzego
Jankowskiego/
Zygmunta
Nowskowskiego

631,00

46.400,00
+ VAT

4.640,00

3289/207,
3290/207

GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul. Alojzego
Jankowskiego
/Tadeusza
Szeligowskiego

1.183,00

68.000,00
+ VAT

6.800,00

3400/177

GL1S/00005480/1

3272/207

GL1S/00001223/4

4.711,00

335.000,00
+ VAT

1991/62,
1993/65
2488/59,
1382/1140

GL1S/00004684/4

Adres

Pow.
m2

Ruda Śl.5
ul. Górnośląska
8.503,00
/Wincentego Pośpiecha

Ruda Śl. ul. Cypriana
Norwida w rejonie
skrzyżowania
ul. Czesława Miłosza

33.500,00

Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu 32 24824-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Maga-
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Ludwika
Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze
sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 26 i 28 stycznia 2016 r. zakończyły 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 dwóch niezabudowanych
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi :
– 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, użytek Bz,
– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: Bz, R-IVb,
obręb Bielszowice, zapisane 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. nieruchomości zostaną zbyte wraz ze sprzedażą udziału
wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, 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 Śląska działki nr
1297/1193 i 1303/1193 stanowią tereny 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” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2, KDW.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki 1297/1193 – 101.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 92.112,00 zł, droga 8.888,00 zł,
– dla działki 1303/1193 – 98.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 89.092,00 zł, droga 8.908,00 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 jednorodzinnego
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 19.04.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne 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 12.04.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 1297/1193 – 5.100,00 zł,
– dla działki 1303/1193 – 4.900,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, 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 Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248 -75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Strażackiej i Wawrzyna
Kałusa z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.
Przedmiotem oddania w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu
ulicy Strażackiej i Wawrzyna Kałusa o powierzchni 966 m2, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr 3151/195 o powierzchni 77 m², 3153/195
o powierzchni 92 m², 3154/195 o powierzchni 797 m², obręb Nowa Wieś, karta
mapy 1, GL1S/00009474/4 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych, posiada kształt prostokąta, jest niezabudowana oraz
częściowo porośnięta drzewami. Znajdują się na niej studzienki wodociągowe,
betonowe i murowane pozostałości po wyburzonych obiektach budowlanych
oraz po asfaltowej drodze.
Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych ulic Strażackiej i Wawrzyna Kałusa.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi – 89.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości
15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca
każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od
dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne 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)
oraz w terminie do dnia 7.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
4.500,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich z przeznaczeniem
pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich, stanowiące działki nr:
– 1261/93 o powierzchni 953 m², 		
– 1265/93 o powierzchni 825 m²,
obręb Bielszowice, karta mapy 6, GL1S/00013130/2 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbole planu MN1 i MN34).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe, posiadają kształt prostokąta, są niezabudowane oraz częściowo porośnięte drzewami.
Dojazd do zbywanych nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda Kokota zapewniony jest przez gminną drogę wewnętrzną ulicę Noblistów Śląskich, zlokalizowaną na działkach nr 1260/93 i 1277/93 – KW nr GL1S/00013130/2, po której
przejazd może się odbywać na zasadach ogólnych.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 1261/93 – 116.000,00 zł,
– dla działki nr 1265/93 – 103.000,00 zł.
Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do
dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu
zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do
dnia 22.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr 1261/93 – 5.800,00 zł, dz. nr 1265/93 – 5.200,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod
budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich, stanowiące działki nr:
– 1262/93 o powierzchni 946 m², 		
– 1264/93 o powierzchni 801 m²,
obręb Bielszowice, karta mapy 6, GL1S/00013130/2 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe, posiadają kształt prostokąta, są niezabudowane oraz częściowo porośnięte drzewami.
Dojazd do zbywanych nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda Kokota zapewniony jest przez gminną drogę wewnętrzną ulicę Noblistów Śląskich, zlokalizowaną na działkach nr 1260/93 i 1277/93 – KW nr GL1S/00013130/2, po której
przejazd może się odbywać na zasadach ogólnych.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 1262/93 - 115.000,00 zł,
– dla działki nr 1264/93 – 100.000,00 zł.
Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do
dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu
zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz
w terminie do dnia 6.04.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr 1262/93 – 5.800,00 zł, dz. nr 1264/93
– 5.000,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy
Wawrzyna Kałusa z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Przedmiotem oddania w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana
nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Wawrzyna Kałusa, stanowiąca działkę nr 4289/195 o powierzchni 774 m², obręb Nowa Wieś, karta mapy 1,
GL1S/00009474/4 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej i terenów zielonych, posiada kształt prostokąta, jest niezabudowana oraz częściowo porośnięta drzewami. Znajdują się na niej
betonowe i murowane pozostałości po wyburzonych obiektach budowlanych oraz po asfaltowej drodze.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Wawrzyna
Kałusa.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 73.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia
umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca
marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym,
wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w
budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 7.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 3.700,00 zł, przelewem na konto lub w kasie
Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane
dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

oferuje do wynajęcia
powierzchnie biurowe o łącznej powierzchni 231,20 m²
tj. 9 pomieszczeń biurowych, korytarz oraz sanitariaty
w budynku przy ul. Zabrzańskiej 38 w Rudzie Śląskiej.
Pomieszczenia są usytuowane na III piętrze budynku
z przynależnym parkingiem.
Istnieje możliwość wynajmu pojedynczych pomieszczeń.
Warunki i cena do uzgodnienia.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. Wojciecha Korfantego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. Wojciecha Korfantego, stanowiąca działkę
nr 1731/83 o powierzchni 5231 m2, zapisaną na k.m.1, obręb Bykowina oraz w księdze wieczystej KW nr GL1S/00042271/4.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Przetarg przeprowadzony w dniu 8.02.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) oraz częściowo jako teren zieleni urządzonej (symbol planu ZP1). Część działki
położona jest w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza – obowiązują zasady zagospodarowania określone w przepisach
szczególnych.
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie położona jest pomiędzy nieużytkowanymi nasypami kolejowymi w bezpośrednim sąsiedztwie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami, znajdują się na niej pozostałości po altance.
Dojazd z drogi publicznej do zbywanej nieruchomości winien odbywać się z ul. Wojciecha Korfantego poprzez istniejący
zjazd z ulicy. W związku z tym, że przez działkę nr 1731/83 odbywa się dojazd do działki nr 264/83, nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 264/83 polegającą na prawie
przechodu i przejazdu przez działkę nr 1731/83.
Na zbywanej działce istnieje przewężenie o szerokości ok. 2,70 m (odległość pomiędzy południowo-zachodnią granicą
działki nr 264/83, a działką nr 807/83), które może utrudniać dojazd do pozostałej części zbywanego terenu. Ewentualne
pozyskanie terenu na poszerzenie przejazdu winno nastąpić staraniem i na koszt nabywcy.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 208.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w
dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl i w terminie do
dnia 15.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 10.400,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium
– ul. Wojciecha Korfantego” (za datę wniesienia wadium 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 8.0018.00, piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie
opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych
w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Ogrodowa 14/2,
ul. Joanny 27/11
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Pomieszczenia można oglądać w każdy dzień roboczy
w godz. od 9.00 do 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu
pod nr tel. 32 344-78-25 bądź e-mail: i.idzik@pec.rsl.pl.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki
i Wigury z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego
– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową - jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona
w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Nowy Świat, stanowiąca działkę nr
4390/291 o powierzchni 124 m2, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, KW nr
GL1S/00048780/7.
Do udziału w przetargu będą uprawnieni właściciele działek nr: 1934/291
– KW nr GL1S/00028655/6, 1933/291 – KW nr GL1S/00002906/3.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi obszar
zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2). Zbywana nieruchomość
położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, posiada nieregularny kształt, znajduje się na niej pozostałość po murowanym
ogrodzeniu.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Żwirki
i Wigury.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 17.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, 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) oraz w terminie do dnia 4.04.2016 r.: dokonają wpłaty wadium
w wysokości 900,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przedłożą
Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w Rudzie
Śląskiej w budynku przy pl. Chopina nr 3, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym
na podstawie umowy użyczenia zawartej na okres 1 roku.
Dla naszych Czytelników mamy podwójne
zaproszenie do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
na koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie
się 6.03.2016 r. Gwiazdą wieczoru będą
Czerwone Gitary.
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.DK+ imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł
brutto). Na SMS-y czekamy 24.02.2016 od
godz. 10.00 do 26.02.2016 do godz. 12.00.

Dla naszych Czytelników mamy podwójne
zaproszenie na ,,Pasion de Buena Vista”.
Porywające kubańskie show, które
odbędzie się 29.02.2016 r. w Katowickim
Centrum Kultury. Wyślij SMS-a o treści:
wiad.pasion + imię i nazwisko na numer
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT
tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y czekamy
24.02.2016 od godz. 10.00 do 26.02.2016
do godz. 12.00.

Dla naszych Czytelników mamy podwójne
zaproszenie na koncert Damiana
Holeckiego, który odbędzie się
8.03.2016 r. w Miejskim Centrum Kultury.
Wyślij SMS-a o treści: wiad.holecki+ imię
i nazwisko na numer 71100 (koszt
SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto). Na
SMS-y czekamy 24.02.2016 od godz. 10.00
do 26.02.2016 do godz. 12.00.

Pielęgnacja ciała, poprawa kolorytu skóry i cudowny zapach pobudzający zmysły – to wszystko znajdą Państwo
w najnowszej serii od firmy Ziaja. Nowa linia cupuacu (czyt. kupłasu) to produkty zawierające wyjątkowe substancje aktywne, m.in. masło cupuacu, masło karite, olej z orzechów brazylijskich i makadamia. Przywracają
skórze prawidłowe funkcjonowanie, głęboko odżywiają, nawilżają i wzmacniają naskórek. Mają bogate konsystencje. Seria obejmuje 7 produktów:
– krystaliczne mydło pod prysznic i do kąpieli,
– brązujące mleczko do ciała nawilżająco-odżywcze,
– balsam pod prysznic do twarzy, ciała i włosów,
– krystaliczny peeling cukrowy złuszczająco-wygładzający,
– suchy olejek krystaliczny do twarzy, ciała i włosów,
– brązujący krem odżywczy na dzień,
– odżywczy krem regenerująco-wygładzający na dzień i na noc
Dla naszych Czytelników mamy jeden z takich zestawów. Wyślij SMS-a o treści: wiad.ziaja+ imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y czekamy 24.02.2016 od godz. 10.00 do 26.02.2016 do godz. 12.00.

OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta ruda śląska
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 687
z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
23), zawiadamiam, że w dniu 16.02.2016 r. dla Zarządcy Dróg Publicznych – Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Gacek, prowadzącego
działalność gospodarczą pn.: Pracownia Projektowa NIWELETA mgr inż.
Tomasz Gacek, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jesionowej 14/131,
wydana została decyzja nr 59-16 o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.:
„Przebudowa ulicy Cichej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, na nieruchomościach o oznacz. geod. 96/65; 94/10; 98/15; 449/10; 451/15;
95/65; 3954/596; 452/15; 450/10; 183/10; 184/10; ; 224/14; 193/11;
104/14; 219/14; 192/11”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na
realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać
z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się w budynku „A” pok. 320 przy placu
Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.
Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do
Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie
14 dni.

Prezydent Miasta
ruda śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 15.02.2016 r. do dnia
7.03.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6
(II piętro obok pokoju 222) wykazów nieruchomości gruntowych własności Gminy
Miasta Ruda Śląska położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej, obręb Kochłowice, km. 4, stanowiących działki nr:
– 2058/32 o powierzchni 905 m2
– 2059/32 o powierzchni 941 m2
– 2060/32 o powierzchni 937 m2
– 2061/32 o powierzchni 938 m2
– 2062/32 o powierzchni 791 m2 
– 2063/32 o powierzchni 791 m2 
– 2064/32 o powierzchni 786 m2

– 2066/32 o powierzchni 578 m2
– 2067/32 o powierzchni 926 m2
– 2068/32 o powierzchni 895 m2
– 2069/32 o powierzchni 885 m2
– 2070/32 o powierzchni 1159 m2
– 2071/32 o powierzchni 1404 m2

KW GL1S/00011360/9, które zostaną oddane w drodze ustnych przetargów nieograniczonych w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod
budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ceny wywoławcze (netto) do
przetargów nieruchomości wynoszą:
– dla działki nr 2058/32 – 108.000,00 zł
– dla działki nr 2059/32 – 118.000,00 zł 
– dla działki nr 2060/32 – 117.000,00 zł 
– dla działki nr 2061/32 – 117.000,00 zł 
– dla działki nr 2062/32 – 103.000,00 zł 
– dla działki nr 2063/32 – 103.000,00 zł 
– dla działki nr 2064/32 – 102.000,00 zł

– dla działki 2066/32 – 72.000,00 zł
– dla działki 2067/32 – 114.000,00 zł
– dla działki 2068/32 – 114.000,00 zł
– dla działki 2069/32 – 113.000,00 zł
– dla działki 2070/32 – 145.000,00 zł
– dla działki 2071/32 – 166.000,00 zł
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Profesjonalne gładzie natryskowo. Tel.
508-099-051.

Trzypokojowe, Bykowina, 54,69 m2, 129 tys.
WARTO, tel. 600-090-252.

Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, panele. Tel. 501-815-416.

KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIERUCHOMOŚCI. Tel. 887-877-189.

Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna,
rynny, VAT. Tel. 512-549-097.

Do wynajęcia mieszkanie Nowy Bytom ul.
Niedurnego 45. Tel. 601-959-140.

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

U����� ����������

Do wynajęcia lokal w centrum Nowego Bytomia. Tel. 603-372-240.

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

DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 24226-27.

Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań,
itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508127-072.
Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.
Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel.
505-180-050.
Łatwa pożyczka dojazd, tel. 780-116-672.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

77.

Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 243-01-
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Górnośląska, trzypokojowe, 61,20 m2, super wygodne, OKAZJA sprzedam tel. 500-017218.

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

KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIERUCHOMOŚCI. Tel. 502-812-504.

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

WYNAJEM GARAŻY, Bykowina, ul. Korfantego, tel. 505-926-568.

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

Sprzedam piękne działki
ul.Jaronia, tel. 601-462-025.

Halemba, dwupokojowe, 41 m2, 110 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda , dwupokojowe, 36,40 m2, 78 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, dwupokojowe, 35 m2, 90 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, trzypokojowe, 56 m , 162 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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Ruda, trzypokojowe, 59 m2, 155 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
HALEMBA Nowy Świat 108 m2
od 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

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

Wirek – OKAZJA! Osiedle Elsnera, sprzedam 42 m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.

Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 243-01-77.

Bykowina – OKAZJA! Sprzedam, 47 m2, 75
tys. w bloku. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL

Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32
243-01-77.

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotówka, tel. 531-465-977.

NOWE POŻYCZKI BEZ BIK, Z ZAJĘCIAMI
KOMORNICZYMI. 516-516-611, 32 260-0033.

Kawalerki: Czarny Las, 34m2, 62 tys., Bykowina, 37m2, 66 tys. LOKATOR 793-017-323

Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz gotówki. Tel. 32 243-01-77.
C.o. – montaż, instalacja. Tel. 508-127-072.
Kredyty hipoteczne www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

Dwupokojowe: Energetyków 35 m2, 78
tys., Równoległa 46 m2, 85 tys. LOKATOR, tel.
793-017-323.
Trzypokojowe: Szpaków, 77 m2, 155 tys.,
Bielszowicka, 60 m2. LOKATOR, tel. 793-017323.
Czteropokojowe: Paderewskiego, 70 m2,
149 tys. LOKATOR 793-017-323.

Ruda
Śląska

Jednopokojowe: 32m2,49 tys. zł, Godula
wysoki standard CONTRACTUM 793-396040

Nowy Bytom

Dwupokojowe 49m2, 95 tys. zł, Godula
comiejskie CONTRACTUM 793-396-040.

pl. Jana Pawła II 1/3a
tel. 32 340 80 30

Kupię kawalerkę, do remontu, zadłużona,
bez pośredników. Tel. 502-752-634.

Dwupokojowe 47m2 75 tys. zł Ruda comiejskie CONTRACTUM 793-396-040

Halemba,

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Nowego Bytomia, 40m2, tel.504-611-964.
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Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
oraz udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Janusza Skrobek
składa
żona i dzieci z rodzinami

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

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

śp. Grzegorza Mrzyk

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823-457.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej.
Tel. 502-752-634, 502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel.
507-572-625.

wieloletniego pracownika Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Administracji Nr 6 w Bykowinie

rodzinie oraz bliskim
składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.

P����
Restauracja Vertigo w Paniówkach przy
ul. Gliwickiej 18a zatrudni kucharzy i kelnerów. Tel. 515-081-174, 515-262-173.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Samotny, bez zobowiązań szuka Miss Polonia
( :) żart). Krzysztof lat 46. SMS 515-840-000;
e-mail: redkrzysztof@gmail.com. Pozdrawiam
portale randkowe, zdjęcia, proﬁle i inne zabawy.

SNT sp. z o.o.
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW
z doświadczeniem w pracy przy agregatach
chłodniczych lub dobrymi umiejętnościami
elektrycznymi i chęcią rozwoju do
pracy w Holandii– zapewniamy solidne
wprowadzenie do pracy.
Atrakcyjne warunki ﬁnansowe, regularne zjazdy do
Polski, darmowe zakwaterowanie i przejazdy, opiekę
polskiego koordynatora na miejscu, odzież roboczą
oraz wiele możliwości i dodatków.
Więcej informacji pod nr telefonu:
71 734 66 55. CV – praca@iws24.pl

SNT sp. z o.o.
POSZUKUJE SPAWACZY
w metodzie 135/136 z doświadczeniem
w pracy przy naprawie kontenerów
morskich stalowych w Belgii.
Atrakcyjne warunki ﬁnansowe, regularne
zjazdy do Polski, darmowe zakwaterowanie
i przejazdy, opiekę polskiego koordynatora
na miejscu, odzież roboczą oraz wiele
możliwości i dodatków.
Więcej informacji pod nr telefonu:
71 734 66 55. CV – praca@iws24.pl

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna).
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Magdalena Szewczyk, tel. 503-590-069. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 24860-97. Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor
techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00,
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mogących godzić w dobre obyczaje.
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Wybieramy najlepszych sportowców 2015 r.
To już ostatni dzwonek! Jeszcze tylko do piątku (26.02.) do godz. 12 można głosować w XXIII Plebiscycie na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku, organizowanego przez „Wiadomości Rudzkie”. Na swoich faworytów można oddawać głosy na portalu społecznościowym www.facebook.com/WR. Wiadomości Rudzkie ( jeden „lajk” pod zdjęciem kandydata
= jeden głos) oraz poprzez SMS-y (szczegóły wysyłania SMS-ów przy kandydatach). Finałowa gala, podczas której nagrodzimy zwycięzców wybranych przez Czytelników oraz
Komisję konkursową, odbędzie się w piątek (4 marca) o godz. 18 w Domu Kultury Bielszowice. Zapraszamy do głosowania!
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1. Krzysztof Dudek
(TL Pogoń Ruda Śląska)

Młodzieżowy wicemistrz
Polski w skoku w dal
w 2015 roku. Rekord życiowy – 7,40 m. Posiada
I klasę sportową PZLA.
Student AWF Katowice.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.1, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
2. Łukasz Gansiniec
(SPR Grunwald
Ruda Śląska)

5. Dawid Jona

Zdobywca trzeciego miejsca na mistrzostwach Polski juniorów w kolarstwie
przełajowym oraz drugiego miejsca w Pucharze Polski. Reprezentował Polskę
w mistrzostwach świata
juniorów w 2015 r. Członek
kadry narodowej.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.5, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
6. Anna Nocoń
(WOPR Ruda Śląska)

9. Angelika Piekorz
(KS RUGBY
Ruda Śląska)

stylem dowolnym. Podczas
międzywojewódzkich mistrzostw młodzików wywalczyła cztery złote medale.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.12,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

Na swoim koncie ma m.in.
drugie wicemistrzostwo Polski (brązowy medal) rugby
7-osobowego kobiet (wraz
z zespołem) w sezonie
2014/2015 r. Była także
uczestniczką ubiegłorocznych
Mistrzostw Europy Kobiet
Rugby 7 w Kownie (Litwa).
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.9, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

13. Aleksander
Wojtachnio
(KS Pogoń
Ruda Śląska)

10. Sylwia Spoljar
(AZS AWF Katowice)

Jeden z najlepszych prawoskrzydłowych szczypiornistów w II lidze z klubu
SPR Grunwald, który zajmuje pierwsze miejsce
w ligowej tabeli.
Wyślij SMS-a
na nr 71100 o treści
NPS.2, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
3. Adrian Hajduk
(ZKS Slavia Ruda Śląska)

Ma na swoim koncie trzecie miejsce w konkurencji
100 m podczas Orange
Cup – Eindhoven/Holandia. Jest mistrzynią Polski
w ratownictwie wodnym.
W roku 2015 zdobyła łącznie 51 medali.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.6, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
7. Andrzej Ogonowski
(Rudzki Klub Kyokushin
Karate)

W ubiegłym roku po wyleczeniu poważnej kontuzji
wywalczył już po raz siódmy w karierze tytuł mistrza
Polski seniorów w zapasach w stylu wolnym w kategorii wagowej do 57 kg.
W roku 2016 stanie do rywalizacji o kwaliﬁkację
olimpijską na IO w Rio de
Janeiro.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.3, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
4. Jacek Hewlik
(Gwiazda Ruda Śląska)

Ma za sobą ponad 20 lat
startów w zawodach na
wszystkich szczeblach krajowych i międzynarodowych.
W roku 2015 r. zdobył tytuł
mistrza Polski oraz trzecie
miejsce w Pucharze Europy.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.7, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
8. Karolina Pawera
(UKP Ruda Śląska)

Zawodniczka podczas XXI
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży – w pływaniu
zajęła trzecie miejsce
– 50 stylem klasycznym.
Jest także reprezentantką
w kadrze narodowej.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.10, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
11. Rafał Stanisławski
(Grunwald
Ruda Śląska)

W 2015 roku najbardziej
wyróżniający się zawodnik rudzkiej drużyny.
W rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 zaliczył swoisty hat trick – punktował
najlepiej w „Notach Trenera” oraz wygrał plebiscyt
na zawodnika rundy.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.11, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
12. Patrycja Szymczak
(UKS Manta Ruda Śląska)

Lider i zarazem czołowy
strzelec zespołu Gwiazdy.
Od wielu sezonów związany z klubem.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.4, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

Finalistka mistrzostw Polski
juniorów 15-letnich. Zawodniczka osiąga także liczne sukcesy na innych zawodach.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.8, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
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W 2015 roku wywalczyła
osiem medali mistrzostw
Śląska 13-latków, ustanowiła rekord Śląska 13-latków w konkurencji 400 m

Ten utalentowany zawodnik zdobył w 2015 roku
mistrzostwa Polski podczas zawodów w Rzeszowie,
Rudnikach
oraz
w Warszawie. Zapaśnik
reprezentował także nasz
kraj na mistrzostwach Europy w Istambule.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.13, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
14. Łukasz Wojtaszczyk
(KPKS Halemba)

1. Karolina Bartusek
(KS MOSTOSTAL Zabrze)

5. Jakub Kozłowski
(TL Pogoń Ruda Śląska)

9. Barbara Sikora
(,,Iskra” w Zabrzu )

Młoda zawodniczka może się
juz pochwalić drugim miejscem w mistrzostwach Polski
do lat 12 w singlu i deblu. Karolina jest także reprezentantką kadry narodowej w letnich
i zimowych mistrzostwach Europy do lat 12.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.1, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

Mistrz Śląska dzieci w biegu na 300 m. V klasa sportowa PZLA. Uczeń klasy
sportowej
Gimnazjum
nr 9.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.5, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

Multimedalistka mistrzostw
Polski w gimnastyce sportowej
juniorek młodszych klasy II elite, na której zdobyła złote medale w: wieloboju, skoku przez
stół gimnastyczny, w ćwiczeniach na poręczach. Szkoli się
do igrzysk w Tokio 2020 r.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.9, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

2. Zuzanna Czyż
(TKS SLAVIA Ruda Śląska)

Tenisistka zdobyła w ubiegłym
roku brązowy medal w mistrzostwach Śląska do lat 10
oraz trzecie miejsce w turnieju Masters Ziajka Trophy.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.2, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
3. Jan Dyrda
(K S BAJTLE RUGBY
Ruda Śląska)

Zawodnik w tym roku
zdobył ósme miejsce na
mistrzostwach
Europy
oraz pierwsze miejsce na
mistrzostwach Polski juniorów oraz trzecie miejsce na mistrzostwach Polski seniorów.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.14,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.
15. Patryk Żuławnik
(CKS Slavia)

Zawodnik i zarazem kapitan drużyny Mini Żaków KS
BAJTLE RUGBY Ruda Śląska. Wielokrotnie wybierany przez sędziów i obserwatorów najlepszym zawodnikiem turniejów.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.3, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
4. Łukasz Kamiński
(SPR Grunwald
Ruda Śląska)

Patryk jest mistrzem Śląska juniorów do lat 20.
Startuje w kategorii 105
kg. Jego wynik wynosi
260 kg (110 w rwaniu
i 150 w podrzucie). Zajmował pierwsze miejsca
na turniejach i memoriałach na Śląsku.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.15,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

6. Szymon Otto
(Grunwald
Ruda Śląska)

To młody, utalentowany
piłkarz ręczny SPR Grunwald Ruda Śląska. W swojej kategorii wiekowej należy do najbardziej wyróżniających się zawodników
w rozgrywkach ligowych.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.4, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

Szymon to jeden z najbardziej wyróżniających się
zawodników Grunwaldu.
Gra na pozycjach ofensywnych, przez co napędza
atak swojej drużyny.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.6,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.
7. Monika Skorupa
(KPKS Halemba)

8. Denis Sładkowski
(Slavia
Ruda Śląska)

Król Strzelców V Ligi Orlików Starszych 2005 Podokręgu Katowice. Ma na
koncie 36 zdobytych bramek.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.8,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

1. Tomasz Adamski

4.Adam Janus

Zawodnik drużyny Matik,
król strzelców w sezonie
2015, zdobywca 44 bramek w Lidze Rudzkich Orlików.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.1,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

Lider drużyny 10 Kilo
Mniej. Średnio zdobywa
w meczu 17,3 punktów
oraz 12,1 zbiórek na mecz.
Jest na pierwszym miejscu
pod względem efektywności gry.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.4,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT

10. Michał Trzcionka
(UKP Ruda Śląska)

2. Kamil Goraus

Zawodnik zdobył srebrny
medal podczas mistrzostw
Śląska 10-latków na dystansie 50 m stylem motylkowym. Wielokrotnie stawał
na podium podczas zawodów Ligi Klubów Śląskich.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.10, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

Od 15. roku życia gra w koszykówkę. Od dwóch lat
systematycznie trenuje
także amatorsko bieganie.
Za sobą ma już kilka startów w półmaratonach.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.2,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

Najbardziej wyróżniający
się w statystykach gracz
Rudzkiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki. Młody gracz ze
Świętochłowic występuje
w RALS od kilku sezonów.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.5,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

3. Adam Grzymkowski

6. Jerzy Sekura

Zawodnik drużyny Zygzak,
która jest liderem w I lidze
Ligi Old Boys, w dziewięciu meczach tego sezonu
strzelił już 18 bramek.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.3,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

Jerzy kocha sport i rywalizację. Przebiegł maraton Silesia, przy tym dalej aktywnie
działa w zapasach, gdzie
jest
czterokrotnym mistrzem Polski weteranów.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści AMATOR.6,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.

11. Alicja Warwas
(Rudzki Klub Kyokushin Karate)

Zajęła m.in. pierwsze miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Halemba w trójkach kobiet, pierwsze
miejsce w Międzynarodowym Turnieju „Winobranie” oraz zdobyła zwycięstwo w Grand Prix Polski.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.7,
koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT.
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W 2015 roku dwukrotnie
zwyciężała w turniejach
dla dzieci i młodzieży.
W październiku 2015 r. zajęła pierwsze miejsce w VI Turnieju Kumite w Jastrzębiu
Zdroju a także w Grand Prix
Beskidów w Bielsku-Białej.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.11, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.
12. Igor Wróbel
(UKP Ruda Śląska)

Wicemistrz Śląska na 100 m
stylem klasycznym oraz wicemistrz Śląska na dystansie
200 m stylem klasycznym. Zawodnik osiąga liczne sukcesy
we wszystkich zawodach.
Wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.12, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

5. Mateusz Król
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Mateusz Niegot (WOPR Ruda Śląska),
Bogusław Rybak (KS RUGBY Ruda Śląska),
Jan Walkowiak (KS Pogoń Ruda Śląska),
Krzysztof Kotulski (TL Pogoń Ruda Śląska),
Tomasz Garczyński (ZKS Slavia Ruda Śląska),
Dorota Kies (KPKS Halemba),
Piotr Muc (Rudzki Klub Kyokushin Karate),
Daniel Weselak (UKP Ruda Śląska),
Anna Samol (SPR Grunwald Ruda Śląska),
Adam Kryger (Gwiazda Ruda Śląska).
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Gwiazda skarcona
na własnej hali
Gwiazda Ruda Śląska 3:1 (0:0)
FC Toruń
W niedzielę (21.02.) Gwiazda doznała
pierwszej porażki u siebie w tym roku. Widmo spadku z Futsal Ekstraklasy coraz poważniej zagląda w oczy Gwieździe Ruda Śląska
po porażce 1:3 z ekipą FC Toruń, która w tym
sezonie na wyjazdach nie zachwyca.
Goście od początku przejęli inicjatywę.
Doświadczonego golkipera Gwiazdy próbował pokonać między innymi Elsner. Na
szczęście rudzianom udawało się też odgryzać i oddawać strzały na bramkę gości. Mecz
był szybki. Na parkiecie wiele się działo, ale
z opresji bramkarze wychodzili obronną rę-

ką. Zawodnicy na przerwę schodzili z bezbramkowym remisem.
Mimo że rudzianie dalej atakowali, to po
przerwie pierwsi gola zdobyli goście z Torunia. W 27. minucie Mikołajewicz zdobył
bramkę dla swojej drużyny. Pięc minut później padl kolejny gol dla lepiej dysponowanego rywala i od tego momentu gospodarze
zaczęli grać z lotnym bramkarzem. Grający
z kontry torunianie groźnie atakowali.
W ostatniej minucie natomiast najpierw do
pustej bramki gospodarzy trafił raz jeszcze
Mikołajewicz, a na sekundy przed końcową
syreną honorowe trafienie dla rudzian zaliczył Pękala.

Futsal Ekstraklasa

Gwiazda walczyła do ostatniej syreny.
– Punkty nam uciekają, a sytuacja jest coraz trudniejsza. Mecz moim zdaniem był na
remis, o wszystkim zadecydowała pierwsza
bramka. Nie byliśmy drużyną, która stworzy-

ła za dużo sytuacji. W grze na pewno nie pomaga nam też stres związany z walką o utrzymanie – mówił po meczu Adam Kryger, trener Gwiazdy.

Koszykówka

O mały włos

Pogoń Ruda Śląska 80:84
(23:24, 25:19, 19:15, 13:26) TS Wisła Kraków
Zmarnowana szansa – tak w skrócie można napisać o sobotnim (20.02.) meczu Pogoni z Wiślakami. Po bardzo dobrej drugiej
i trzeciej kwarcie, w której Pogoń wyszła na
prowadzenie i wypracowała sobie dziewięciopunktową przewagę, ostatnia część spotkania nie była łaskawa dla rudzian.
Pierwsza kwarta od razu rozpoczęła się
od ostrej walki. Obie drużyny atakowały.
W drugiej kwarcie mecz dalej był zacięty,
jednak powoli lepsi zdali się wydawać ru-

Gatta Active Zduńska Wola
Pogoń ‘04 Szczecin
Rekord Bielsko-Biała
FC Toruń
Red Devils Chojnice
GAF Omega Gliwice
Nbit Gliwice
KGHM Euromaster Chr. Gł.
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16
15
16
16
16
15
16

37
29
28
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24
22
22
20

9
10
11
12

Clearex Chorzów
Red Dragons Pniewy
AZS UŚ Katowice
Gwiazda Ruda Śląska

16
16
16
16

17
14
13
8

II liga mężczyzn, grupa C
1 AGH Kraków
2 KK Polonia Bytom
3 MCKiS Jaworzno
4 Zagłębie Sosnowiec
5 Alba Chorzów
6 KS AZS PŚ Gliwice
7 AZS Częstochowa
8 Pogoń Ruda Śląska
9 KS MOSiR Cieszyn
10 AZS AWF II Katowice
11 TS Wisła Kraków
12 MKS II Dąbrowa Górnicza

20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
19
20

38
37
35
30
30
30
30
29
27
26
25
20

SMS górą!

dzianie. Anduła i Mol dobrze radzili sobie
przed przerwą.
Po przerwie dalej dobrze spisywali się
zawodnicy Pogoni. Tomecki dobrze punktował i przewaga po trzeciej kwarcie wynosiła
dziewięć punktów. Niestety ostatnia część
meczu to coraz częstsze dochodzenie do
głosu Wisły Kraków. Rudzianie grali mniej
skutecznie, a goście to dobrze wykorzystywali. W efekcie czego na 30 sekund przed
końcem wyszli na prowadzenie.

To był emocjonujący mecz.

Freestyle Skating

Lodowe szaleństwo
na Burlochu

1
2
3
4
5
6
7
8

W Halembie odbył się kolejny turnieju z cyklu
Gwiazda Cup 2016. W hali MOSiR-u w walkę o puchar włączyło się dziesięć zespołów z rocznika 2002.
Do naszego miasta przyjechały zespoły z całego regionu. Większość drużyn udział w imprezie traktowała jako przetarcie przed grą na dużym boisku.
W finale SMS Ruda Śląska wygrał 1:0 z Pogonią
Nowy Bytom. Na najniższym stopniu podium stanęła Gwiazda, która w meczu o trzecią lokatę wygrała
z Concordią Knurów. Królem strzelców całego turnieju został Michał Korus z rudzkiego SMS-u.

Rugby

Pierwsze przygotowania

Ta dyscyplina naprawdę wzbudza emocje.
Dobra zabawa, ciekawe konkurencje
i szybkość – te czynniki w skrócie opisują
esencję Freestyle Ice Skating Days, który
w sobotę (20.02.) odbył się na orzegowskiej
Burloch Arenie. Zawodnicy rywalizowali w
konkurencji „błyskawica”, sztafeta oraz pokonali specjalny tor przeszkód. Sobotnie zawody były eliminacjami do finału, który odbędzie się w Łodzi.
Freestyle na lodzie opiera się na szybkiej,
dynamicznej jeździe. Wiąże się z umiejętnością poruszania się w tłumie oraz wykonywaniem szybkich zwrotów. Do stylu zalicza
się także jazdę tyłem oraz efektowne hamowania. Całość urozmaica wykonywanie

trudnych technicznie trików jak np. skoki
w dal i w górę. – Wszystko zaczęło się od
zainteresowania tą dyscypliną. Razem z drużyną chodzimy na takie zawody i świetnie się
bawimy. Są ciekawe konkurencje a adrenalina podczas takiego sportu może szybko
wzrosnąć – mówił Piotr, zawodnik z Opola.
– W tym roku wyścigi na lodowisku podzielone są na dwa etapy. Postanowiliśmy
zrobić eliminacje w Rudzie Śląskiej z racji
tego, że mamy tu świetny obiekt taki jak
Burloch Arena. Niedawno lodowisko zostało
zadaszone i rewelacyjnie nadaje się do przeprowadzania tego typu wydarzenia – podkreślał organizator Bartosz Graliński.

Był to pierwszy sparing kontrolny dla rudzian.
KS Rugby Ruda Śląska 15:40
(5:5, 5:5, 5:5, 0:25)
Biało-Czarni Nowy Sącz
W sobotę (20.02.) rudzcy rugbiści
pod okiem nowego trenera zagrali
pierwszy sparing przygotowujący drużynę do sezonu. Przeciwnikiem Gryfów
była ekipa Biało-Czarnych Nowy Sącz.
Niestety pierwszego sparingu nasi rugbiści nie mogą zaliczyć do udanych. W
spotkaniu z Biało-Czarnymi rozgrywa-

nym systemem 4 x 20 minut przegrali
15:40. W składzie Gryfów wystąpiło 27 zawodników. Dla sześciu z nich był to debiut
w złoto-czarnych barwach. Punkty dla Rudy
zdobyli: Rafał Szaciłowski (5 pkt), Krzysztof
Płusa (5 pkt), Paweł Mol (5 pkt).
Skład: Kamil Pepliński, Paweł Pepliński,
Dawid Mańkowski, Jakub Mańkowski,
Krzysztof Jopert, Przemysław Żuławnik, Rafał Szaciłowski, Jan Muc, Marcel Frątczak,
Łukasz Fura, Mateusz Goclik, Jakub Krupiń-

ski, Krzysztof Markowski, Marcin Pyrek,
Marcel Gawron, Krzysztof Płusa, Mateusz
Magner, Dominik Bryński, Marcin Mucha,
Vlad Kozlov, Łukasz Drab, Krzysztof Skubik, Mateusz Zabiegała, Krystian Szczepek,
Wojciech Midor, Paweł Mol, Kajetan Spodzieja.

Kolumny sportowe
zredagował Robert Połzoń
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Kolejna porcja sparingów

Cztery zwycięstwa

Rudzki klub radzi sobie bardzo dobrze.

Rudzianie w wirze przygotowań.
Dla rudzkich klubów przygotowania wciąż idą pełną parą. Za niecały miesiąc rozgrywki w III lidze opolsko-śląskiej wznowią piłkarze Grunwaldu. W sobotę (20.02.) rudzianie pokonali na sztucznym
boisku w Nowym Bytomiu 3:2 lidera ligi okręgowej, Orła Mokre.
Na boisku błyszczał Stanisławski, który zdobył w tym spotkaniu
dwie bramki.
– Boisko było dosyć trudne do gry, ale zwycięstwo na pewno cieszy. Udało nam się wygrać trzy ostatnie mecze kontrolne, ale nie ma
się co oszukiwać, bo rywale nie byli z najwyższej półki. Jedynie rezerwy Górnika Zabrze występują w tej samej klasie rozgrywkowej co
my – powiedział Rafał Stanisławski.
Niezwykły wynik zaliczyła Slavia Ruda Ślaska, która zdeklasowała w sparingu Przyszłość Ciochowice. Gwoździem do trumny
gości była pierwsza połowa, w której rudzianie zaliczyli festiwal
skuteczności strzelając aż siedem bramek. Do siatki w tym spotkaniu traﬁali: Moritz x2, M. Rejmanowski x2, Maciaszczyk, Maciejewski, Lach, Wujec i Filipiak.

Pozytywnie zaskoczyła również Urania Ruda Śląska, która pokonała w kolejnym spotkaniu sparingowym zespół UKS-u Ruch
Chorzów 1:3 (1:2). Spotkanie rozgrywane było na boisku „Kresy”
w Chorzowie. Wynik tego spotkania otworzył w 12. minucie Piecha wykorzystując rzut karny. Trzynaście minut później wyrównali gospodarze. Później w 34. i 60. minucie gry dwa traﬁenia
dołożył Kornas i spotkanie zakończyło się zwycięstwem Uranii
3:1.
Smak porażki w sparingu zaznał zespół Wawelu. Rudzianie do
przerwy przegrywali już 0:4. Honor rudzian uratował Mandzel,
strzelając jedyną bramkę dla Wawelu w tym meczu. Spotkanie
ostatecznie zakończyło się wynikiem 1:5.
Jeden ze swoich najgorszych sparingów w tym okresie przygotowawczym rozegrała Pogoń Ruda Śląska, która uległa Unii
Kosztowy aż 4:0. Obserwatorzy tego meczu zgodnie przyznają,
że duży wpływ na wydarzenia meczowe miał niezbyt dobry stan
murawy sztucznego boiska w Nowym Bytomiu.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

Mamy najwięcej
fanów na FB
wśród
rudzkich mediów
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Największe ekspozycje nagrobków
w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Raty 0 %

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na
cmentarz paraﬁalny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02
www.kamieniarstwo.slask.pl

Dziękujemy!
RESTAURACJA
KAWIARNIA

W sobotę (13.02.) w Myszkowie odbył się turniej bokserski o nazwie „Sobota Bokserska”. W turnieju startowało
86 zawodników z okręgu śląskiego.
Udany występ zaliczyli tam zawodnicy
UKS-u Śląsk Ruda Śląska. W turnieju
wystąpiło czterech reprezentantów z naszego miasta, którzy odnieśli cztery
zwycięstwa.
Konrad Gawron pokonał jednogłośnie na punkty Patryka Ostrowskiego

z KS Górnik Sosnowiec. Również jednogłośnym werdyktem Marcel Janicki
pokonał Patryka Mullera z klubu 06
Kleofas Katowice. Thomasowi Paszkowi udało się wygrać stosunkiem
głosów 2:1 z Dominikiem Cieślikiem
z Jaworzna. Ostatni z rudzkich zawodników Damian Pasiek pokonał na
punkty Marcina Skrzypka (KS Górnik
Sosnowiec). Trener Sarota był zadowolony z występów swych zawodników.
REKLAMA

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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