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

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

WOKÓŁ NAS

Pierwsza płyta
w tym roku

Piotr Herdzina to kolejny wykonaw-
ca, którego prezentujemy na łamach na-
szej gazety w ramach cyklu „Wiadomo-
ści Rudzkie grają po śląsku”. Pierwsza 
piosenka „Co w życiu mym” przygoto-
wana była wyłącznie z myślą o zapre-
zentowaniu jej najbliższej rodzinie 
i przyjaciołom. Stało się jednak inaczej. 
Utwór to hit śląskich list przebojów. Po 
nim powstały kolejne, które już nieba-
wem znajdą się na pierwszej płycie wy-
konawcy.

 Czytaj więcej na str. 7

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
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy 
do Klienta

MIASTO

Wielki piec do 
zwiedzania?
Urzędnicy zdradzili niedawno, że 

miasto rozważa zakup wielkiego pieca 
hutniczego w Nowym Bytomiu. Ta 
postindustrialna wizytówka Rudy Ślą-
skiej miałaby szansę stać się atrakcją 
turystyczną dla mieszkańców nie tylko 
regionu, ale całego kraju! Obecnie trwa-
ją rozmowy z właścicielem terenu, ale 
już zapowiedziano, że wielki piec moż-
na byłoby zwiedzać z tarasu widokowe-
go a w pobliżu pojawiłaby się także re-
stauracja.

 Czytaj więcej str. 3

Rudzianki 
w akcji

Więcej str. 9

299
szt.

PIWO 
ZŁOTY
BAŻANT
JASNE
CZARNE
0,5 l

Osobom do lat 18 alkoholu 
nie sprzedajemy O
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REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

BYKOWINA opak.2199

14 zł TANIEJ

Jesteśmy dumni z wędlin z własnej wędzarni w sklepie.
Dlaczego?
Bo robimy je sami, od początku do końca. Wyrabiamy je
według oryginalnych receptur i wędzimy naturalnym 
dymem a świeże, prosto z wędzarni w sklepie, trafi ają do 
naszych Klientów. Rozsmakuj się w naszych wyjątkowych 
wędlinach wędzonych na miejscu.

opak.2199

14 zł TANIEJ

PROSZEK • 
DO PRANIA
3 kg
PŁYN • 
DO PRANIA
2.6 l
KAPSUŁKI • 
DO PRANIA
30 szt.

KAWA MIELONA 
JACOBS, 250 g

899
SZT. 1199

szt.

2399
kg

WSZYSTKO PO
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REKREACJA

Szaleństwo na dwóch kółkach

Aż cztery tory rowerowe mają powstać w tym roku w naszym mieście. Tzw. pumptrucki zostaną wybudowane w Halembie, Bykowinie oraz w Rudzie. Po-
nadto przy Burloch Arenie miasto planuje budowę terenowego toru rowerowego. A o tym, że tego typu obiekty cieszą się dużą popularnością w naszym 
mieście, można przekonać się, patrząc na frekwencję na pumptrucku w Bielszowicach, który powstał w ubiegłym roku.
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– Obiekt ten cieszy się dużą popularnością, co 
widać nawet o tej porze roku. Korzysta z niego 
wiele osób. Przypomnę też, że dużym zaintereso-
waniem cieszyły się bez-
płatne warsztaty nauki 
jazdy na pumptracku 
(w Bielszowicach przyp. 
red.), jakie przeprowadzi-
liśmy w październiku 
ubiegłego roku. Na pro-
wadzone przez nas szko-
lenie zgłosili się nie tylko 
mieszkańcy Rudy Śląskiej, 
ale również ościennych 
miast – podkreśla Krzysz-
tof Piecha, naczelnik Wy-
działu Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta  UM Ruda Śląska.

W ślad za tym na ten rok zaplanowano budowę 
trzech kolejnych torów rowerowych – tzw. pump-
trucków. – Mają one powstać: w Halembie w re-
jonie Szkoły Podstawowej nr 15 w pobliżu sta-
dionu lekkoatletycznego; w Bykowinie na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w pobliżu Orlika; w Ru-
dzie na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w są-
siedztwie placu zabaw – wylicza Krzysztof Pie-
cha.

Pumptracki wykonane zostaną z asfaltobetonu 
– wraz ze specjalnie uformowanymi podjazdami 
i zjazdami, a ponadto powstaną m.in. ławki i sto-

jaki na rowery. Po-
wierzchnia, jaką zajmą te 
trzy inwestycje to łącznie 
ok. 2400 m kw. Obecnie 
rozpoczęto procedury 
przetargowe, których fi -
nałem będzie budowa 
zapowiadanych pump-
trucków. – O kolejności 
realizacji inwestycji i ich 
terminach zadecyduje 
procedura przetargowa, 
którą właśnie rozpoczęli-
śmy. Jeżeli wszystko pój-

dzie zgodnie z planem, to roboty budowlane po-
winny rozpocząć się w okresie czerwiec – lipiec 
br. Oprócz trzech pumptracków planujemy budo-
wę terenowego toru rowerowego na Burloch Are-
nie w Orzegowie – zapowiada naczelnik Wydzia-
łu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.

Dodajmy, że łączny planowany koszt budowy 
trzech pumptracków wyniesie ok. 450 tys. zł (nie 
licząc obiektu w Orzegowie). „Pumptrack” to 
w skrócie jazda rowerem bez napędu i bez ko-

– Pumptracki są jednym z elementów 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
w mieście. W ostatnich latach widać 

duże zapotrzebowanie mieszkańców na 
inwestycje właśnie o takim charakterze. 

Dlatego też, jeżeli ze strony rudzian 
pojawiać się będą prośby dotyczące 

realizacji kolejnych pumptracków, to nie 
wykluczamy ich budowy w kolejnych 
latach – podkreśla Krzysztof Piecha, 

naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta.

Nie tylko w Bielszowicach będziemy mieli pumptrucki.

nieczności pedałowania po torze o zróżnicowanej 
wysokościowo trasie. Jazda odbywa się wyłącznie 
dzięki balansowi i skoordynowaniu ciała rowerzy-
sty. – W ciągu roku w Polsce powstaje kilkana-
ście tego typu inwestycji. Aby korzystać z toru nie 
trzeba posiadać specjalnego sprzętu. Ważne jed-

nak, by posiadać odpowiedni sprzęt ochronny tj. 
kask i ochraniacze – radzi Maciej Kucbora, spe-
cjalista z zakresu pumptracku, który testował 
w naszym mieście tor w Parku Strzelnica w Biel-
szowicach.

 Joanna Oreł

kredyty
hipoteki
inwestycje

CO WPŁYWA NA KOSZT TWOJEGO KREDYTU?

Banki i fi rmy pożyczkowe bombardują nas reklamami 
z oprocentowaniem kredytu wynoszącym nawet 3,99%. 
Czy jednak tylko oprocentowanie powinno decydować 
o naszym wyborze?

Warto pamiętać o tym, że na faktyczny koszt pożyczki wpływa 
więcej czynników. To ile musimy oddać bankowi jest zależne 
między innymi od:

  prowizji,
  ubezpieczenia,
  opłaty przygotowawczej,
  dodatkowych opłat za usługi pośrednictwa fi nansowego.

Wszystkie łączne koszty składają się na Rzeczywistą Roczną Stopę 
Oprocentowania zwaną w skrócie RRSO. Często więc mimo tego, 
że kredyt posiada bardzo niskie oprocentowanie, wskaźnik RRSO 
sięga nawet 40%.

  Masz wrażenie że raty które płacisz są zbyt wysokie?
  Chcesz pozbyć się ciążącego na Tobie zobowiązania?
  Chcesz uwolnić się od dodatkowych kosztów pożyczki?

Pokażemy Ci jak to zrobić.
Weź sprawy w swoje ręce i skontaktuj się 

z jednym z naszych doradców.
Służymy 
darmowym 
doradztwem 
fi nansowym 
w każdym 
zakresie.

Marcin Świętoń 
533 034 950

Milena Szymczak 
533 076 950

Artur Loewe
533 551 950
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Wielki piec hutniczy to konstrukcja licząca kilkadziesiąt metrów.
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Jedyny taki na Śląsku piec hutniczy z Rudy Ślą-
skiej od kilku lat widnieje na liście miejskich za-
bytków. To gwarancja, że jedyny na Śląsku kolos, 
nie zniknie z naszego miasta. Obiekt jest jednak 
w rękach prywatnych, a to utrudnia sprawę, by 
uczynić go atrakcją turystyczną. Teraz z taką wła-
śnie inicjatywą wystąpiło miasto. – Jesteśmy do-
brej myśli, gdyż obecny właściciel wielkiego pieca 
(firma Stalmag – przyp. red.) jest do nas przychyl-
nie nastawiony. Mamy nadzieję na szybkie porozu-
mienie. Niezbędne jest jeszcze przeprowadzenie 

ZABYTKI

Wielki piec będzie atrakcją turystyczną miasta?

podziału działek i dopiero po podziale będzie moż-
liwe sfinalizowanie transakcji – wyjaśnia Adam 
Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego 
magistratu. – Na chwilę obecną je-
steśmy zgodni co do przekazania 
nam wielkiego pieca za przysło-
wiową złotówkę, natomiast 
swoją cenę będzie miał teren 
wokół obiektu. Za wcześnie 
by mówić o konkretnej kwocie 
– dodaje.

Ta informa-
cja cieszy, bo 
wystarczy spojrzeć, 
w jaki sposób ościenne 
miasta wykorzystują obiekty 
poprzemysłowe i tworzą z nich 
atrakcje turystyczne. Wielki piec 
hutniczy aż się prosi, by Ruda Ślą-
ska poszła tym samym śladem. 
 – Zatrzymany wielki piec „A” na 
terenie firmy Stalmag, w obrębie 
historycznego kompleksu Huty Po-
kój w Rudzie Śląskiej, jest ostatnim 
tego typu obiektem (o małej po-

jemności) na terenie wojewódz-
twa śląskiego i jednym z trzech na 

terenie kraju, których budowa przypadała na czas 
po 1945 roku – argumentuje Łukasz Urbańczyk, 
miejski konserwator zabytków. – W ocenie konser-
watorskiej wielki piec hutniczy „A” wraz z wycią-
giem ukośnym, wyciągiem osobowo-towarowym, 
odpylnikiem statycznym, zespołem nagrzewnic 
1,2,3 stanowi świadectwo minionej epoki. Obiekt 
ilustruje walory istotne z punktu widzenia rozwoju 
myśli technicznej, a jego istnienie, jako utrwalone-

go dla części terenów Nowego Bytomia elementu 
historycznego krajobrazu przemysłowego, wyróż-
nia to ważne dla Rudy Śląskiej miejsce – dodaje. 

Miejsce to być może już wkrótce będzie się wy-
różniać jeszcze bardziej. – Chcemy, aby obiekt ten 
stał się atrakcją turystyczną. Nie ma drugiej takiej 
budowli na Śląsku. Planujemy udostępnić zwie-
dzającym taras widokowy. Chcemy też, by tam po-
wstała restauracja, a wokół parking – zdradza 
Adam Nowak. 

 Joanna Oreł

Na zagospodarowanie wielkiego pieca hutniczego 
oraz udostępnienie go zwiedzającym miasto zamierza 

postarać się o dofinansowanie. – Planujemy część 
tych prac wykonać z udziałem pieniędzy unijnych, 

więc wiele będzie zależało nie tylko od nas, ale 
jesteśmy dobrej myśli i wokół pomysłu skupia się 

coraz więcej entuzjastów i pasjonatów. Kiedy obiekt 
będzie już nasz, na pewno nie będziemy zwlekać 

z jego przystosowaniem dla potrzeb zwiedzających. 
Zrobimy wszystko, aby tak piękny obiekt znalazł 

się wśród atrakcji Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego – zapowiada rzecznik 

rudzkiego magistratu.

ROZMOWA Z HISTORYKIEM 
DARIUSZEM WALERJAŃSKIM NA: 

www.wiadomoscirudzkie.pl

Jest symbolem nie tylko Nowego Bytomia, ale w ogóle całego miasta. To przecież od 
tego miejsca tworzyła się centralna dzielnica naszego miasta. Wielki piec hutniczy, bo 
o nim mowa, w końcu ma szansę stać się postindustrialną wizytówką Rudy Śląskiej. 
Władze naszego miasta zdradziły niedawno, że zamierzają zakupić zabytek. W przy-
szłości ma się on stać atrakcją turystyczną z tarasem widokowym oraz restauracją.
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Wybudowanie nowego oświetlenia nie jest proste | HALEMBA

Lamp brakuje przy ul. Energetyków.

Sprawdziliśmy w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej, czy montaż oświetle-
nia w tym rejonie jest możliwy. Okazuje 
się, że nie jest to takie proste. – W tej 
sprawie muszą się porozumieć wszyscy 
właściciele tego terenu. Należy on nie 
tylko do miasta, ale również do spół-
dzielni i do osób prywatnych – zaznacza 
Beata Bereta, naczelniczka Wydziału 
Gospodarki Komunalnej. – Zorganizuje-

my spotkanie w tej sprawie. Gdy zosta-
nie ustalony podział kosztów realizacji 
inwestycji, każda ze stron będzie mogła 
rozważyć możliwość wpisania jej do 
swojego budżetu. Żeby wykonać oświe-
tlenie trzeba będzie sporządzić koszto-
rys, wykonać dokumentację projektową 
oraz zabezpieczyć pieniądze na budowę 
i eksploatację latarni – wylicza.

Do rozwiązania tego problemu po-
trzeba przede 
wszystkim czasu 
i wspólnego działa-
nia wszystkich 
właścicieli nieru-
chomości. Miasto 
remontuje i wymie-
nia oświetlenie na 
swoim terenie. 

Mieszkańcy dzielnicy Halemba zwrócili się do naszej redakcji 
z problemem braku oświetlenia przy ulicy Energetyków. – O ile 
od strony ulicy jest jasno, to z drugiej strony budynków panują 
egipskie ciemności – tłumaczy pani Izabela, mieszkanka Halemby. 
– Co chwilę na budynkach pojawiają się nowe malunki, bo prze-
cież takie ciemności sprzyjają działaniom wandali – dodaje. 

Pytania w podobnym tonie trafi ają tak-
że do rudzkiej Straży Miejskiej, która po-
informowała nas, że w tym miejscu działa 
prywatna fi rma. – Firma posiada stosow-
ne zezwolenia na prowadzenie działalno-
ści i w ostatnim czasie nie odnotowaliśmy 
żadnych zdarzeń, które byłyby niezgodne 
z posiadanymi zezwoleniami – informuje 
Henryk Szydłowski, kierownik Referatu 
Dzielnicowych Straży Miejskiej w Rudzie 
Śląskiej.  

Z pytaniem o ten stan rzeczy udaliśmy 
się także do fi rmy prowadzącej działal-

ność we wspomnianym miejscu. – Kupi-
liśmy teren po Hucie Pokój, który był 
bardzo zdegradowany. Staramy się do-
prowadzić go do stanu, na którym bę-
dziemy mogli prowadzić działalność. 
Istniejące tam wyrobisko zasypujemy 
gruzem, w którym często natrafi amy na 
folie i inne odpady, które widoczne 
są z głównej ulicy – tłumaczy Stanisław 
Mazanek, właściciel fi rmy. – Folie i inne 
odpady, jakie znajdujemy w gruzie wy-
rzucamy do kontenerów i wywozimy na 
swój koszt na wysypisko. Nie mamy nic 

Mieszkańcy zaniepokojeni są takim widokiem z ul. Niedurnego.

W planach na kolejne lata również pojawiają 
się inwestycje związane z modernizacją 
oświetlenia. W 2017 roku planowane są 

prace modernizacyjne przy ulicy Obrońców 
Westerplatt e w Wirku, Gen. Hallera w Nowym 
Bytomiu i Weteranów w Kochłowicach. Z kolei 

w roku 2018 planowana jest modernizacja 
oświetlenia ulicy 1 Maja.

Księżycowy krajobraz w centrum miasta |N��� B����
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

W tym miejscu warto wspomnieć, że na 
terenie Rudy Śląskiej w najbliższym 
czasie planowana jest modernizacja 
oświetlenia przy ulicy Bielszowickiej, 
Lwa Tołstoja, Macieja, Kościelnej, Że-
laznej, Konstytucji, Ustronnej i Piotra 

Niedurnego. – Modernizacja przewiduje 
wymianę opraw sodowych na oprawy 
typu LED oraz wymianę słupów będą-
cych w złym stanie technicznym – zapo-
wiada Beata Bereta. 

 Arkadiusz Wieczorek

Kolejna interwencja naszych Czytelników dotyczy Nowego Bytomia, 
a konkretnie widoku, jaki mogą zobaczyć mieszkańcy przejeżdżający uli-
cą Niedurnego w pobliżu Huty Pokój. – Za budynkiem byłej straży po-
żarnej powstaje góra śmieci – zgłosił pan Andrzej, mieszkaniec Nowego 
Bytomia. – Czy w centrum miasta mamy jakieś wysypisko? – pyta nasz 
Czytelnik. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tej sprawie.

Uratowali życie starszej kobiecie
Rudzcy strażnicy pomogli starszej ko-

biecie, która zasłabła w swoim mieszka-
niu, a brak kontaktu z nią wzbudził troskę 
okolicznych mieszkańców. Do zdarzenia 
doszło przy ul. Kochłowickiej, gdzie za-
troskani sąsiedzi wezwali strażników 
miejskich. Mundurowi zauważyli przez 
okno leżącą na podłodze starszą kobietę, 
która dawała oznaki życia. Na miejsce 
wezwano straż pożarną oraz pogotowie 
ratunkowe. Po wyważeniu okna strażacy 
udzielili kobiecie pierwszej pomocy me-
dycznej, a następnie została ona zabrana 
do szpitala. W związku z tym, że w miesz-
kaniu, gdzie leżała kobieta, były poprzew-
racane krzesła i stół, na miejsce wezwano 
policję. O zdarzeniu został również po-
wiadomiony Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

Podsumowano Derby
Osiem osób zatrzymanych, w tym pię-

ciu rozbojarzy – tak w przypadku części 
kibiców zakończyły się Derby 2016. 
Przed meczem Górnika Zabrze z Ruchem 
Chorzów na Placu Jana Pawła II w Ru-
dzie Śląskiej zebrało się około czterystu 
kibiców, którzy następnie przemaszero-
wali na dworzec PKP w Chebziu, skąd 
odjechali na mecz do Zabrza. Nie wszy-
scy jednak chcieli jedynie kibicować. Tuż 
przed zbiórką kibiców w dzielnicy Ha-
lemba doszło do zamieszek. Policjanci 
zatrzymali pięciu pseudokibiców. Do na-
ruszeń prawa doszło także w trakcie sa-
mego przemarszu, podczas którego za-
trzymano trzy osoby. 

W ręce policjantów 
wpadła oszustka

Rudzcy policjanci zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości gospodarczej za-
trzymali 37-letnią rudziankę, która pro-
wadząc działalność gospodarczą, za-
właszczyła ponad 150 tysięcy złotych 
z jednej z krakowskich fi rm. Kobieta 
przyznała się do czynu. Prokurator Proku-
ratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej wo-
bec oszustki zastosował dozór policji. 
Teraz grozi jej nawet do ośmiu lat więzie-
nia. W sprawie nie są wykluczone dalsze 
zatrzymania. JO

KRONIKA

do ukrycia, nie stawiamy wysokich pło-
tów, jesteśmy otwarci i chętnie odpowia-
damy na wszelkie pytania. Przez rok 

działalności udało nam się uporządko-
wać zaledwie 1/6 terenu, więc przed na-
mi jeszcze długa droga – dodaje. AW 

REKLAMA



net.pl/rudaslaska. Wnioski można 
też składać w formie papierowej. 
Druki można pobrać w każdym 
przedszkolu lub wydrukować ze 
strony internetowej elektroniczne-
go systemu.

Rodzice mogą ubiegać się 
o miejsce maksymalnie w trzech 
przedszkolach. W takim przypadku 
w jednym wniosku wymieniają od-
powiednio 1, 2 lub 3 przedszkole 
(wg preferencji). Wniosek nieza-
leżnie od sposobu wypełnienia (od-
ręcznie bądź w formie wydruku 
komputerowego) należy złożyć 
tylko w przedszkolu najbardziej 
preferowanym,  umieszczonym na 
pierwszej pozycji (tzw. przedszko-
lu pierwszego wyboru). Jeśli rodzi-
ce nie złożą w określonym terminie 
wypełnionego wniosku do przed-
szkola pierwszego wyboru, dziec-
ko nie zostanie zakwalifikowane 
do dalszego  procesu rekrutacji.

– O przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydo-
wać kolejność zgłoszeń, ale ustalone kryteria – podkreśla 
Aleksandra Piecko. – Przede wszystkim decyduje liczba 
punktów kryterium ustawowego. Brane będzie pod uwagę 
pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność 
kandydata, rodzica bądź rodzeństwa.  Istotne będzie również 
to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko 
objęte jest pieczą zastępczą – wylicza naczelniczka Piecko. 
– W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie brane będą 
pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta – dodaje. 
Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy 
podleganie kandydata obowiązkowi rocznego przygotowa-
nia przedszkolnego i posiadanie prawa do korzystania z wy-
chowania przedszkolnego.

W Rudzie Śląskiej jest 29 miejskich przedszkoli, ale nabór 
do tych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych 
w szkołach odbywać się będzie jedynie na wolne miejsca. 
Jeżeli placówka będzie dysponowała jeszcze wolnymi miej-
scami, to odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. IM
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– W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci 
zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których 
dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychcza-
sowym przedszkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią dekla-
rację. Powinni to zrobić do 3 marca do godz. 15. Wówczas 
mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu dla swojej po-
ciechy – wyjaśnia  Aleksandra Piecko, naczelniczka Wydziału 
Oświaty Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. 

Jeśli rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przed-
szkola miejskiego, muszą wypełnić deklarację o rezygnacji  
z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychcza-
sowym przedszkolu, a ich dziecko będzie uczestniczyło w re-
krutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane 
do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice muszą jednak pamię-
tać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, 
miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego za-
gwarantowane.

Zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy rodzice 
powinni wypełnić wniosek o przyjęcie znajdujący się na stro-
nie internetowej pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.

RekRuTAcjA dO pRzedSzkOlI

Czas na zapisy
Jeszcze tylko do 3 marca rodzice, którzy chcą, żeby ich dziecko kontynuowało naukę w dotychczasowym przedszkolu, 
muszą złożyć odpowiednią deklarację. Dzięki temu ich pociechy będą miały zagwarantowane miejsce w placówce. 
Z kolei 10 marca rozpocznie się rekrutacja nowych przedszkolaków. Będzie ona prowadzona z wykorzystaniem sys-
temu elektronicznego.

W naszym mieście można zapisać dziecko do jednego z 29 przedszkoli.
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Pracownia rezo-
nansu magnetyczne-
go to przed wszyst-
kim ogromna korzyść 
dla pacjentów. Pierw-
szy rezonans w Ru-
dzie Śląskiej z pew-
nością skróci czas 
diagnostyki w szpita-
lu. – Oferujemy pełny 
zakres badań metodą 
rezonansu magne-
tycznego począwszy 
od badań głowy, a na 
stopach kończąc. Sys-
tem pozwala na szybkie badanie 
dowolnych części ciała na potrzeby 
m.in. neurologii, ortopedii, pedia-
trii i onkologii – mówi Jarosław Ry-
terski, radiolog. 

Szpital w ostatnim czasie prze-
szedł kompleksową modernizację, 
dzięki której placówka może świad-
czyć usługi na coraz wyższym po-
ziomie. –  Dzięki temu co wydarzy-
ło się w szpitalu w ciągu ostatniego 
roku szpital stał się jednym z najno-
wocześniejszych szpitali w regionie 
– mówi  Grzegorz Rymarczyk, na-
czelny lekarz Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej. –  Po termomo-
dernizacji i powstaniu Oddziału 
Intensywnej Opieki Medycznej, 
który przekracza swoim wyposaże-
niem XXI wiek, pracownia rezo-
nansu magnetycznego była ostat-

SzpITAl MIejSkI

Więcej możliwości 
w rudzkim szpitalu

nim brakującym elementem nie-
zbędnym do tego, żeby w tym szpi-
talu odbywała się pełna diagnosty-
ka – dodaje.

Współpraca spółki Resonica ze 
szpitalem już trwa i w pierwszych 
tygodniach z badań skorzystało kil-
kuset pacjentów. Dzięki takim in-
westycjom pacjenci rudzkiego szpi-
tala mają coraz łatwiejszy dostęp do 
specjalistycznych badań. – Cieszy 
nas fakt, że dzięki pracowni rezo-
nansu magnetycznego, która znala-
zła się w naszym szpitalu, możemy 
wykonywać badania bez konieczno-
ści przewożenia pacjentów do in-
nych placówek – mówił podczas 
otwarcia pracowni Sławomir Świę-
chowicz, prezes Szpitala Miejskie-
go.  

Arkadiusz Wieczorek

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej w ostatnich miesiącach ciągle się 
zmienia. W ostatnich dniach placówka wzbogaciła się o nową pra-
cownię rezonansu magnetycznego. – Zależy nam na tym, żeby nasi 
mieszkańcy mieli wysoką jakość usług medycznych. Partnerstwo 
publiczno-prywatne takie jak w tym przypadku bardzo nas cieszy, 
gdyż zakupienie rezonansu przez miasto byłoby związane z ogrom-
nymi wydatkami. Dzięki tej współpracy mieszkańcy miasta mogą 
z takich usług korzystać, a miasto może inwestować w inny po-
trzebny tutaj sprzęt – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Ślą-
skiej. 

Pracownia rezonansu magnetycznego już działa.
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ZAPRASZA!!!
TAROT CYGAŃSKI

Wirek, ul. Obr. Westerplatt e 36, 
tel. 607-468-787

www. wiadomoscirudzkie. pl ROZRYWKA | 2.03.20166

Baran – Już od ponie-
działku Barany pełne 
animuszu zajmą się ka-

rierą zawodową. Dobra passa 
w sprawach materialnych, szcze-
gólnie w sprawach loteryjnych. 
Szczęśliwe liczby: 8, 16, 24, 1.

Byk – Początek tygo-
dnia to najlepszy czas 
na załatwienie spraw za-

wodowych. To co do tej pory spę-
dzało sen z powiek, uda się nad-
zwyczaj łatwo sfi nalizować. Sa-
motne Byki mają szansę na namięt-
ną miłość.

Bliźnięta – Od ponie-
działku poczujesz, że 
wysiłek włożony w pra-

cę przyniesie efekty. W stałych 
związkach ożywienie i ciepło. Za-
dbaj o aktywne spędzenie wolnego 
czasu.

Rak – Dla Raków ten 
tydzień będzie trudny 
i odpowiedzialny, ale 

weekend przyniesie wzrost formy. 
W pracy uważaj na błędy w ocenie 
sytuacji. Raki ukojenie znajdą 
w gronie rodzinnym, gdzie naładu-
ją swoje akumulatory.

Lew – Silny wpływ pa-
trona Twojego znaku – 
Słońca – namiesza 

w najbliższym czasie w Twoim ży-
ciu. W pracy nie pozwól sobie na 
lekkomyślność, nie daj się skusić 
obietnicą zbicia fortuny. Zachowaj 
zimną krew. W stałych związkach 
spokój i harmonia.

Panna – Pomyśl nad 
poszerzeniem swojej 
wiedzy. Masz teraz do-

bry czas na zaplanowanie kursów, 
szkoleń i innych działań edukacyj-
nych podnoszących Twoje kwalifi -
kacje. Szczęśliwe dni: sobota i po-
niedziałek.

Waga – To co w ostat-
nich dniach spędzało Ci 
sen z powiek, w najbliż-

szym czasie znajdzie pozytywne 
rozwiązanie. Przez cały tydzień 
układ gwiazd będzie Ci sprzyjać 
w biznesie. Samotne Wagi mogą 
liczyć na dar od losu.

Skorpion – Słaba dyspo-
zycja na koniec tygodnia. 
W każdym aspekcie życia 

z dnia na dzień będzie lepiej. Pod ko-
niec tygodnia nie walczcie za wszel-
ką cenę o obronę waszych racji, 
weekend przyniesie rozwiązanie.

Strzelec – Zachowaj 
zdrowy rozsądek i od-
wagę. Nie czekaj na 

ruch przeciwnika, tylko działaj,
 a wygrasz i umocnisz swoją pozy-
cję. W pracy pod koniec tygodnia 
poczujesz, że wchodzisz na szczyt 
kariery zawodowej. Strzelce pozo-
stające w stałych związkach mogą 
liczyć na harmonię.

Koziorożec – W tym ty-
godniu czeka Cię wiele 
przyjemnych wydarzeń 

związanych z życiem towarzyskim. 
Nowa znajomość zawarta dzięki 
przyjaciołom może przerodzić się 
szybko w ekscytujący romans. 
W pracy sprawy uporządkują się 
same. Szybko nadrobisz zaległości.

Wodnik – Poczujesz, że 
Twoja kariera wchodzi na 
prawidłowe tory. Do koń-

ca tygodnia masz czas na nadrobienie 
zaległości. Zaufaj własnej intuicji.

Ryby – Przygotuj się na 
intensywny czas. Już we 
wtorek pojawi się oka-

zja na zawarcie korzystnej umowy. 
Osoby samotne mają wyjątkowo 
dobry układ planet do rozpoczęcia 
głębokich relacji uczuciowych.

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

ZAPRASZA!!!

WRÓŻKA 
JADZIA
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Poziomo: 1 – orszak, 5 – urzędowy spis cen, 8 – grzyb jadalny, 9 – 
ostrzeżenie, 11 – zasłona, 12 – historyk syrakuzański, 15 – gagatek, 17 
– wychowanek szkoły wojskowej, 20 – konopie manilskie, 2 – frywol-
ny taniec, 24 – były król Egiptu, 25 – brazylijski instr. perkusyjny z ty-
kwy, 28 – lasy górskie, 29 – związek organiczny, 32 – zdrowe warzy-
wo, 33 – nabiał, 36 – walor, 39 – jaskinia w Hiszpanii, 42 – mit. gr. 
piekło, 43 – lewatywa, 45 – farbownik, 46 – Niski lub Żywiecki, 47 – 
mit. gr. muza poezji miłosnej.

Pionowo: 1 – urządzenie na kanale, 2 – gat. wierzby, 3 – imię żeń-
skie, 4 – zwrot staropolski, 5 – jamnik, 6 – ind. wóz ozdobny, 7 – wa-
kacje, 10 – weranda, taras, 13 – pozycja w jodze, 14 – kwitnie tylko 
raz, 16 – mit. słow. bogini wiosny, 17 – młot do wbijania pali w ziemię, 
18 – odm. wegla kamiennego, 19 – pustorożec lasów górskich płd. 
Chin i Birmy, 21 – szałas na puszcie węgierskiej, 22 – golas, 23 – mal-
pigia, wiśnia z Barbados, 26 – maź, 27 – lud z grupy bantu, 30 – skała 
metamorfi czna z piroksenu i plagioklazu, 31 – czyn, 34 – wieczerza 
pierwszych chrześcijan, 35 – biedak, 37 – mit. gr. żona króla Feaków, 
38 – dawn. dozorca koni w kopalni soli w Wieliczce, 40 – znój, wysi-
łek, 41 – mit. gr. dziewięć córek Zeusa i Mnemosyne.

Hasło krzyżówki nr 5 brzmiało: „Mikołajkowe prezenty”. Nagrodę 
otrzymuje Barbara Warzała. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagro-
dę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38 – 40) z tej krzyżówki 
otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41 
– 709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem 
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia 
konkursu. 

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik
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Marcel Jamroz
syn Katarzyny i Szymona
ur. 9.02. (3080 g i 52 cm)

Karolina Herszowska
córka Katarzyny i Krzysztofa
ur. 19.02. (3750 g i 58 cm)

Oliwia Byczek
córka Sylwii i Grzegorza

ur. 22.02. (1980 g i 48 cm)

Piotr Dubiński
syn Joanny i Mateusza

ur. 20.02. (3050 g i 55 cm)

Amelia Żurawska
córka Sylwii i Dariusza

ur. 19.02. (2980 g i 53 cm)

Ksenia Dusza 
córka Sandry i Krzysztofa 
ur. 17.02. (2940 g, 51 cm)

Kamil Furgoł
syn Klaudii i Karola

ur. 11.02. (1854 g i 43 cm)

Alicja
córka Justyny i Tomasza

ur. 20.02. (3490 g i 57 cm)

Bruno Jasiński
syn Karoliny i Mateusza

ur. 19.02. (3150 g i 54 cm)

Kinga Kukiełka
córka Dagmary i Tomasza
ur. 17.02. (2900 g, 54 cm)

Natalia Fröhlich
córka Anny i Adriana

ur. 08.02.(3300 g, 56 cm)

Paulina Franz
córka Izabeli i Piotra

ur. 19.02. (3020 g i 56 cm)Dzień Kobiet 
z „Wiadomościami Rudzkimi”

Chcesz otrzymać od nas atrakcyjne upominki, 
które uczynią Twój

Dzień Kobiet wyjątkowym?

Zrób coś dla siebie i weź udział w naszej zabawie!

Szczegóły na profi lu 
,,Wiadomości Rudzkich” na portalu Facebook.

Dla mojej córki 
Eweliny Wylężek

Kiedyś byłaś bardzo mała,
cudem świata mi się zdałaś, 

cieszyłam się twym widokiem
I tak mijał rok za rokiem…

Dziś dorosła i dojrzała
przez życie idziesz roześmiana…

Skąd u Ciebie tyle siły, 
kiedy życie tak zawiłe?

Ile trosk na barki wzięłaś?
Ile bólu przetrzymałaś?

Każdy by już dawno upadł!
Ty, jak skałą wytrzymała…

Twoja mądrość mnie zadziwia, 
miłość twoja uszczęśliwia.

Dałaś na świat moje wnuki, 
ucząc ich szacunku sztuki.

Jesteś dla mnie promykiem słońca
i będziesz miłością w mym sercu 

do końca.
Jesteś najlepsza, to dziś pojmuję
I za to Ci córko z serca dziękuję.

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 brutt o). Na SMS-y czekamy 

2.03.2016 od godz. 10.00 
do 3.03.2016 do godz. 12.00.

REKLAMA
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Co w życiu mym
– Nie masz jeszcze płyty w pełnym tego słowa 

znaczeniu. Póki co ukazał się singiel zawierający 
sześć utworów. To zapowiedź czegoś większego? 

– Premiera płyty planowana jest na maj. Ale muszę 
przyznać, że nie jest łatwo pogodzić rozwój kariery 
muzycznej z prowadzeniem firmy, pomimo ogromne-
go wsparcia jakie otrzymuję od najbliższej rodziny 
i przyjaciół. Wiem jednak, że moi fani czekają na pły-
tę, dlatego staram się robić wszystko, żeby wreszcie 
się pojawiła. 

– Jak zaczęła się Twoja przygoda ze śląską sce-
ną? 

– To było tuż po moich 50. urodzinach. Z okazji 
tego jubileuszu trochę dla żartu postanowiłem przy-
gotować piosenkę pod roboczym tytułem „Okrągły 
wiek” znany teraz pod tytułem „Co w życiu mym”. 
To był początek. Piosenka bardzo się spodobała, więc 
nakręciłem teledysk i zaczęły powstawać kolejne 
utwory. W międzyczasie pojawiało się coraz więcej 
propozycji koncertów, wywiadów i spotkań, więc ro-
bię to dalej, bo sprawia mi to ogromną przyjemność. 

– Śląska scena to jednak nie jest początek Two-
jej muzycznej drogi. Na scenie występowałeś prze-
cież już wiele lat temu. 

– Od dzieciństwa właściwie ciągnie mnie do mu-
zyki. Nawet mama zaprowadziła mnie wiele lat temu 
do szkoły muzycznej w Nowym Bytomiu, ale jeden 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” prezentujemy dziś wykonawcę związanego z Rudą Śląską. Piotr Herdzina pojawił się na 
śląskiej scenie stosunkowo niedawno, ale bardzo szybko podbił serca publiczności.
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z ówcześnie pracujących tam profesorów stwierdził, 
że nie mam talentu i nic z tego nie będzie. Ja jednak 
realizowałem swój plan i założyłem z kolegami ze-
spół „Wolny bieg”, z którym grywaliśmy wszędzie 
tam, gdzie nam pozwolono. Braliśmy udział w prze-
glądach i organizowaliśmy dyskoteki na dworcu 
w Chebziu, których po tylu latach nikt już pewnie nie 
pamięta. Później był kolejny zespól „B-mole”. Mia-
łem wtedy już 23 lata i grywaliśmy głównie na wese-
lach. 

– To były przede wszystkim covery, teraz posta-
wiłeś na swój własny repertuar…

– Aranżacje do moich utworów tworzę wspólnie 
z Mateuszem Szymczykiem. Teksty są w większości 
moje, jednak korzystałem z rad znajomych z zespołu 
Arkadia Band, czyli Doroty Pacholarz i Bogdana Mo-
rawca. Staram się tworzyć dla publiczności stąd, jed-
nak moje utwory nie są typowe dla tego regionu. Mo-
im marzeniem  jest dobry utwór rokowo-bluesowy, 
bo lubię takie klimaty. 

–  Co jest dla Ciebie najważniejsze podczas wy-
stępów na scenie?

–  Zdecydowanie kontakt z publicznością. Lubię 
jak śpiewają razem z mną, podchodzą pod scenę. To 
daje dużo energii, która napędza pracę, daje chęci do 
tworzenia i sprawia ogromną radość nie tylko mnie, 
ale każdemu artyście.  Arkadiusz Wieczorek

1

2

3

4

5

6

7

8

1. wywietrznik po śląsku, 2. szczypiorek  śląsku, 3. welon po śląsku, 4. sufit po 
śląsku, 5. rzodkiewka po śląsku, 6. mina po śląsku, 7. bramkarz po śląsku, 8. 
syty po śląsku.

Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary 
 prezentują Anna Włodarczyk  

i Adam Gruca
Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emito-

wanym na antenie Radia Piekary. Słuchacze mogą sprawdzić swoją znajomość 
śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody. 

Hasło krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocześnie jednym z ha-
seł „Śląskiej Krzyżówki” w Radiu Piekary, którą będziecie mogli rozwiązać 
podczas programu na żywo dzwoniąc do studia Radia Piekary w niedzielę, 6 
marca, o godzinie 18.10. 

JEDNO HASŁO SZANSA NA DWIE NAGRODY 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Piekary,  

SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisu-
jąc hasło: piekary. + hasło krzyżówki. Nagroda: parasol Radia Piekary.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród dla Czytelników „Wiadomości Rudz-
kich” SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w treści 
wpisując wiad. + hasło krzyżówki. Nagroda: Płyta CD ze śląskimi przeboja-
mi. Na rozwiązanie czekamy do 5 marca. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutto.



To było spotkanie, pod-
czas którego można było 
zgłębić wiedzę o skarbach 
regionu, czyli śląskich ko-
palniach. W piątek (26.02.) 
odbyło się kolejne wydarze-
nie z cyklu „Twórczy piątek 
na Ficinusie”, którego gość-
mi byli pisarka Karolina Ba-
ca-Pogorzelska oraz fotograf 
Tomasz Jodłowski. Postano-
wili oni stworzyć coś cze-
go efekty tego można było 
poznać podczas autorskiego spotkania. Goście to autorzy książek pt. 
„Drugie życie kopalń”, „Babska szychta” oraz „Ratownicy. Pasja zwy-
cięstwa”, w których relacjonują życie pod ziemią. – Górnictwo węgla 
kamiennego jest przedstawiane często w czarnym świetle. Przywileje 
górnicze, strajki, katastrofy… Chcieliśmy odczarować ten obraz – wy-
jaśnia Karolina Baca-Pogorzelska.

Książki ukazują w pigułce jak wygląda praca w kopalni. Album to 
historia śląskich kopalń, w którym pokazane jest jak przekształcały się 
te górnicze zakłady na przestrzeni lat, „Babska szychta” to dzieło przed-
stawiające historię kobiet, które związały swoje życie z górnictwem, 
natomiast ostatnia publikacja opowiada o pracy ratowników górni-
czych.  Magdalena Szewczyk

REKLAMA
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CASTING�W�MCK

Spróbuj swoich sił jako modelka

– Z uwagi na rosnącą popularność programów 
telewizyjnych typu „Top model”, czy blogów po-
święconych tematyce mody i stylizacji oraz zainte-
resowaniem młodzieży zawodem modelki/modela, 
postanowiliśmy zorganizować spotkanie dla 
wszystkich zainteresowanych tym tematem – tłu-
maczy Anna Roszczyk, koordynatorka imprezy. 

W trakcie spotkania odbędą się warsztaty profe-
sjonalnego poruszania się po wybiegu, prezento-
wane będą techniki wykonania interesujących 
przeróbek krawieckich (np. skuteczne triki, jak 
podarować wysłużonym już ubraniom drugie ży-
cie), konsultacje dietetyczne, porady fryzjerów, 
wizażystów i projektantów odzieży wraz z bez-

płatnym wykonywaniem makijażu i stylizacją fry-
zur. – Finałem tego nieprzeciętnego dnia mody 
i urody będzie pokaz najnowszych kolekcji ubrań 
firm, które zdecydowały się na współpracę z nami 
– mówi Anna Roszczyk. – Świadomi zagrożeń, ja-
kie mogą być związane z często fałszywym wy-
obrażeniem młodych ludzi o pracy w modelingu, 
pragniemy zachęcić dziewczyny do udziału w po-
kazie mody by przekonały się, z czym naprawdę 
wiąże się ten rodzaj pracy – dodaje. 

Imprezę poprzedzi casting do pokazu mody, 
który odbędzie się tydzień wcześniej, czyli  
12 marca o godzinie 16.00. Na casting organizato-
rzy zapraszają dziewczyny w wieku od 15 do 25 
lat nie tylko zamieszkałe w Rudzie Śląskiej.  
– Chcemy uświadomić adeptkom zawodu modelki, 
że tak naprawdę najistotniejsze atrybuty to dobre 
wykształcenie, znajomość języków obcych, aktyw-
ny tryb życia, naturalność i zdrowe odżywianie  
– mówi Anna Roszczyk – Propagowanie tych 
wartości jest główną ideą organizowanej przez 
nas imprezy – dodaje. Arkadiusz Wieczorek

STRAŻ�MIEJSKA

Strażnicy miejscy podają pomocną dłoń

Henryk Szydłowski, przewodniczący rudzkiego koła PCK.

– Jak zrodził się pomysł na założenie takiego 
koła wśród strażników miejskich?

– Wiele przedsięwzięć tworzy się w kuluarach. 
Ja, poza pracą, miałem szczęście poznać Henryka 
Kupkę, prezesa oddziału rejonowego PCK w mia-
stach Ruda Śląska, Świętochłowice i Chorzów 
oraz jego żonę, którzy od lat są jego członkami. 
Rozmawialiśmy o działaniach straży w zakresie 
profilaktyki oraz o tym, jak można by połączyć te 
działania z zadaniami PCK. Z tych rozmów zro-
dził się pomysł, by stworzyć koło PCK w Rudzie 
Śląskiej, a dokładniej w szeregach Straży Miej-
skiej. 30 listopada zorganizowaliśmy spotkanie, 
podczas którego odbyło się oficjalnie założenie 
naszego koła. W taki sposób staliśmy się jedynym 
takim kołem w Rudzie Śląskiej.

– Trudno było zachęcić kolegów, by wstąpili do 
koła?

– Po rozmowach, na czym polegać będzie nasz 
pomysł, zapisało się 16 strażników, przy czym mu-
szę zaznaczyć, że aby założyć koło, potrzebnych jest 
tylko dziesięciu członków. To potwierdza, że strażni-
cy są chętni do współpracy. Dodatkowo wielu z nich 
złożyło deklaracje, że są do dyspozycji także i po go-
dzinach pracy. Cieszy mnie taka spontaniczna chęć 
pomocy.

– Na czym będą polegać działania członków 
koła?

– W kole mamy wielu krwiodawców, którzy 
już od dłuższego czasu systematycznie oddają 
krew i takie działania będziemy propagować. 
Chcemy organizować szkolenia z zakresu pierw-
szej pomocy medycznej dla strażników. Będzie-
my prowadzić także otwarte prelekcje na temat 
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odpowiedzialności i zasad zachowania osób nie-
letnich w miejscu zamieszkania, na terenie szkoły 
lub w miejscu spędzania czasu wolnego. Jesteśmy 
również po pierwszej akcji wręczania paczek dla 
osób potrzebujących i bezdomnych. Strażnicy 
miejscy podczas swojej pracy często spotykają 
takie osoby, stąd łatwiej jest nam do nich docierać 
i wyciągnąć rękę.

– A jakie są plany koła na przyszłość?
– W tym roku mamy zamiar zorganizować bal 

charytatywny przy współpracy z PCK. Na po-
czątku marca będziemy prowadzić rozmowy 
w tej sprawie i ustalać szczegóły. Dodatkowo 
chcemy mieć na uwadze Dom Samotnej Matki 
działający w Rudzie oraz noclegownię. Nadal 
będziemy też prowadzić spotkania w szko-
łach z młodymi osobami. Warto zaznaczyć, że 
w ubiegłym roku udział w pogadankach wzięło 
niemal 3000 uczniów rudzkich placówek oświa-
towych.  Magdalena Szewczyk

Miejskie�Centrum�Kultury�postanowiło�tym�razem�przygotować�spotkanie�dla�młodzieży.�Już�
19�marca�w�godzinach�od�14�do�20�odbędzie�się�„Fashion�girl”,�czyli�warsztaty,�spotkania�
i�pokazy�przeznaczone�dla�dziewcząt�i�pań�w�wieku�15�do�25�lat.

Wyszli�z�inicjatywą,�która�być�może�będzie�przykładem�dla�innych�służb�w�naszym�mieście.�
W�szeregach�Straży�Miejskiej�powstało�koło�Polskiego�Czerwonego�Krzyża,�którego�członko-
wie�zdecydowali�się�zrobić�coś�więcej�niż�wypełnianie�służbowych�obowiązków.�O�przedsię-
wzięciu�rozmawiamy�z�Henrykiem�Szydłowskim,�kierownikiem�Referatu�Dzielnicowych�oraz�
przewodniczącym�koła.

Warsztaty z modelingu • 
Przynieś stare zrobimy nowe – szybkie • 
przeróbki własnych strojów 
Szycie torebek ze starych jeansów• 
Modne fryzury – porady fryzjerskie, • 
badanie włosów
Moja zdrowa dieta – porady dietetyka, • 
badanie masy ciała 
Makijaż na każdą okazję – porady • 
kosmetyczne, pokaz makijażu 

PLAN IMPREZY:

TWÓRCzy�PIąTEK�NA�FICINuSIE

Górniczy Ficinus

Współautorzy książek  
odwiedzili Ficinus.

Fo
to

: M
S



9www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO |2.03.2016

KURS SAMOOBRONY

W obronie własnej na Dzień KobietSpecjalny prezent na Dzień 
Kobiet szykuje Ruda Śląska. 
Czterdzieści rudzianek, które 
jako pierwsze zgłoszą się  
8 marca do magistratu, 
weźmie udział w bezpłatnym 
kursie samoobrony. 
Poprowadzą go instruktorzy  
z Rudzkiego Klubu Kyokushin 
Karate. Kurs zostanie 
zorganizowany w mieście już 
drugi raz. Obejmie on osiem 
spotkań. – Ubiegłoroczna 
edycja cieszyła się ogromnym 
powodzeniem. Jestem 
przekonana, że również w tym 
roku panie chętnie skorzystają 
z okazji, by aktywnie spędzić 
czas i nabyć nowe umiejętności  
– podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. 

Panie będą się szkoliły pod okiem instruktorów.

Podczas kursu rudzianki szlifowały 
będą konkretne techniki obrony. Po-
znają także metody działania poten-
cjalnego napastnika. Spotkanie inaugu-
rujące odbędzie się 12 marca br. 
w godz. 9.00 – 10.30 w siedzibie Rudz-

kiego Klubu Kyokushin Karate w dziel-
nicy Nowy Bytom przy ul. Ratowni-
ków 2. – Pierwsze spotkanie zostanie 
zorganizowane w pierwszą sobotę po 
Dniu Kobiet. Będzie ono miało charak-
ter wprowadzający i nieco luźniejszy, 
żeby wszystkie uczestniczki mogły się 
poznać i dobrze ze sobą poczuć. Wła-
ściwy kurs rozpocznie się natomiast  
2 kwietnia – zapowiada Krzysztof Pie-
cha, naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta. 

Panie szkolone będą pod okiem 
trzech instruktorów – Marka Partusia, 
Romana Dymka oraz Piotra Muca. Na 
co dzień panowie są pracownikami 
służb miejskich, ale też instruktora-
mi Rudzkiego Klubu Kyokushin 
Karate. – Podczas ośmiu spotkań, 
obok zajęć typowo fizycznych, 
przewidujemy prelekcje na temat 
zachowania się w sytuacji zagro-
żenia – zapowiada Roman Dymek. 
Na pierwszych zajęciach panie dowie-
dzą się m.in. jak przyjąć bezpieczną 
pozycję walki oraz co zrobić, by 
zmniejszyć skutki ewentualnego ata-
ku. Nauczą się także, jak bezpiecznie 
upadać. 

Zapisy na kurs przyjmowane będą  
8 marca w godz. od 8.00 do 16.00 pod 
adresem: media@ruda-sl.pl oraz pod 
numerem telefonu 32 342 36 06. Moż-
na też zgłosić się osobiście do Wy-
działu Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta (pokój 325). – Ze wzglę-
du na wielkość sali w kursie udział 
może wziąć 40 pań. Decydowała bę-
dzie kolejność zgłoszeń. W zeszłym 
roku zapisy zakończyliśmy już po 
dwóch godzinach, bo zainteresowanie 

było tak duże. Trzeba się zatem po-
spieszyć – podkreśla Krzysztof Pie-
cha. 

Przypomnijmy, że pierwsze 
zajęcia z okazji Dnia Kobiet zor-

ganizowane zostały w 2014 roku. 
Ze względu na ogromną popularność, 
jaką się cieszyły, rok później postano-
wiono zorganizować pełny cykl bez-
płatnych spotkań. – Te zajęcia to od-
powiedź na oczekiwania rudzianek. 

Jestem pewna, że aktywność połączo-
na ze zdobywaniem nowej wiedzy i do-
brą zabawą to przepis na owocne spę-
dzenie sobotniego poranka. Panie 
biorące dotychczas udział w zajęciach 
utwierdziły nas w przekonaniu, że ten 
kurs to naprawdę trafiony prezent  
– podkreśla prezydent Dziedzic. DR
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– Zamierzamy maksymalnie wyko-
rzystać możliwości, które dają nam 
fundusze unijne oraz kredyt z Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego. Przygo-
towywaliśmy się kilka lat, by sięgnąć 
po te środki – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Najważniejszym projektem, na który 
władze Rudy Śląskiej starają się pozy-
skać dofi nansowanie z Unii Europej-
skiej, jest budowa dwóch odcinków tra-
sy N-S. Mowa tu o obecnie budowanym 
odcinku od ul. 1 Maja do ul. Bukowej 
wraz z węzłem dwupoziomowym i prze-
dłużeniem ul. Bukowej do ul. ks. Nie-
dzieli oraz kolejnym odcinku od ul. Bu-
kowej do ul. Kokota. Całkowita wartość 
tego projektu to ponad 174 mln zł, 
a wnioskowana przez miasto kwota to 
blisko 136 mln zł. Wniosek uzyskał już 
pozytywną ocenę formalną i został skie-
rowany do oceny merytorycznej. Zgod-
nie z aktualnym harmonogramem plano-
wane rozstrzygnięcie konkursu przewi-
dziane jest na kwiecień br. – Jest to po-
tężna inwestycja, którą na chwilę obecną 
realizujemy z własnych środków. Dzięki 
łagodnej zimie budowę aktualnego od-
cinka, którą rozpoczęliśmy w czerwcu 
ubiegłego roku, udało się już zrealizo-
wać w ponad 50 procentach. Na tę inwe-
stycję wydaliśmy już blisko 28 mln zł 
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Kolejne dwa złożone wnioski doty-
czą modernizacji oświetlenia uliczne-

go. Zakres tych projektów obejmuje 
ulice: Bielszowicką, Konstytucji, Że-
lazną, Tołstoja, Macieja, Kościelną, 
Ustronną, Niedurnego, Obrońców We-
sterplatte, Weteranów i Gen. Hallera. 
Całkowita wartość tych dwóch projek-
tów to ponad 2,5 mln zł, natomiast 
wnioskowane dofi nansowanie wynosi 
2,1 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu 
zaplanowane zostało na lipiec br.

Ostatnim i „najświeższym” wnio-
skiem, który został złożony przez wła-
dze miasta, jest projekt pn. „Trakt 
Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni 
miasta Ruda Śląska”. Przewiduje on, że 
w ciągu 3 lat powstanie w mieście trasa, 
która połączy istniejące i planowane 
obiekty sportowe, parki, skwery oraz 
miejsca związane z historią w dwóch 
centralnych dzielnicach miasta. – Trasa 
wykonana zostanie w taki sposób, aby 
można nią było nie tylko spacerować, 
ale również przemieszczać się na 
rowerze lub biegając, a w części 
również poruszać się na rolkach 
– mówi wiceprezydent Krzysztof Me-
jer. Oprócz wytyczenia i wykonania 
trasy niezwykle ważna z punktu wi-
dzenia całego projektu jest rewitaliza-
cja przestrzeni, przez którą przebiegać 
będzie Trakt Rudzki. Chodzi tu o od-
nowienie parków, skwerów oraz zago-
spodarowanie hałd poprzemysłowych.

Całość inwestycji ma kosztować ok. 
8,3 mln zł. Większość tej kwoty miało-

by stanowić unijne dofi nansowanie 
z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 
– Złożony przez nas wniosek do Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej będzie teraz 
konkurował z innymi, złożonymi przez 
samorządy z całego kraju. W pierw-
szym konkursie, który rozstrzygnięty 
zostanie w sierpniu, do rozdysponowa-
nia jest 40 mln zł. Później odbędą się 
jeszcze dwa kolejne, których łączna pu-
la wyniesie 100 mln zł – tłumaczy wi-
ceprezydent Michał Pierończyk.

Jakie kolejne wnioski o dofi nanso-
wanie zostaną złożone w najbliższych 
tygodniach? – Wnioski, które zostaną 
złożone w marcu, będą dotyczyły m.in. 
budowy instalacji odnawialnych źró-
deł energii. Chcemy na ten cel pozy-
skać blisko 2,4 mln zł – wylicza wice-
prezydent Krzysztof Mejer. Pierwszy 
z projektów dotyczy wykonania źródeł 
odnawialnych z energii słonecznej na 
basenach krytych w Rudzie oraz No-
wym Bytomiu, a także hali sportowej 
w Orzegowie. Natomiast drugi polega 
na pozyskaniu dofi nansowania na bu-
dowę instalacji OZE w budownictwie 
jednorodzinnym w Rudzie Śląskiej. – 
Chcemy zdobyć środki na wykonanie 
ok. 50 takich instalacji. Gdyby to się 
udało, mieszkańcy, którzy zdecydowa-
liby się wziąć udział w tym programie, 
mogliby liczyć nawet na 85 proc. dofi -
nansowania inwestycji – wyjaśnia 
Krzysztof Mejer.   

Również w marcu miasto zamierza 
złożyć wniosek na dofi nansowanie 
w kwocie ponad 14 mln zł termomoder-
nizacji budynków 8 placówek oświato-
wych. Chodzi tu o takie placówki jak: 

Szkoła Podstawowa nr 13, Gimnazjum 
nr 7, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 oraz 
miejskie przedszkola nr 25, 30, 31 i 43. 
Ponadto poprzez Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Mieszkaniowej miasto 
zamierza poddać termomodernizacji 
kilka budynków użyteczności publicz-
nej i chce na to pozyskać kwotę blisko 
2 mln zł. Tutaj również termin składania 
wniosków upływa w marcu tego roku.

Ponadto do 4 kwietnia miasto za-
mierza złożyć kolejne trzy wnioski, 
tym razem dotyczące dofi nansowania 
wyposażenia sal do nauki zawodu 
w szkołach ponadgimnazjalnych, mo-
dernizacji pracowni do praktycznej 
nauki zawodu w Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Doskonalenia Zawodo-
wego oraz adaptacji i wyposażenia 
pracowni w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4.

Oprócz środków unijnych władze 
Rudy Śląskiej starają się również po-
zyskać inne fundusze na realizację in-
westycji w mieście. I tak w styczniu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Bu-
downictwa złożony został wniosek 
o dofi nansowanie w wysokości 
1,37 mln zł budowy mostu w ciągu 
ul. Piastowskiej w rejonie ul. Sobie-
skiego. Wnioskowana kwota stanowi 
50 proc. wartości inwestycji.

Ponadto w Urzędzie Marszałkow-
skim złożone zostały trzy wnioski 
o wpisanie do Wojewódzkiej Bazy 
Sportowej prowadzonej przez Mar-
szałka Województwa Śląskiego trzech 
tegorocznych inwestycji w infrastruk-
turę sportową, mianowicie: budowy 
kompleksu boisk w Parku Strzelnica, 
budowy sali gimnastycznej przy SP 14 

Cztery wnioski o dofi nansowanie inwestycji ze środków unijnych, na łączną kwotę 186 mln złotych, złożyły w pierwszych dwóch miesiącach tego 
roku władze Rudy Śląskiej. W ten sposób miasto chce dostać pieniądze na budowę trasy N-S, Traktu Rudzkiego oraz realizację dwóch projektów 
związanych z budową oświetlenia. Magistrat ma już przygotowane wnioski  o dofi nansowanie kolejnych inwestycji. Zostaną one złożone w terminie 
najbliższych kilku tygodni. 

Pierwsze projekty złożone

oraz budowy trzech torów typu pump-
track przy rudzkich szkołach i toru ro-
werowego na terenie ośrodka Burloch. 
– Wpisanie tych inwestycji do bazy jest 
podstawą do tego, by starać się o środ-
ki fi nansowe z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki na ich realizację. Możemy 
dzięki temu uzyskać maksymalnie 
33-procentowe dofi nansowanie. Do-
datkowo z ministerstwa będziemy sta-
rać się o pieniądze na dotację do budo-
wy boiska lekkoatletycznego w naszym 
mieście – podkreśla prezydent Graży-
na Dziedzic.   

Przypomnijmy, że władze miasta za-
mierzają ze środków unijnych na lata 
2014-2020 pozyskać ponad 320 mln zł. 
Dodatkowo na lata 2016-2018 Ruda 
Śląska zaciągnie kredyt w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym w kwocie ponad 
300 mln zł, który w całości przezna-
czony zostanie na inwestycje. Kredyt 
z Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go jest niezwykle ważny w kontekście 
nowego rozdania unijnych funduszy. 
– Dopiero w drugiej połowie 2015 roku 
rozpoczęły się pierwsze nabory wnio-
sków na realizację projektów unijnych 
na lata 2014-2020. Powoli wchodzimy 
w okres ich intensyfi kacji i z pewnością 
dojdzie do sytuacji, że w jednym mo-
mencie równolegle będziemy musieli 
fi nansować kilkanaście inwestycji. Na 
to muszą być pieniądze – podkreśla wi-
ceprezydent Mejer. – Przypominam, że 
w ubiegłym roku przyznane zostały 
nam środki unijne jeszcze z programów 
na lata 2007-2013 za inwestycje już 
zrealizowane. Dlatego często, żeby do-
stać pieniądze, trzeba je najpierw wy-
łożyć z miejskiej kasy – dodaje.

 TK
Trakt Rudzki połączy istniejące i planowane obiekty sportowe, parki, skwery 

oraz miejsca związane z historią w dwóch centralnych dzielnicach miasta.

Rozpoczęta w czerwcu ubiegłego roku budowa II etapu trasy N-S zrealizowana jest już w ponad 50 procentach.
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– Chcemy wykorzystać możliwości, ja-
kie dała samorządom nowelizacja ustawy 
o niektórych formach popierania budow-
nictwa mieszkaniowego – mówi prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Nasza polityka miesz-
kaniowa zakłada wspieranie różnych form 
budownictwa. Dla osób zainteresowanych 
mieszkaniami w TBS-ach ta propozycja na 
pewno będzie atrakcyjna – dodaje.

Inwestycja przy ul. Czempiela zostanie 
zrealizowana przez Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego „Dombud”. Pieniądze 
na wkład gminy w budowę pierwszego bu-
dynku zostały zarezerwowane podczas 
ostatniej sesji Rady Miasta. Jest to kwota 
1,8 mln zł, a cały udział miasta w inwesty-
cji ma wynieść ponad 5,5 mln zł. – Podpi-
saliśmy już umowę z inwestorem. Teraz 
,,Dombud” ubiega się o kredyt w ramach 
nowego programu Banku Gospodarstwa 

Krajowego – informuje wiceprezydent 
Michał Pierończyk. 

W pierwszej edycji programu wnioski 
można było składać do 29 lutego br. – Jed-
nym z warunków otrzymania kredytu jest 
prawomocne pozwolenie na budowę.  
W naszym przypadku jest on spełniony,  
co pozwoliło na skorzystanie już z pierw-
szego terminu – podkreśla Michał Pieroń-
czyk. Złożone wnioski zostaną ocenione 
przez BGK, a procedury z zakwalifikowa-
nymi podmiotami powinny zostać sfinali-
zowane do jesieni tego roku.

– Jeżeli rudzka inwestycja „Dombu-
du” otrzyma środki z BGK, przystąpimy 
do opracowania zasad, według których 
miasto będzie przydzielać mieszkania 
najemcom – mówi Anna Stemplewska, 
naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych 
UM. – Na pewno preferowane będą oso-

by wychowujące dzieci oraz te, które bę-
dą się przeprowadzały z mieszkań komu-
nalnych – zapowiada. Co istotne, dzięki 
partycypacji miasta najemcy nie będą 
wpłacali 25-procentowego udziału 
w kosztach budowy lokalu, który w in-
nych przypadkach jest pobierany przez 
TBS i zwracany w przypadku zakończe-
nia najmu.

Towarzystwo Budownictwa Społeczne-
go „Dombud” Sp. z o.o z Będzina planuje 
w Rudzie Śląskiej budowę pięciu budyn-
ków przy ul. Czempiela, w których znaj-
dzie się 165 mieszkań. Każde z nich bę-
dzie wyposażone w panele, płytki cera-
miczne, wannę, ubikację, umywalkę, ar-
maturę, zlewozmywak oraz kuchenkę 
elektryczną z piekarnikiem. Miasto będzie 
uczestniczyć finansowo w budowie trzech 
budynków, czyli 99 mieszkań. Na ten cel 
w ciągu dwóch lat Ruda Śląska przeznaczy 
ponad 5,5 mln zł, z czego ponad 1,8 mln zł 
w 2016 r.

W tym roku ma się rozpocząć również 
budowa 44 mieszkań przy ul. Tomanka 
w dzielnicy Orzegów, które wykona Re-
gionalne Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego z Chorzowa. W tym TBS-ie mia-
sto ma udziały. Inwestycja ma być realizo-
wana w formule mieszkań na wynajem, 
które docelowo będzie można wykupić na 
własność. – Będą to mieszkania o wysokim 
standardzie, zarówno wykończenia, jak 
i wyposażenia. Oddawane będą w stanie 
„pod klucz” – zapowiada wiceprezydent 
Michał Pierończyk.

Z kolei Międzygminne Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego z Tarnowskich Gór 
(spółka również z udziałami miasta Ruda 
Śląska) opracowało koncepcję budowy 42 
budynków jednorodzinnych szeregowych 
lub wolnostojących przy ul. Cynkowej i Ko-
kota, gdzie stoją już cztery budynki wieloro-
dzinne MTBS. Obecnie trwa opracowywa-
nie dokumentacji technicznej inwestycji.

Ważnym elementem polityki mieszka-
niowej na najbliższe lata jest też budowa 
mieszkań komunalnych w formule PPP. 
Przypomnijmy, że miasto ma przeznaczyć 
grunt pod budowę mieszkań, a inwestor 
prywatny ze swoich środków zrealizować 
inwestycję i następnie przez okres od 15 do 
25 lat eksploatować i zarządzać mieszka-
niami. Po tym okresie czasu przekaże je 
miastu.

Ruda Śląska dołoży pieniądze do budowy prawie 100 mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dzięki temu miasto będzie miało prawo wskazać, kto w nich zamiesz-
ka, a najemcy nie będą musieli wpłacać 25 procent wartości lokalu. Nowe bloki mają zostać wybudowane przy ul. Czempiela. To kolejny projekt mieszkaniowy, który ma być realizowany 
w Rudzie Śląskiej. Oprócz wspomnianej inwestycji w mieście w ciągu najbliższych dwóch lat mają powstać jeszcze 44 mieszkania w TBS-ach przy ul. Tomanka oraz 100 mieszkań komunal-
nych w kilku dzielnicach.

Kolejny projekt mieszkaniowy w Rudzie Śląskiej

Obecnie trwa dialog konkurencyjny z fir-
mami zainteresowanymi realizacją inwesty-
cji. Władze miasta chcą, by w pierwszej 
kolejności wybudowanych zostało około 
100 mieszkań o powierzchni ok. 50 m², 
składających się w większości z dwóch po-
koi z kuchnią lub aneksem wraz z niezbędną 
infrastrukturą, drogami dojazdowymi, miej-
scami postojowymi i chodnikami.

Kontynuowany jest również rozpoczęty 
w ubiegłym roku program wspierania bu-
downictwa jednorodzinnego. Osoby, którym 
w użytkowanie wieczyste oddane zostaną 
działki pod takie budownictwo, będą mogły 
wykupić je na własność z 75-procentową 
bonifikatą, jeżeli w ciągu trzech lat wybudu-
ją domy i w nich zamieszkają. W tym roku 
na ten cel władze miasta przeznaczyły po-
nad 90 nieruchomości. WG

Przy ul. Tomanka w ramach TBS powstaną 44 mieszkania.

15 marca upływa termin zapłaty 
pierwszej raty podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego dla osób fizycz-
nych. W przypadku, gdy kwota podatku 
nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płatności pierw-
szej raty. – Należy pamiętać, że w sytu-
acji, gdy decyzja doręczona zostanie po 
1 marca br. termin płatności pierwszej 
raty upłynie czternastego dnia od daty 
doręczenia – tłumaczy Aleksandra Boro-
wik, kierownik Referatu Wymiaru Po-
datków Wydziału Podatków i Opłat Lo-
kalnych. 

Wszelkie zmiany mające wpływ na 
wysokość podatku, np. zmiana klasyfi-
kacji gruntów, zmiana sposobu użytko-
wania budynku lub jego części, czy wy-
najęcie nieruchomości lub jej części na 

prowadzenie działalności gospodarczej, 
należy zgłaszać w Urzędzie Miasta do 14 
dni od ich zajścia, wykazując na właści-
wym druku aktualne dane. Służby podat-
kowe sukcesywnie przeprowadzają kon-
trole terenowe, porównując wykazane 
przez podatnika dane ze stanem faktycz-
nym. W latach 2014 – 2015 sprawdzono 
300 nieruchomości. – Na ten rok plano-
wane są kolejne kontrole – zapowiada 
Aleksandra Borowik. – Należy pamiętać, 
że w przypadku stwierdzenia istotnych 
nieprawidłowości organ podatkowy do-
konuje ponownego naliczenia podatku 
za lata wstecz, od momentu wystąpienia 
różnic pomiędzy stanem wykazywanym 
przez podatnika, a stanem faktycznym  
– dodaje. Podatek ten może być naliczo-
ny nawet do 5 lat wstecz.

W marcu mija także termin opłaty od 
posiadania psa, która w roku 2016, podob-
nie jak w latach ubiegłych wynosi 60 zł. 
Opłatę, bez wezwania, należy uiścić do 31 
marca w siedzibie Urzędu Miasta lub 
w administracjach: Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Międzyzakładowej Gór-
niczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Per-
spektywa”, Górniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Nasz Dom” lub w siedzibie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej. 

Co istotne, zwolnione z podatku od po-
siadania psa są osoby, które przygarnęły 
psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie 
Śląskiej, osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, osoby niepełno-
sprawne z tytułu posiadania psa asystują-
cego, osoby w wieku powyżej 65 lat pro-

wadzące samodzielnie gospodarstwo do-
mowe z tytułu posiadania jednego psa 
oraz podatnicy podatku rolnego od go-
spodarstw rolnych z tytułu posiadania nie 
więcej niż dwóch psów.

Do 31 marca, nie czekając na wezwa-
nie, należy uiścić także opłatę za użytko-
wanie wieczyste, zaś 15 marca upływa 
termin uiszczenia opłaty za odbiór odpa-
dów komunalnych za luty.

Podatek od nieruchomości można 
wpłacać na indywidualny numer rachun-
ku bankowego podany w decyzji. Podob-
nie sytuacja ma się w przypadku uiszcza-
nia opłaty śmieciowej. Numery rachun-
ków dla innych podatków i opłat podane 
są na stronach internetowych Urzędu 
Miasta. Mieszkańcy, którzy wolą jednak 
osobiście regulować należności w urzę-
dzie, mogą to zrobić w jednej z sześciu 
kas znajdujących się w pokoju nr 13 na 
parterze budynku przy pl. Jana Pawła II. 
Kasy otwarte są w godzinach pracy urzę-
du miasta: w poniedziałki, wtorki i środy 
od 8.00 do 16.00, w czwartki od 8.00 do 
18.00, w piątki od 8.00 do 14.00.

Marzec to czas zapłaty podatków i opłat lokalnych. Aby uniknąć czekania w kolejce do urzędowej kasy najle-
piej nie czekać do ostatniej chwili lub wybrać inną metodę płatności. – Apelujemy, by z wizytą w kasie urzędu 
nie czekać na ostatni moment. Lepiej przyjść wcześniej i uniknąć kolejek. Można też uiścić należność przelewem  
– podkreśla Ewa Guziel, skarbnik miasta Ruda Śląska. 

Nie czekaj do ostatniej chwili

Doświadczenie ubiegłych lat pokazu-
je, że osoby przychodzące do kasy tuż 
przed terminem zapłaty narażają się na 
uciążliwe czekanie w kolejce. W okresie 
od 1 do 31 marca 2015 roku w kasie rudz-
kiego urzędu miasta zostało przyjętych 
25 085 wpłat, co daje średnio 1140 wpłat 
na 1 dzień roboczy. W ustawowym termi-
nie płatności podatku od nieruchomości, 
tj. 13-16 marca 2015 r. (dwa dni robo-
cze), zostało przyjętych 2874 wpłat, zaś 
31 marca 2015 r., czyli w terminie płatno-
ści opłaty za wieczyste użytkowanie 
gruntu, przyjęto 537 wpłat. W całym 
2015 roku w kasie Urzędu Miasta doko-
nano 105 tys. wpłat.

Przypomnijmy także, że od 2014 roku 
przy Biurze Obsługi Mieszkańców działa 
opłatomat. Pozwala on na realizację wy-
branych płatności urzędowych – komuni-
kacyjnych (m.in. za rejestrację pojazdów, 
wymianę dowodu rejestracyjnego czy 
wydanie prawa jazdy), skarbowych, za 
dziennik budowy oraz zagospodarowanie 
i odbiór odpadów.

DR

Miasto wspiera różne formy budownictwa, również w formule TBS.
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26 lutego br. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot podsumował tegoroczne zadania związa-
ne z realizacją ferii dla najmłodszych mieszkańców naszego województwa. Była to również świetna okazja 
do przedstawienia projektów realizowanych przez Śląski Ogród Botaniczny.

Ferie na zielono
Tysiąc dzieci z naszego wojewódz-

twa dzięki wsparciu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach mo-
gło wyjechać na ferie do ośrodków 
zlokalizowanych w województwie 
śląskim oraz małopolskim. W tym ro-
ku Wojewódzki Fundusz na to zada-
nie przeznaczył blisko dwieście tysię-
cy złotych. Podczas turnusów organi-
zatorzy ferii realizowali programy 
profilaktyki zdrowotnej, edukacji 
ekologicznej oraz regionalnej eduka-
cji przyrodniczej i ekologicznej.

W tym roku zadania te były reali-
zowane między innymi przez: Żorską 
Akademię Koszykówki, Związek 
Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Śląska, Uczniowski Klub Sportowy 
Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowi-
cach oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Śląski Oddział Regionalny.

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska zorganizował wy-
jazd dla ponad 770 dzieci z terenu 
województwa śląskiego do miejsco-
wości czystych ekologicznie w woje-
wództwie małopolskim oraz śląskim.

Podczas tygodniowych turnusów 
realizowane były programy profilak-
tyki zdrowotnej, edukacji ekologicz-
nej oraz regionalnej edukacji przy-
rodniczej i ekologicznej. ZHP zorga-
nizowało aktywny i czynny wypoczy-
nek dla najmłodszych mieszkańców 
naszego województwa. Poza czyn-
nym wypoczynkiem przygotowano 
również zabiegi profilaktyczno-lecz-
nicze, wycieczki krajoznawcze, wę-
drówki, zajęcia sportowe oraz zajęcia 
i konkursy o tematyce zdrowotnej 
i ekologicznej,  a także zorganizowa-
no spotkania z leśnikami. 

Od 1997 roku Fundusz dofinanso-
wał ZHP Chorągiew Śląską kwotą  
10 694 095 zł. Środki Funduszu były 
przeznaczone na zadania z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej i  edukacji 
ekologicznej. Z wyjazdów wakacyj-
nych skorzystało w roku 2015 około  
3 800 dzieci ze szkół podstawowych 
i gimnazjów.

Spotkanie z dziennikarzami w Ślą-
skim Ogrodzie Botanicznym w Ra-
dzionkowie było również świetną 
okazją do zaprezentowania placówki 
oraz podsumowania pierwszego roku 
jej działalności. Ogród w Radzion-
kowie jest kolejnym etapem czynnej 
edukacji ekologicznej prowadzonej 
przez Śląski Ogród Botaniczny. 
W roku 2015 Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach dofinansował 
dwa zadania w radzionkowskim 
ogrodzie:

„Rozbudowa kolekcji sadowniczej • 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
w Mikołowie (etap V)  oraz zało-
żenie kolekcji lokalnie uprawia-
nych odmian drzew owocowych 
w Radzionkowie (etap I)” – dota-
cja do kwoty 25 700,00 zł,
,,Doposażenie Regionalnej Stacji • 
Edukacji Ekologicznej działającej 

przy Śląskim Ogrodzie Botanicz-
nym w Radzionkowie” – dotacja 
do kwoty 32 868,00 zł.

W konferencji prasowej, obok pre-
zesa WFOŚiGW w Katowicach An-
drzeja Pilota, udział wzięli burmistrz 
Radzionkowa Gabriel Tobor oraz dy-
rektor Śląskiego Ogrodu Botaniczne-
go w Mikołowie, Paweł Kojs.

Od 2004 roku Fundusz dofinanso-
wał Śląski Ogród Botaniczny w Mi-
kołowie kwotą ponad 2 600 000 zło-
tych. Środki Funduszu były przezna-
czone na zadania z zakresu:  

ochrony różnorodności biologicz-• 
nej, na założenie oraz rozbudowę 
kolekcji dendrologicznej, założe-
nie oraz rozbudowę kolekcji sa-
downiczych wraz z rozbudową 
szkółki do rozmnażania drzew 
i krzewów owocowych, założenie 
ericarium (rośliny wrzosowate), 
utworzenie ogrodu edukacyjnego 

roślin uprawnych, warzywnych 
oraz zielarskich, ochronę ex situ 
wybranych gatunków muraw kse-
rotermicznych poprzez długoter-
minową ochronę nasion w Śląskim 
Banku Nasion,
edukacji ekologicznej, na doposa-• 
żenie w pomoce dydaktyczne Ślą-
skiego Ogrodu Botanicznego, 
kampanie i programy edukacji 
ekologicznej, między innymi: 
„Śląski Kalendarz Ekologiczny”, 
„Różnorodność – potęga życia”, 
a także na warsztaty ekologiczne, 
konkursy dla dzieci, konferencje, 
zakup prenumeraty czasopism 
ekologicznych dla placówek 
oświatowych, oznakowanie ście-
żek edukacyjnych.

Śląski Ogród Botaniczny w Miko-
łowie to największy ogród w Polsce. 
Powstał w 2003 roku jako Związek 
Stowarzyszeń. W jego skład wcho-
dzą: Województwo Śląskie, Polska 
Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski, 
Powiat Mikołowski, Powiat Racibor-
ski, Gmina Mikołów, Gmina Ra-
dzionków, Gmina Racibórz, Gmina 
Lyski, Towarzystwo Przyjaciół Ślą-
skiego Ogrodu Botanicznego, Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Racibor-
skiej, Stowarzyszenie Wspólnota, 
Stowarzyszenie Golf Park Mikołów, 
Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół 
Drzew. Członkiem wspierającym jest 
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze 
SA. 

Misją Śląskiego Ogrodu Botanicz-
nego jest działalność na rzecz ochro-
ny różnorodności biologicznej, po-
przez uprawę na swoim terenie rzad-
kich i zagrożonych gatunków roślin 
oraz ich przenoszenie z warunków 
uprawy do właściwych im siedlisk, 
zachowanie cennych a zanikających 
upraw polnych i łąkowych oraz sta-
rych odmian drzew owocowych. Nie 
bez znaczenia jest działalność polega-
jąca na prowadzeniu edukacji przy-
rodniczej i ekologicznej wśród dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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PrEZydENt MIAStA  
rudA śląSkA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 1.03.2016 r. do dnia 
21.03.2016 r. na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta  ruda śląska plac Jana 
Pawła II 6 (II piętro obok pokoju 222) wykazów nieruchomości grunto-
wych własności Gminy Miasta ruda śląska położonych w rudzie śląskiej-
kochłowicach przy ulicy Wireckiej, obręb kochłowice, km. 3,  stanowią-
cych działki nr:
– 2385/29 o powierzchni 1009 m2 – 2396/29 o powierzchni 871 m2

– 2386/29 o powierzchni 818 m2 – 2397/29 o powierzchni 869 m2 
– 2387/29 o powierzchni 819 m2 – 2398/29 o powierzchni 866 m2

– 2388/29 o powierzchni 820 m2 – 2399/29 o powierzchni 862 m2

– 2389/29 o powierzchni 820 m2 – 2400/29 o powierzchni 859 m2

– 2390/29 o powierzchni 822 m2 – 2401/29 o powierzchni 856 m2

– 2391/29 o powierzchni 823 m2 – 2402/29 o powierzchni 853 m2

– 2392/29 o powierzchni 788 m2 – 2403/29 o powierzchni 850 m2

– 2393/29 o powierzchni 792 m2 – 2404/29 o powierzchni 1344 m2

– 2395/29 o powierzchni 924 m2

kW Gl1S/00011357/5, które zostaną oddane w drodze ustnych przetar-
gów nieograniczonych w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z prze-
znaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Ceny wywoławcze (netto) do przetargów nieruchomości wynoszą:

– dla działki nr 2385/29 – 112.000,00 zł
– dla działki 2395/29 – 115.000,00 zł

– dla działki nr 2386/29 - 101.000,00 zł
– dla działki 2396/29 – 111.000,00 zł

– dla działki nr 2387/29 - 105.000,00 zł
– dla działki 2397/29 – 111.000,00 zł

– dla działki nr 2388/29 - 105.000,00 zł
– dla działki 2398/29 – 110.000,00 zł

– dla działki nr 2389/29 – 105.000,00 zł
– dla działki 2399/29 – 110.000,00 zł

– dla działki nr 2390/29 – 105.000,00 zł
– dla działki 2400/29 – 110.000,00 zł

– dla działki nr 2391/29 – 105.000,00 zł
– dla działki 2401/29 – 109.000,00 zł

– dla działki nr 2392/29 – 101.000,00 zł
– dla działki 2402/29 – 106.000,00 zł

– dla działki nr 2393/29 – 101.000,00 zł
– dla działki 2403/29 – 105.000,00 zł
– dla działki 2404/29 – 149.000,00 zł.

Protezy zębowe w ramach NFz 

bez kolejki
Nzoz StUDio DeNtal 

ul. kłodnicka 97, tel. 32 243-22-88



„Można odejść na zawsze 
by stale być blisko…”

Ks. Jan Twardowski

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz Robertowi

wyrazy szczerego współczucia po śmierci 

Męża i OjcA
składają 

pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
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Szanownej Pani 

Annie KRzysteczKO
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach po stracie

Męża
składają 

Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Męża
przekazują

naczelnicy i pracownicy 
Urzędu Miasta Ruda Śląska

 „Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
 Ks. J. Twardowski

Pani
Annie Krzysteczko

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska  
ds. społecznych

wraz z synem Robertem 

serdeczne wyrazy współczucia 
i żalu z powodu śmierci

Męża JaCENTEGO
składają

Kazimierz Myszur
Przewodniczący 

Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

,,Dziś moją duszę w ręce 
Twe Powierzam”

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia  

w trudnych chwilach po stracie 

Męża
składa

Zakład Poligraficzny Mewa Druk

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w dniach szczególnego smutku i żalu po śmierci 

Męża
wyrazy szczerego współczucia

składa 
Krystian Gałuszka 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rudzie Śląskiej 

wraz ze współpracownikami 

„Życie grozi rozstaniem, ale śmierć łączy na zawsze.” 
Marek Hłasko

Pani
Annie Krzysteczko

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Męża
składa 

Dyrektor MOSiR z pracownikami

„Umiera się nie dlatego
by przestać żyć,

lecz po to by żyć inaczej”

PAni Annie KRzysteczKO  
Z RODZINĄ

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci 

Męża
składa 

Klub Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości 

w Rudzie Śląskiej

Szczere wyrazy współczucia
Pani Annie KRzysteczKO

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska 
w trudnych chwilach po śmierci

Męża
składają

dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rudzie Śląskiej

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają 

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy
Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.



„Pamiętajmy o tych, którzy odchodzą – ta pamięć daje im nieśmiertelność.”
R. Kosik

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia
Pani Annie Krzysteczko

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Rudzie Śląskiej
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Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
 

składają
Dyrektor i pracownicy

Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka
w Rudzie Śląskiej

„Kiedy Kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Pani Annie Krzysteczko 
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA
składa

Klub Radnych 
Platf ormy Obywatelskiej

w Rudzie Śląskiej

Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani od siebie odejdą.
ks. Jan Twardowski

Śmierć przychodzi zawsze nie w porę, stawiając nas w obliczu 
bezradności, przeszywając serce pustką, przypominając nam, 

jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.
Wobec ciosu, jaki spadł na Panią i Pani Rodzinę, niełatwo znaleźć 

słowa nadziei i pocieszenia.
Można jedynie życzyć sił i dodać otuchy…

Wyrazy najszczerszego współczucia
dla Pani Anny Krzysteczko oraz Syna Roberta

z powodu śmierci 

MĘŻA I OJCA
składają

dyrekcja i pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w dniach szczególnego smutku i żalu po śmierci 

MĘŻA
wyrazy szczerego współczucia

składają 
Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Centrum Kultury 

im. Henryka Bisty

„Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy”
św. Franciszek Salezy

Szanownej Pani Wiceprezydent 
ANNIE KRZYSTECZKO

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA
składa

personel Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej

Trwać w pamięci to żyć w sercach ludzi

Droga Aniu, Drogi Robercie,
Jacenty na zawsze pozostanie w naszej  pamięci.

Jego śmierć spowodowała pustkę 

w sercach wszystkich, którzy Go znali.

Zachowajcie w pamięci wspólne  chwile, 

wspominajcie  szczęście, którym obdarzył Was los. 

My będziemy pamiętać o Nim w modlitwie.

Przyjmijcie wyrazy najszczerszego współczucia 

oraz głębokiego żalu.

Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć 

na nasze wsparcie.

Wasi przyjaciele

Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem; 
kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie; 

kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
J 11, 25

Z ogromnym żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci

śp. Jacentego Krzysteczko

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Niech trudnym chwilom towarzyszy
wiara i nadzieja, że to bolesne rozstanie 

nie jest końcem, ale początkiem…

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z Zastępcami,
Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta

Pani Annie Krzysteczko 
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
wyrazy współczucia w trudnych chwilach 

po śmierci

MĘŻA

składają
wychowankowie

i pracownicy Ośrodka dla Niepełnosprawnych
Najświętsze Serce Jezusa Caritas Archidiecezji 

Katowickiej w Rudzie Śląskiej

Pani Annie Krzysteczko 

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MĘŻA
składają

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy 
Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

sp. z o.o.

„Pamiętamy o tych, którzy odchodzą
– ta pamięć daje im nieśmiertelność.”

Pani Annie Krzysteczko 

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MĘŻA
składa

Zarząd Aquadromu Sp. z o.o.



Rozłąka jest naszym losem. 
Spotkanie naszą nadzieją.

Pani Annie Krzysteczko 

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

wyrazy współczucia w trudnych chwilach 

po śmierci

MĘŻA
składa Redakcja

,,Wiadomości Rudzkich”

Pani Wiceprezydent 
Miasta Ruda Śląska 

Annie 
Krzysteczko

wyrazy najszczerszego 
współczucia 

z powodu śmierci 

MĘŻA
składa 

Kierownik 
Przychodni Rejonowej 

SPZOZ 
Ruda Śląska 3 

wraz z personelem
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Pani Halinie Mrozek i Pani Irenie Kopel
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia  

w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
– byłego pracownika Domu Pomocy Społecznej „Senior”  

w Rudzie Śląskiej

składają
Dyrekcja oraz Pracownicy Domu

Pani Annie Krzysteczko 
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Dyrekcja i Pracownicy Zespołu Szkół
Muzycznych I i II Stopnia w Rudzie Śląskiej

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta 
Miasta Ruda Śląska

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Ludzie których kochamy, 
zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia
Pani Annie Krzysteczko

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA
Dyrektorzy Szkół Gimnazjalnych 

w Rudzie Śląskiej

Czas jest najlepszym
lekarstwem na smutek,

 a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia
Pani Annie Krzysteczko

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA
Dyrektorzy Szkół Podstawowych 

w Rudzie Śląskiej

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w dniach szczególnego smutku i żalu po śmierci 

MĘŻA
wyrazy szczerego współczucia

składają 
Dyrektor i Pracownicy Poradni  

Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej

Panu Jerzemu Obrodzkiemu
kierownikowi Filii MBP „CIS Stara Bykowina”

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MATKI
składają

Dyrektor oraz Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia i zabiera w nieznane. 
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, przeszywa serce bólem 

i odznacza w nim swoje piętno, 
które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni”.

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA
składają Pani Annie Krzysteczko Zastępcy Prezydenta Miasta 

Ruda Śląska oraz najbliższej rodzinie 

Pracownicy Wydziału Oświaty
oraz Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Ruda Śląska

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”
Wisława Szymborska

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia
Pani Annie Krzysteczko

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA
Dyrektorzy Przedszkoli

w Rudzie Śląskiej

Serdeczne podziękowania 
za złożone wyrazy współczucia 

oraz udział w uroczystościach pogrzebowych 

śp. Grzegorza Mrzyk
składa rodzina
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„Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów”
 Jan Paweł II

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz Robertowi

wyrazy szczerego współczucia po śmierci 

Męża i OjcA
składają 

Anna i Arkadiusz Niewęgłowscy

„Nie umiera ten, kto ciągle trwa w naszej pamięci…”

Pani Annie Krzysteczko

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Męża
składa

Klub Radnych Razem dla Rudy Śląskiej

„...Tak trudno żyć, gdy bliscy odchodzą...”

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia
Pani Annie Krzysteczko

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z powodu śmierci

Męża
Komendant i Pracownicy

Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta 
Miasta Ruda Śląska

wyrazy współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach 

po śmierci
Męża

składa
Dyrekcja wraz z Pracownikami

Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej 

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta 
Miasta Ruda Śląska

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

Męża
składa

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy
Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
ks. Jan Twardowski

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w dniach szczególnego smutku i żalu po śmierci 

Męża
wyrazy szczerego współczucia

składa 
Danuta Pietraszewska

Poseł na Sejm RP

Pani Annie Krzysteczko 
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Męża
składają

Zarząd, Członkowie i Wolontariusze
Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew

„Chcąc dobrze poznać sens życia, trzeba przejść przez wielką burzę. 
Trzeba odejść od siebie a potem upaść i w tym upadku siebie odnaleźć.

 Własną znikomość, własną małość. 
I wówczas nagle przed człowiekiem

 otwiera się bezmiar szczęścia.” 
Księga Hioba

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

serdeczne wyrazy współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

Męża
składa 

Zarząd, Pracownicy i Rada Nadzorcza
Śląskiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Pani Annie Krzysteczko 
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Męża
składają

Dyrektor i Pracownicy 
Domu Kultury

w Rudzie Śląskiej

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, 
gdy widzi że zasłużył sobie na niebo”

Jan Grzegorczyk

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

serdeczne wyrazy współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

Męża
składa

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii 
Grzegorz Tobiszowski 

Pani Annie Krzysteczko

Zastępcy Prezydenta 
Miasta Ruda Śląska

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają 

Dyrektorzy i pracownicy 
jednostek organizacyjnych

 pomocy społecznej 
oraz wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej
Miasta Ruda Śląska

Z wielkim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

śp. 
jAcENTEGO KRZYSTEcZKO
Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają 
w imieniu własnym i pracowników

Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Sławomir Święchowicz

Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Kozak



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

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

Lp. Adres lokalu Pow. lokalu 
(m2) Wypos. w instalację

Stawka 
wyw. 

 (zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu

1 Ruda Śląska-Wirek
ul. Krasińskiego 4/2

39,50 
(1p+k) 

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

klatce schodowej 
3,81 700,00 14.03.2016 r.

godz. 11.30

2
Ruda Śląska- 
Nowy Bytom

ul. Niedurnego 22/12

39,24 
(1p+k)

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

klatce schodowej
3,81 700,00 14.03.2016 r.

godz. 12.30

3
Ruda Śląska-Nowy Bytom

Plac Jana Pawła II 2a/5 
(*)

40,50 
(1p+k+ 

p.p.)

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

na klatce schodowej
4,49 700,00

14.03.2016 r.
godz. 13.00

4 Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 31/9

39,00
(1p+k) 

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

klatce schodowej 
3,81 700,00 14.03.2016 r.

godz. 14.30

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

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., pokój nr 17 dokumentów 
warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 18 marca 2016 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium 
w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 
1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 21 marca 2016 r. ( data wpływu wadium na konto MPGM sp. z o.o. ).

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

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania 
przyczyny. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl 
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WycIąG Z OGŁOSZENIA O PRZEtARGU

PREZyDENt MIAStA RUDA ŚLąSKA
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Bytomskiej  
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość grunto-
wa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. by-
tomskiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3037/257 o powierzchni 
393 m2, użytek „Bp”, obręb Orzegów, zapisana na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00017681/7 (działy 
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów). 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska działka nr 3037/257 stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne (symbol planu uP1). Osoby przystępujące 
do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych 
symbolem uP1.

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta położona 
jest w sąsiedztwie terenów usług publicznych (tereny Gimnazjum nr 5) oraz zabudo-
wy mieszkaniowej, porośnięta roślinnością trawiastą, częściowo ogrodzona. Dojazd do 
zbywanej działki może odbywać się z drogi publicznej ulicy Bytomskiej poprzez drogę 
wewnętrzną zlokalizowaną na działkach o nr 2821/262, 2818/261, 2829/261, 2826/258 
i 2827/258 (stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz innych osób fizycznych), pod warunkiem uzyskania odpowiedniego 
tytułu prawnego na przejazd – we własnym zakresie i na własny koszt.

cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 53.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 7.04.2016 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, któ-
re 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 termi-
nie do dnia 31.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.700,00 zł, z dopiskiem 
„wadium – ul. Bytomska” 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 – śro-
da 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 pra-
wo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

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

wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. anna Piątek (prezes). 
redakcja: anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: 
joanna oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, arkadiusz 
wieczorek, tel. 512-799-211, Magdalena szewczyk, tel. 
503-590-069. robert Połzoń, tel. 501-355-872. redakcja: 
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. 
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, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@
wiadomoscirudzkie.pl. druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian 
redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń 

i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. 

Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. 
Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, do-
mów. Tel. 512-121-532.

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

 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508-127-
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. 601-292-
699.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. 
Solidnie. Tel. 606-274-056.

 Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 243-01-77.

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

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

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

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

 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.

 Profesjonalne gładzie natryskowo. Tel. 508-099-051.
 

 Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, 
panele. Tel. 501-815-416.
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 Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, 

VAT. Tel. 512-549-097.
 

 Anti kpol skup antyków 883-792-678.
 

 Szybka pożyczka dojazd 780-116-672.
 

 Instalacje elektryczne, alarmy, monitoring Tel. 
572-748-339.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrze-

bowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 
27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

N������������

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

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

 Bykowina, trzypokojowe, 75 m2, 155 tys., www.
ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

 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, 83 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, trzypokojowe, 56 m2, 162 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, trzypokojowe, 59 m2, 155 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 46m2, 88 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

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

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

 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERU-
CHOMOSCI.PL

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

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

 Dwupokojowe: Energetyków 35 m2, 78 tys., Rów-
noległa 46 m2, 85 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
 

 Trzypokojowe: Szpaków, 77 m2, 155 tys., Bielszo-
wicka, 60 m2. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Czteropokojowe: Paderewskiego, 70 m2, 149 tys. 
LOKATOR 793-017-323.

 Dwupokojowe 51m2, 129 tys. zł, Godula comiej-
skie CONTRACTUM 793-396-040.

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

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

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

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

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

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

 Górnośląska, trzypokojowe, 61,20 m2, super 
wygodne, OKAZJA sprzedam tel. 500-017-218.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁ-
KĘ. Tel. 502-812-504.

 WYNAJEM GARAŻY, Bykowina, ul. Korfantego, 
tel. 505-926-568.
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 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd 

do klienta. Tel. 792-155-155.

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

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

 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.

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

P����

 Restauracja Verti go 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.

 Sprzedam używane kontenery – szatnie budowla-
ne. Tel. 531-112-344.

Ruda 
Śląska

Nowy Bytom

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

Pielęgnacja ciała, poprawa kolorytu skóry i cudowny zapach pobudzający zmysły – to wszystko znajdą Państwo 
w najnowszej serii od fi rmy Ziaja. Nowa linia cupuacu (czyt. kupłasu) to produkty zawierające wyjątkowe sub-
stancje 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 konsy-
stencje. 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 2.03.2016 od godz. 10.00 do 5.03.2016 do godz. 12.00.

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH
Wzorem lat ubiegłych z okazji Europejskiego Dnia Terapeutów Mowy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej zaprasza do 

wzięcia udziału w akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, która odbędzie się 5 marca 2016 r. Pracownicy poradni oraz zaproszeni 
specjaliści rudzkich placówek oświatowych oferują diagnozy logopedyczne oraz konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla mieszkańców naszego 

miasta. Bezpłatne diagnozy logopedyczne będą przeprowadzone w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Chrobrego 6. 
Placówka będzie czynna 5 marca od godz. 8.00 do 12.00. Zgłoszenie przyjmuje sekretariat poradni do 3.03.2016 r. w godz. 8.00 – 15.00.

tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.pl

Mamy najwięcej fanów na FB 
wśród rudzkich mediów

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie 
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II liga koszykówki, Grupa C
1. AGH Kraków 21 40
2. KK Polonia Bytom 21 39
3. MCKiS Jaworzno 21 37
4. Zagłębie Sosnowiec 21 32
5. KS AZS PŚ Gliwice 21 32
6. Alba Chorzów 21 31
7. AZS Częstochowa 21 31
8. Pogoń Ruda Śląska 21 30
9. TS Wisła Kraków 21 29
10. KS MOSiR Cieszyn 21 28
11. AZS AWF Katowice 20 26
12. MKS II Dąbrowa Gór. 20 20

Ekstraklasa Futsalu
1. Gatta Active Zduńska Wola 17 37
2. Rekord Bielsko-Biała 17 32
3. Pogoń ‘04 Szczecin 17 30
4. FC Toruń 17 26
5. Nbit Gliwice 17 26
6. Red Devils Chojnice 17 25
7. GAF Omega Gliwice 17 23
8. KGHM Euromaster Chr. Gł. 17 20
9. Red Dragons Pniewy 17 17
10. Clearex Chorzów 17 17
11. AZS UŚ Katowice 17 14
12. Gwiazda Ruda Śląska 17 9
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W SKRÓCIEPiłka ręczna

Futsal

Zabrakło punktu do szczęścia
Zgoda Ruda Śląska w sobotę (27.02.) wznowiła 

rozgrywki od meczu z liderem Sośnicą Gliwice. 
Sobotnie rywalki rudzianek miały dużą przewagę 
nad resztą stawki w lidze i nie spodziewały się tak 
wysokiej poprzeczki, jaką postawiły im rudzianki. 
Mecz był niezwykle ciekawy, jednak by dogonić 
zawodniczki z Sośnicy, zabrakło tylko punktu. Ru-
dzianki w meczu były niezwykle ambitne, co sku-
tecznie utrudniało grę zawodniczkom gości.

– Z wyniku nie jesteśmy zadowoleni, bo porażka 
to nie wynik, który daje punkty. Jednak postawa 
dziewczyn w drugiej połowie nie może pozostać 
niezauważona, bo zagraliśmy bardzo dobrze. My-
ślę, że pierwsza połowa i nasza gra w obronie w tej 
części były kluczowe dla przebiegu meczu. Za dużo 
popełnialiśmy błędów własnych – mówił po meczu 
Marek Płatek, trener Zgody. – Przez ten okres pra-
cowaliśmy bardzo dobrze. Mamy świetne warunki 
do treningów. Na sparingach trenowaliśmy nowe 
ustawienia, bo mamy parę rotacji w składzie – do-
dał. Zgoda walczyła do ostatnich sekund.

Zawodnicy Grunwaldu dobrze się spisali.

Grunwald dominował

Grunwald Ruda Śląska w sobotę 
(27.02.) pokazał dobrą formę i wygrał 
z niżej notowanym przeciwnikiem  
– MKS-em Biłgoraj. Było to dwuna-
ste zwycięstwo zawodników z nasze-
go miasta.

Od samego początku mecz dobrze 
układał się dla gospodarzy. Skuteczna 
defensywa Grunwaldu sprawiła, że ci 

Koszykówka

Porażka z faworytem
Pogoń Ruda Śląska mimo iż zagrała nienajgor-

sze spotkanie, to nie mogła cieszyć się ze zwycię-
stwa nad faworyzowanym rywalem. Krakowianie 
zdobyli pierwsze punkty po 18 sekundach gry 
i tym samym objęli prowadzenie, którego już nie 
oddali do końca meczu.

W sobotę (27.02.) zawodnicy AGH Kraków 
dobrze zaczęli spotkanie i sumiennie minuta po 
minucie zwiększali przewagę nad rywalem. Do 
końca pierwszej kwarty wyszli na trzynastopunk-

towe prowadzenie. W kolejnej części gry rudzia-
nie zaczęli grać lepiej i nie pozwolili dalej odska-
kiwać rywalom, jednak po pierwszej połowie 
wynik był wciąż niekorzystny – 44:30.

W drugiej połowie z minuty na minutę to ru-
dzianie grali lepiej i w końcu zmniejszyli przewa-
gę do krakowian. Przed ostatnią kwartą drużyny 
dzieliły już tylko siedem punktów. Mimo starań 
w czwartej kwarcie Pogoń poddała się i rudzianie 
musieli zejść z parkietu z wynikiem 76:63. Był to trudny mecz dla Pogoni.

Gwiazda z remisem
Niedzielny (28.02.) mecz z GAF-em 

Omegą Gliwice od samego początku 
nie zapowiadał się na proste spotka-
nie. Po pierwsze to mecz derbowy, a te 
nigdy nie są łatwe, po drugie gliwi-
czanie po kłopotach na początku se-
zonu teraz prezentują już o wiele lep-
szą postawę w lidze.

Lepiej w niedzielny mecz weszli 
ostatni w tabeli rudzianie. Goście pro-
wadzili grę, co w efekcie w szóstej 
minucie zaowocowało strzałem z dal-
szej odległości Drozda. Piłka znalazła 
drogę do siatki i było 0:1. Chwilę póź-
niej rudzianie mieli też okazję, by 
podwyższyć wynik. Potem gliwicza-
nie przejęli lekko inicjatywę, a więcej 
roboty mieli defensorzy Gwiazdy.  
W 18. minucie padła jednak bramka 
dla gospodarzy – w zamieszaniu pod-
bramkowym najwięcej zimnej krwi 
zachował Kiełpiński.

W drugiej połowie inicjatywa na-
leżała do gliwiczan, ale przez długie 

minuty niewiele z tego wynikało. 
W 31. minucie aktywny tego wie-
czoru Działach był bliski wpisania 
się na listę strzelców. W 35. minucie 
Łopuch wpisał się na listę strzelców 

Mecz zakończył się remisem.

i padło 2:1 dla gospodarzy. Po dwóch 
minutach gry wyrównał Krzymiński. 
W końcówce spotkania żadnej z dru-
żyn nie udało się już stworzyć sytu-
acji i mecz zakończył się remisem.

Piłka ręczna

bardzo szybko wyszli na prowadzenie 
6:0. Mimo że przeciwnicy zdołali 
zdobyć kilka punktów, to konsekwen-
cja w grze „zielonych” dała im wynik 
22:9 do przerwy. 

W drugiej połowie obraz gry nie 
zmienił się radykalnie. Rudzianie 
kontynuowali swój koncert, by osta-
tecznie pokonać rywala 47:24.

Grunwald Ruda Śląska 47:24 (22:9) MKS Biłgoraj

Zgoda Ruda Śląska 26:27 Sośnica Gliwice
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Gala odbędzie się w Domu Kultury Bielszowice. 

Już w piątek (4.03.) rudzianie poznają sportowców, którzy 
w 2015 roku w oczach komisji i Czytelników „Wiadomości 
Rudzkich” okazali się najlepsi. Ogromna rywalizacja i niezwy-
kłe emocje już od lat towarzyszą galom organizowanym przez 
„Wiadomości Rudzkie”. Aż jedenaście statuetek czeka na to, 
by trafić w ręce tych, którzy budowali sportową Rudę Śląską 
w minionym roku.

Formuła pozostała niezmienna. Podczas gali poznamy naj-
lepszego oraz najpopularniejszego sportowca, wyróżnimy naj-

XXIII PlebIScyT na najlePSzegO SPORTOwca I TReneRa ROku

Wielkie podsumowanie plebiscytu!

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 

ruda Śląska wykazu nieruchomości, własności Gminy 
Miasta ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 2704/363 
o powierzchni 35 m2, zapisanej na karcie mapy 4, obręb 

Bielszowice, kW Gl1s/00005411/7 położonej w rudzie Śląskiej 
przy ul. Witolda Maliszewskiego,  

przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej przez 
oddanie w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej.

lepszego trenera oraz wyróżniających się sportowców „skrza-
ta” oraz amatora. Na stałe wpisało się także przyznanie na gali 
dodatkowych nagród. Jedno jest pewne – emocji nie zabrak-
nie. Wyborów w kluczowych kategoriach dokonali zasiadają-
cy w komisji Plebiscytu: przedstawiciel naszej redakcji, prze-
wodniczący Komisji Sportu Rady Miasta – Władysław Dryja, 
naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej – Andrzej 
Trzciński oraz przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w osobie Aleksandry Poloczek. 

Piłka nożna

Sparingowe derby  
i wzmocniony Wawel

Na sparingowej karuzeli nie mogło 
zabraknąć derbowego spotkania Ura-
nii z czwartoligową Slavią. Mecz tym 
razem zakończył się dość niespodzie-
wanym rezultatem, gdyż zwycię-
stwem drużyny z ligi niższej. Pierw-
sza część gry, mimo że bezbramkowa, 
była dość ciekawa – okazji nie brako-
wało, a kibice byli  świadkami dobrej 
i szybkiej „derbowej” gry.

Druga część rozpoczęła się wy-
śmienicie dla kochłowiczan – w 47. 
minucie mieliśmy kilka prób wej-
ścia w pole karne i wstrzelenia się 
w bramkę rywala. Gdy wydawało 
się, że Urania już nie zdoła nic z tej 
akcji wykrzesać, dość zdradziecką, 
lekką i podkręconą piłkę przy słup-
ku posłał Mzyk i było 1:1. 65. mi-
nuta gry przyniosła wyrównanie.
Kiepsko ustawiony „mur” w polu 
karnym Uranii i precyzyjne uderze-
nie na bramkę bez większych pro-
blemów znalazło drogę do siatki. Po 
wyrównującej bramce tempo gry 
nieco opadło i ożywiło się dopiero 
w końcówce. Głównie za sprawą 
Uranii, kiedy dobrym strzałem gol-
kipera Slavii pokonał Henisz i zwy-
cięstwo kochłowiczan w spotkaniu 
sparingowym z rudzkim czwartoli-
gowcem stało się faktem. 

W sobotę (27.02.) swoje gry 
kontrolnie zagrały pozostałe 
rudzkie drużyny. Wawel wygrał 
aż 3:1 z MKS-em Siemianowi-
czanką. Do przerwy było już 2:0 
za sprawą trafień Luxa i G. Ka-
łużnego. W drugiej części gry 
kolejne trafienie dołożył Lux.

– Dzisiejszy sparing traktowa-
liśmy jako jeden z ważniejszych 
sprawdzianów. Zagraliśmy dobry 
mecz z dobrym przeciwnikiem 
i wszystko zmierza w dobrym kie-
runku. Jeśli chodzi o wzmocnie-
nia, to po przerwie wrócili do nas  
Pyc, Piętoń i Grzywa. Do składu 
powróci także Wypiór, który już 

grał w Wawelu – mówił po meczu 
trener Piotr Bogusz.

W przedostatnim sparingu 
przed ligą Grunwald pokonał 
skromnie czwartoligowy Gwarek 
Ornontowice wynikiem 1:0. Po 
spotkaniu w szeregach gości dało 
się słyszeć, że był to ich najlep-
szy mecz tej zimy, z kolei dla 
Grunwaldu wręcz odwrotnie. 
Klarownych sytuacji w meczu 
było jak na lekarstwo, a jedyna 
bramka padła w końcówce, kiedy 
podanie Rafała Stanisławskiego 
zamienił na gola Daniel Kowal-
ski strzałem z 16 metrów pod po-
przeczkę.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

Wawel dobrze zagrał w tym sparingu.

oGłoszenia
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