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Co w miejscu
dawnego szpitala?

Muzycznie
i od serca

Wszystko wskazuje na to, że niestety
plany stworzenia nowoczesnego centrum medyczno-rehabilitacyjnego na
Wirku spełzną na niczym. Przez kilka
lat, odkąd uzyskano pozwolenie na budowę, inwestor, który zakupił teren
wraz z budynkiem dawnego szpitala,
nie rozpoczął realizacji pierwotnego
pomysłu. Dziś obiekt niszczeje i stoi
opustoszały, miasto nie ma do niego
żadnego prawa, a spółka Szpitale Polskie zmienia plany.
Czytaj więcej str. 3

Przed nami kolejny koncert, z którego dochód przeznaczony zostanie
na leczenie Boryska Loski. Tym razem
na scenie MCK zaprezentuje się Grzegorz Poloczek, z którym w ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy o potrzebie pomagania, solowej karierze oraz o tym, co
powinno być najważniejsze dla artysty.
Rudzianina pytamy także o występy od
najmłodszych lat i o pierwsze kroki na
zawodowej scenie muzycznej.
Czytaj więcej 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

Najlepsi sportowcy
nagrodzeni!

Zadzwoń albo
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY
Dojeżdżamy
do Klienta

* KREDYTY *

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

BYKOWINA

999

14

99
szt.

SZT.

1599
kg

MASŁO
EKSTRA
PATURAGES

CZEKOLADA
MILKA

KAWA
MIELONA
WOSEBA,
500 g

27

99

99
szt.

Tylko 12-13 marca 2016 r.

szt.

99
2
4
79
szt.

5

99
SZT.

MAJONEZ
DEKORACYJNY
WINIARY
700 ml

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

PEPSI
2l

SZT.

2299
WSZYSTKO PO

opak.

17 zł
TANIEJ

• PROSZEK
DO PRANIA
3,5 kg
• ŻEL
DO PRANIA
2.92 l
• KAPSUŁKI
DO PRANIA
30 szt.

OFERTA WAŻNA OD CZWARTKU 10 MARCA DO NIEDZIELI 13 MARCA 2016 r.
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Więcej str. 12-13

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

Foto: MS

tel.
731-35-35-35

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE

www.wiadomoscirudzkie.pl

MIASTO |9.03.2016

2

REKLAMA

GÓRNICTWO

Rozmowy strony społecznej i zarządu
Kompanii Węglowej trwają
W piątek (4.03.) odbyła się pierwsza tura rozmów związkowców z zarządem Kompanii Węglowej. W spotkaniu wzięli udział minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz wiceminister Grzegorz Tobiszowski, którzy omówili z zebranymi
związkowcami zakres spraw, jakie muszą zostać dopięte przed ostatecznymi rozmowami ze stroną społeczną. Obecnie w Kompanii Węglowej trwa spór zbiorowy. Związkowcy domagają się potwierdzenia, że tegoroczne średnie
wynagrodzenia górników nie będą niższe niż w zeszłym roku.

PORADNIA GSU ZDROWIE

ul. ks. Ludwika Tunkla 112 a, 41-707 Ruda Śląska
tel. 32 723-23-18, 32 724-28-78, rejestracja@gsu-zdrowie.pl

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

Dla p
porad acjentów n

aszej
ni oferu
• Poradnia Lekarza Rodzinnego w ramach kontraktu z NFZ
20% R jemy stały
A B AT
• Punkt poboru krwi i Szybka Diagnostyka Laboratoryjna
na wsz
yst
rehabil kie zabiegi
– wyniki dostępne w kilka minut!
itacyjn
e.
• Gabinet zabiegowy
• Rehabilitacja i masaż, specjalistyczne metody ﬁzjoterapeutyczne podczas indywidualnej
pracy z pacjentem, wszystkie rodzaje prądów, ultradźwięki, krioterapia, pole magnetyczne,
sollux, laser, aquavibron, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych masaż pneumatyczny
typu BOA, kinesiotaping
• Poradnie specjalistyczne: Neurologiczna, Kardiologiczna, Okulistyczna,
Ortopedyczna
• Poradnia Medycyny Pracy
• Atrakcyjne vouchery upominkowe: kardiologiczny (350 zł) oraz rehabilitacyjne (200 zł
i 250 zł) szczegółowych informacji udziela rejestracja

Foto: mat. pras. KWSA

– Jesteśmy pełni nadziei, że będzie
podpisane porozumienie w sprawie płac
na 2016 r. Potwierdzam, że jest otwarcie
na rozmowy i zbliżenie naszych stanowisk. Mam nadzieję, że 14 marca dojdzie
do porozumienia – poinformował po
spotkaniu Przemysław Skupin z WZZ
Sierpień 80 kopalni Pokój. – Podczas
spotkania przedyskutowano temat średnich
miesięcznych
wynagrodzeń
w dwóch poprzednich latach, w kontekście obecnego roku. Dochodzimy do
wspólnego stanowiska, że nie zagraża to
na dzień dzisiejszy ani obecnej, ani przyszłej ﬁrmie – dodał.
Przyszła ﬁrma, o której mowa, czyli
Polska Grupa Górnicza, ma rozpocząć
działalność 1 maja i w jej skład ma wejść
11 kopalń oraz cztery zakłady należące
obecnie do Kompanii Węglowej. W nowej spółce mają znaleźć się także rudzkie kopalnie: Pokój, Bielszowice i Halemba-Wirek. W rozmowach uczestniczył też Tomasz Rogala, pełniący od
kilku dni obowiązki prezesa zarządu
Kompanii Węglowej, po tym jak
Krzysztof Sędzikowski, dotychczasowy
prezes, został odwołany ze stanowiska.
– Pierwszy etap tych rozmów jest za nami. Poznałem panów ze związków zawodowych, ludzie bardzo bezpośredni, nie
ukrywają tego, co myślą. Rozmowy są
trudne, ale mam nadzieję, że w kolejnych
dniach, 14 marca, będziemy dochodzić
do porozumienia. Myślę, że to się uda
– oświadczył Tomasz Rogala.
Zdaniem związkowców wszystkie
strony chcą podejść do konkretnych
ustaleń. – Jest chęć porozumienia. Kła-

Kolejną turę rozmów zaplanowano na 14 marca.
dziemy nacisk, żeby domknąć wszystkie
sprawy związane z powstaniem Polskiej
Grupy Górniczej, żebyśmy mogli nadal
produkować i żeby były pieniądze na zabezpieczenie inwestycji i produkcji
– mówi Marceli Murawski z WZZ

Sierpień 80 KWK Halemba-Wirek.
– Zarząd potrzebował kilku dni na dopracowanie swoich propozycji, ten czas
dostał i wierzymy, że 14 marca dojedziemy do porozumienia – dodaje.
Arkadiusz Wieczorek

ŚLĄSK CZYSTEJ ENERGII

BUTLE PROPAN-BUTAN 11 KG

Placówka czynna jest pn.-pt. w godz. 7.00-20.00 (w marcu 7.00-18.00).
Szczegółowe informacje w rejestracji poradni lub telefonicznie – 32 723 23 18.
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU I SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

www.wiadomoscirudzkie.pl
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REMONTY

Budynek widmo
mnę z 2009 roku – wraz z przeniesieniem prawa własności musiała nastąpić bez podania warunków (np. zobowiązania do wybudowania centrum – przyp. red.). Nabywca nieruchomości w notarialnej umowie sprzedaży
został zobowiązany do zagospodarowania nieruchomości z zachowaniem wytycznych konserwatorskich śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego magistratu. – Miasto nie ma prawnej możliwości odzyskania
obiektu. Możemy jedynie apelować do obecnych właścicieli w imieniu mieszkańców, którzy także nas pytają,
jaka będzie przyszłość dawnego szpitala. I to robimy.
W 2011 roku zastępca prezydent miasta zwrócił się
do spółki Szpitale Polskie z prośbą o przedstawienie
swoich planów. Ta utrzymywała, że powstanie Centrum
Medyczno-Rehabilitacyjne i Rekreacji oraz kompleks
apartamentów „Bez barier” jest aktualne. Inwestycja

Przypomnijmy – gdy kilka lat temu prywatny inwestor zakupił teren, gdzie znajduje się budynek dawnego
szpitala – warunkiem było m.in. to, że dotychczasowy
obiekt zostanie wyremontowany pod okiem konserwatora zabytków. Ale to miała być tylko część
Miasto ma związane ręce, jeżeli chodzi o niszczejący
przedsięwzięcia, bo spółka Szpitale Polbudynek przy ul. 1 Maja. – Gdy obiekt wraz z terenem
skie chciała u nas stworzyć nowoczesne
był sprzedawany, przeniesienie prawa własności musiało
i wielofunkcyjne centrum medyczne
nastąpić bez podania warunków oraz bez zastrzeżenia
– wraz z apartamentami dla pacjentów.
terminu, w związku z czym w umowie nie mogło być
Plany te przez kolejne lata zweryﬁkowała
zapisów o karach umownych – tłumaczy Adam Nowak,
jednak brutalna rzeczywistość. Budynek
rzecznik prasowy UM. Spółka nie zareagowała także na
stał się obiektem widmo, a kontakt ze
pisma wiceprezydenta miasta. – Zaapelował
spółką był utrudniony. W końcu w ubieo natychmiastowe podjęcie działań ochronnych
głym roku wygasło pozwolenie na budowę
w stosunku do tej nieruchomości oraz rozpoczęcie procesu
centrum. Tymczasem obiekt niszczeje
jej rewitalizacji i poprosił o przedłożenie harmonogramu
z miesiąca na miesiąc, a miasto ma zwiąprac, które zostaną podjęte przez spółkę w celu realizacji
zane ręce. – Miasto nie ma żadnych praw
ciążących na spółce zobowiązań – mówi Nowak.
do budynku. Umowa sprzedaży – przypo-

ALKOHOLE
BYKOWINA
ul. Szpaków 21
naprzeciwko
Galerii
Ruda Śląska
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Tatra Jasne Pełne

1

99
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Tyskie Gronie

Zapraszamy również do naszego sklepu
w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. 1 Maja 73

1/2 litra PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Foto: JO

Od lat stoi opustoszały, z roku na rok
popadając w coraz większą ruinę.
Budynek dawnego szpitala w Wirku,
choć zabytkowy, staje się niechlubną
wizytówką naszego miasta. Kilka lat temu
pojawił się cień szansy na to, że los obiektu
się odmieni. Jednak spółka Szpitale Polskie
– nowy właściciel budynku
– po tym, jak w ubiegłym roku pozwolenie
na stworzenie planowanego nowoczesnego
kompleksu medyczno-rehabilitacyjnego
wygasło – teraz powoli wycofuje się z tych
pierwotnie składanych obietnic.

Budynek szpitala, choć objęty ochroną, niszczeje.
miała rozpocząć się wiosną 2012 r. Tak się jednak nie
stało. W czerwcu 2015 roku wysłano kolejne pismo.
Tym razem bez odpowiedzi. Także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwrócił się do Szpitali Polskich, by ten zabezpieczył budynek, który może grozić
zawaleniem. – Ruszyło postępowanie egzekucyjne
w sprawie tej decyzji, ale tak naprawdę trudno powiedzieć,
jak długo to potrwa – podkreśla Anna Rojowska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Rudzie Śląskiej.
Toteż Straż Miejska oraz policja – po szeregu pożarów oraz kradzieży ogrodzenia – częściej patroluje opi-

sywane miejsce. Co w tej sprawie ma do powiedzenia
sam inwestor? – Informujemy, że na chwilę obecną plany budowy centrum medycznego zostały wstrzymane,
analizowane są alternatywne sposoby wykorzystania
obiektu i terenu. Budynek został zabezpieczony, jednakże często doświadczamy aktów wandalizmu wskutek
czego obecnie trwają prace nad trwałym zabezpieczeniem obiektu i zapewnieniem bezpieczeństwa na posesji – tłumaczy Marta Ślusarek ze spółki Szpitale Polskie.
Joanna Oreł
REKLAMA

kredyty
hipoteki
inwestycje

Pomoc dla zadłużonych emerytów
Emeryci i renciści są statystycznie najbardziej narażoną na nieprzewidziane wydatki grupą osób.
Dodatkowo biorąc pod uwagę niskie świadczenia emerytalne, sytuacja często zmusza ich do skorzystania z pożyczki bądź kredytu. Gdy sytuacja nagli, niejednokrotnie korzysta się z pierwszej dostępnej oferty, nie bacząc na jej koszty.
W podobnej sytuacji znalazła się moja klientka, Pani Maria z Halemby. W wieku 65 lat w wyniku
wypadku doznała urazu kręgosłupa. By mogła nadal poruszać się o własnych siłach, niezbędna
była operacja i rehabilitacja, która pociągnęła za sobą koszty. Wtedy razem z mężem zdecydowała
się na kredyt w SKOK-u. Po rehabilitacji Pani Maria odzyskała sprawność, ale wkrótce spotkało ją
kolejne nieszczęście – w wyniku zawału serca zmarł jej kochający mąż. Pogrążona w żałobie Pani
Maria pozostała sama z długami, które przekraczały jej dochody. Na nic zdały się jej prośby
w SKOK-u o obniżenie rat. Na całe szczęście skontaktowała się z jednym z naszych doradców.
Okazało się, że rozwiązaniem problemów jest konsolidacja. Po pierwsze – rozciągając okres kredytowania, udało się obniżyć ratę aż o połowę, a po drugie – rezygnując z dodatkowych usług
SKOK-u odzyskaliśmy aż 4200 zł, które pomogły odzyskać Pani Marii stabilność ﬁnansową.

Czy tak jak Pani Maria jesteś emerytem lub rencistą?
Czy spotkało Cię jakieś nieszczęśliwe zdarzenie?
Czy chciałbyś obniżyć swoje raty?
Nie poddawaj się. Zadzwoń do jednego z naszych doradców i dowiedz się
jak możesz zmienić swój los.

cmi-kredyt.pl
Marcin Świętoń, tel. 533-034-950, Milena Szymczak, tel. 533-076-950,
Artur Loewe, tel. 533-551-950
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Ulica Stara będzie jak nowa?

| GODULA

Kiedy tylko minie okres roztopów oraz znikną ostatnie oznaki
zimy, miasto zabierze się za remont ulicy Starej w Goduli. Jest
więc nadzieja, że skończą się problemy mieszkańców tej
okolicy, którzy narzekają na stan drogi gruntowej znajdującej się przy ich domach.

Foto: arch.

Po deszczu ulica Stara jest w tragicznym stanie.
ga należy do miasta. Dlatego w lutym
została przeprowadzona wizja przy
ul. Starej. – Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców miasto
planuje wykonanie remontu cząstkowego wskazanej drogi gruntowej poprzez

uzupełnienie ubytków frezem asfaltowym. Naprawa zostanie wykonana natychmiast po nastaniu sprzyjających
warunków atmosferycznych – zapowiada Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta.
Joanna Oreł

Takie rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo pasażerów

|CHEBZIE

Wysiadanie z tramwaju w niektórych przypadkach jest bardzo niebezpieczne dla pasażerów – mowa
tu o sytuacjach, gdy wiąże się to z koniecznością wyjścia bezpośrednio na jezdnię. W Rudzie Śląskiej
stopniowo zmienia się takie przystanki – jednym z nich był ten o nazwie Chebzie Pawła. Mieszkańcy
nadal jednak zgłaszają swoje uwagi odnośnie tego miejsca, sugerując zmianę lokalizacji przystanku.
Czy słusznie?
niczka prasowa KZK GOP. – W przypadku zmian tego
typu głos zabrać może jedynie miasto – tłumaczy.
Urzędnicy podkreślają jednak, że już raz zmieniono
organizację ruchu przy ul. Pawła. – Technicznie przeniesienie przystanków jest niewykonalne. Modernizacja ciągu tramwajowego, która została dokonana
w tym miejscu, miała za zadanie uniknięcie sytuacji,
które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla podróżujących. Mowa tu o konieczności wkroczenia na jezdnię w celu wysiadania lub wsiadania do tramwaju, bo
w takich okolicznościach bardzo często dochodzi do
potrąceń – o zaletach obecnego rozwiązania, czyli
tzw. peronu tramwajowego mówi Andrzej Nowak,
pełnomocnik prezydent miasta ds. transportu zbiorowego.
Magdalena Szewczyk

Na przystanku utworzono peron tramwajowy.

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

• ks. Niedzieli, Energetyków, Racławickiej,
Międzyblokowej,
Kolista, Skowronków, Szpaków,
Warsztatowej,
Gwareckiej,
Węglowej, Solskiego, Skalnej,
Modrzejewskiej, Czapli, Grunwaldzkiej, Królowej Jadwigi,
Gierałtowskiego, Piastowskiej,
Storczyków, Różanej, Wolności,
Hlonda, Katowickiej, Sportowców, Letniej, Przy Kolei, Kościelnej, Szarotek, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odzież używaną,
• Kalinowej która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod tren zielony,
• Kalinowej która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod parking oraz pomieszczenie gospodarcze.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Foto: AW

Mieszkaniec Goduli zwrócił się do nas z prośbą
o poruszenie sprawy połączenia przystanków Chebzie
Pawła – tramwajowego i autobusowego w kierunku
Nowego Bytomia. – Uważam, że obydwa te przystanki są na tyle blisko, że warto byłoby je połączyć. Trasa, którą czasem trzeba pokonać, przesiadając się
z tramwaju do autobusu lub odwrotnie, jest trudna do
pokonania dla osób starszych, które często tak podróżują – tłumaczy rudzianin.
W tej sprawie zwróciliśmy się w pierwszej kolejności do KZK GOP. – Po przeanalizowaniu tego tematu
odpowiedź może nie być satysfakcjonująca dla wspomnianego pasażera. Okazuje się, że infrastruktura
drogowa w tym miejscu uniemożliwia połączenie obu
tych przystanków – odpowiada Anna Koteras, rzecz-

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie ulic:

– Przy ulicy Starej 4-8 znajduje się
droga gruntowa – pełna dziur, bez
żadnych chodników, po deszczu to istne bagno – zgłosiła Katarzyna Jeleń,
jedna z mieszkanek.
Jak wyjaśnia rudzianka – problemem jest ustalenie, kto zarządza tym
terenem. Początkowo miasto twierdziło, że spółdzielnia MGSM Perspekty-

wa, a ta odwrotnie.
W końcu jednak sprawa
ruszyła z miejsca. – Po
jednym ze spotkań z panią
prezydent na wiosnę zeszłego
roku drogę „wyrównano” poprzez zasypanie dziur, ale jak można się domyślić – po kilku deszczowych dniach
problem powrócił – wyjaśnia pani Katarzyna. – Jeśli
Mieszkańcy ulicy Starej w Goduli nie mają łatwego
miasto nie może
życia z powodu stanu pobliskiej drogi. – Proszę mi
zrobić drogi, powierzyć, że jest to naprawdę duży problem zarówno
nieważ jest to zbyt
dla matek z dziećmi, które muszą jeździć po tych
kosztowne,
to
dziurach, kałużach, czy błocie wózkami; dla kierowców,
niech chociaż zroponieważ zwykłe osobówki nie są przystosowane
bią jakieś chodnido dziennego jeżdżenia po takich dziurach; no i dla
ki, żeby nie trzeba
pieszych – wiecznie mokre i brudne buty. Już nie
było chodzić po
zagłębiam się w to, że jak wraca się ze spaceru z psem,
błocie.
to w domu jest wiecznie brudna podłoga – wylicza
Okazuje się, że
jedna z mieszkanek.
rzeczywiście dro-

OGŁOSZENIA

www.hofman-dompogrzebowy.pl

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(obok pokoju 236) wykazu lokalu
użytkowego nr 1 mieszczącego się
w Rudzie Śląskiej w budynku przy
ul. Bankowej nr 7a, stanowiącego
własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie
umowy najmu zawartej na okres
3 lat.
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– System ostrzegania i alarmowania
ludności to 23 miejskie syreny. To
w większości sprzęt mocno już wysłużony. Syrena, która uległa awarii jest najstarszą w mieście, ma ponad 30 lat – tłumaczy Roman Dymek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM
Ruda Śląska. – Awaria spowodowała, że
syreny w Nowym Bytomiu niestety nie
dało się wyłączyć zdalnie i pracownik
musiał podjechać w to miejsce, aby

Awaria syreny obudziła mieszkańców
wyłączyć sygnał ręcznie. To sprawiło, że
sygnał słyszalny był przez prawie 50 minut – dodaje.
Do takich awarii dochodzi niezwykle
rzadko. W naszym mieście ostatnie
przypadkowe włączenie syreny miało
miejsce w 2010 roku, ale wówczas powodem był piorun, który uderzył w urządzenie w czasie burzy. Niedogodność
związana z ostatnim włączeniem syreny
usunięta została tak szybko, jak było to
możliwe. – Chcemy przeprosić mieszkańców Nowego Bytomia za zakłócenie
ciszy nocnej i zapewnić, że zrobimy
wszystko, co w naszej mocy, aby do takich sytuacji nie dochodziło – mówi
Krzysztof Mejer, zastępca prezydent
miasta Ruda Śląska.
Cały system jest obecnie modernizowany i stare syreny są sukcesywnie wymieniane na nowe. W ostatnim czasie
wymieniono cztery syreny, w tym roku

planowane są kolejne dwie wymiany.
Koszt wymiany jednej syreny to około
15 tys. złotych. – Syrena, która zadziałała w sposób niekontrolowany będzie
wymieniona w pierwszej kolejności, co
było zaplanowane, zanim doszło do tego
zdarzenia – tłumaczy Roman Dymek.
Próby działania syren odbywają się
codziennie i jest to próba cicha, czyli taka, która nie jest słyszalna dla mieszkańców. Próby z dźwiękiem odbywają
się 1-2 razy w roku i wówczas Wydział
Zarzadzania Kryzysowego informuje
o tym mieszkańców z wyprzedzeniem.
Każdy z mieszkańców powinien też
umieć rozpoznać sygnał, jaki jest nadawany. W ostatnich latach zmienia się
liczba sygnałów i obecnie są już tylko
dwa – jeden mówiący o ogłoszeniu alarmu i drugi odwołujący alarm (szczegóły
zamieszczamy poniżej).
 Arkadiusz Wieczorek

Foto: arch.

W nocy z 2 na 3 marca
mieszkańców Nowego
Bytomia obudziła syrena
alarmowa, umieszczona
na wieżowcu przy ulicy
Niedurnego. Syrena
włączyła się samoczynnie,
a jej przyczyną było zwarcie
instalacji elektrycznej.

Najstarsza syrena w mieście zostanie wymieniona.
OGŁOSZENIE

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Przekazuję to, co mi w duszy gra
– Wiele lat na scenie, występy
w całym kraju i na całym świecie.
Dziś trudno już zliczyć wszystkie imprezy, w których brałeś udział. Urodziłeś się już jako artysta i kabareciarz, czy to przyszło z czasem?
– Ja byłem artystyczną duszą od
dziecka. Już w szkole występowałem
na każdej akademii. Pierwszy kabaret
założyłem już w podstawówce. Na
spotkaniach rodzinnych zawsze byłem
wodzirejem. Po szkole przyszedł czas
na pracę zawodową w kopalni, a na
scenę trafiłem podczas organizowanego do dziś Balu Elektryka. Występowałem tam bardziej amatorsko, ale tak
nawiązała się współpraca z istniejącym
już wówczas Kabaretem Rak.
– Z kabaretem przeżyliście wiele
lat razem na scenie i w życiu, bo jak
sam podkreślasz, występujących razem na scenie musi łączyć nić przyjaźni. Jednak przyszedł moment
rozstania…
– To były 24 lata, które wspominam
bardzo dobrze. Potrafiliśmy robić
wszystko razem. Występować, posiedzieć, pobawić się, a czasem i pokłócić
w dobrym tego słowa znaczeniu. Każdy tekst wzbudzał emocje i był przez
nas szeroko dyskutowany. Byliśmy
młodzi i robiliśmy to, co nam w duszy
grało i sprawiało nam to przyjemność.
Ja zawsze starałem się grać na zespół,

bo dobrze nam szło i miało to sens. Teraz ten etap mojego życia jest już za
mną. Jest inaczej, ale niczego nie żałuję. Występuję dalej i jest mi z tym dobrze.
– Ale nie żałujesz chyba tej zmiany, gdyż wydane przez Ciebie dwie
podwójne płyty i płyta świąteczna
bardzo spodobały się publiczności.
– Staram się tworzyć i przekazywać
to, co mi w duszy gra. Mógłbym już
teraz wydać kolejny podwójny album,
ale uważam, że na to jest jeszcze czas.
Moim celem jest to, żeby moje piosenki coś wnosiły. Staram się przekazać
i pokazać w mojej twórczości to jak
piękny jest nasz region i jego ludzie.
Są piosenki o Śląsku, ale nie brakuje
też kabaretu. Druga płyta napisana jest
w języku literackim, ale to piosenki,
które mam nadzieję spowodują, że
słuchacz zastanowi się nad swoim życiem i nad tym, że czasem trzeba trochę zwolnić.
– Niesłabnąca przez tyle lat popularność chyba cieszy, a i Twoje występy nigdy nie są identyczne.
– Moje teksty i piosenki powstają
spontanicznie. Jeśli widzę coś śmiesznego to mówię o tym na scenie i pod
wpływem impulsu powstaje monolog.
Im jestem starszy, tym więcej improwizuję. W kabarecie na improwizację
było dużo mniej miejsca, bo byliśmy

Foto: mat. pras.

Ten artysta mieszkańcom Rudy Śląskiej jest doskonale znany. Przez wiele lat związany był z Kabaretem Rak, obecnie występuje solowo z programem, który
wydał na dwóch płytach. W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Grzegorzem Poloczkiem.

w trójkę i musieliśmy trzymać się
wspólnego programu. Teraz jak opowiadam monolog, to na każdym występie jest opowiadany inaczej. Ja mam
taki swój styl, bardziej konferansjerski, nie stawiam na przebrania, a na
bawienie słuchacza słowem.
– Niebawem w Rudzie Śląskiej zobaczymy Cię podczas koncertu charytatywnego. 17 marca w Miejskim
Centrum Kultury wystąpisz na imprezie, z której dochód zostanie
przeznaczony na leczenie Boryska
Loski.
– To dla mnie bardzo ważne. Uważam, że jeśli kogoś zapraszają na koncert charytatywny to ta osoba jest znana, więc to forma docenienia. Z drugiej
strony myślę, że jeśli coś się od Boga
dostało to trzeba to oddać. Ja sporo do-

Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary
prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca
Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emitowanym 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 haseł „Śląskiej Krzyżówki” w Radiu Piekary,
którą będziecie mogli rozwiązać podczas programu na żywo dzwoniąc do studia Radia Piekary w niedzielę, 13
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 wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki. Nagroda: parasol Radia Piekary. Aby
wziąć udział w losowaniu nagród dla Czytelników „Wiadomości Rudzkich” SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki
należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując wiad. + hasło krzyżówki. Nagroda: Płyta CD ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy do 12 marca. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutto.
1. spuchnięty po śląsku
2. zawał serca
1
3. odrobina po śląsku
2
4. nagi po śląsku
5. elegancki po śląsku
3
6. wskazówka po śląsku
4
7. ożenek po śląsku
8. ukos po śląsku
5
9. ryl po śląsku
6
7
8
9

stałem, więc trzeba się dzielić, żeby to
się nie odwróciło w myśl przysłowia
często na Śląsku powtarzanego „Jak
dosz, to mosz”.
– To będzie koncert, w którym nie
wystąpisz sam. Zaprosiłeś do współpracy Kolę i Julę i to nie jest jednorazowy epizod.
– Wydaje mi się, że ludzie oczekują
czegoś więcej niż jednego faceta, który stoi i opowiada. Występuję więc
często z czteroosobowym zespołem
i śpiewam na żywo. Obecnie występuję także z wykształconymi wokalistkami – Kornelią i Justyną. Zawsze jest
też ze mną akompaniator Bartos. Dzięki takiej grupie w moim odczuciu koncert jest pełniejszy. I mam nadzieję, że
17 marca w Miejskim Centrum Kultury będą wszyscy ci, którzy chcą nas

posłuchać i dołożyć swoją cegiełkę na
ratowanie serca małego Boryska.
– To na koniec powiedz, czy każdy
Twój występ poprzedzają przygotowania?
– Oczywiście, że tak. Wszystko trzeba
przecież przygotować, jednak ważne jest
też to, żeby dbać o siebie na co dzień,
żeby być w formie. Ja na przykład wstaję
codziennie o szóstej rano, wbrew opinii,
że artyści śpią do południa. Dużo spaceruję z psem, bo to taki czas dla siebie,
kiedy można nad wieloma rzeczami się
zastanowić. Lubię też pobiegać, pograć
w tenisa i koniecznie spędzić czas na basenie. W Rudzie mamy przecież park
wodny, w którym bardzo często można
mnie spotkać i to w stroju, w którym nigdy nie wystąpiłem na scenie.

Arkadiusz Wieczorek
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EDUKACJA

Na początek trochę rapu

Foto: UM Ruda Śląska

W hip-hopowym klimacie rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz w Gimnazjum
nr 5 w Rudzie Śląskiej. Orzegów odwiedzili Bęsiu (Łukasz Bęś) oraz DJ Yonas (Jonatan Blank). Artyści pod hasłem „RYMcerze” od
kilku lat spotykają się z młodzieżą realizując swój projekt pt. „Nie zmarnuj swojego życia”.

Przed młodzieżą wystąpili raperzy Bęsiu oraz DJ Yonas.
– Chcieliśmy przeprowadzić rekolekcje wielkopostne trochę inaczej. Mnie,
jako katechecie chodzi o to, by z wartościami chrześcijańskimi dotrzeć do
wszystkich uczniów, a że o Łukaszu słyszałem same dobre rzeczy uznałem, że
najlepiej będzie go po prostu zaprosić
– tłumaczył ks. Karol Płonka katecheta
z ZSO nr 4, koordynator wydarzenia.
Bęsiu (Łukasz Bęś) oraz DJ Yonas
(Jonatan Blank) tworzą skład pod hasłem
„RYMcerze”. Od kilku lat spotykają się
z młodzieżą, aby realizować swój projekt pt. „Nie zmarnuj swojego życia”.
– Mamy na koncie ponad 300 szkół,
200 tys. uczniów. Docieramy do gimnazjów, liceów, ośrodków wychowawczych.
Jeździmy po całej Polsce i Europie. Trzy-

krotnie byliśmy także w Stanach Zjednoczonych – mówił Łukasz Bęś.
Występ „RYMcerzy” składa się
z trzech części. Pierwsza to historia Bęsia, druga ma charakter profilaktyczny
i przeplatana jest muzyką, trzecia zaś to
niespodzianka dla młodzieży. – Najbardziej cieszy nas to, co się dzieje po spotkaniach. Bezpośrednio po występach,
a także poprzez Facebooka, czy przez
e-mail docierają do nas historie konkretnych osób, które podkreślają, że
projekt wpłynął na ich życie: pomógł
wyjść z uzależnienia, dał do myślenia,
zmotywował do rozwijania talentu. Ten
projekt odbierany jest na wielu płaszczyznach – podkreślał artysta. Licznie
zgromadzona na sali gimnastycznej

szkoły „na moście” młodzież z ogromnym entuzjazmem oczekiwała artystów.
– Ten koncert to ciekawe urozmaicenie
rekolekcji, dlatego myślę, że się wszystkim spodoba – mówiła uczennica Marta
Maczan. Niektórzy uczniowie mieli
okazję słyszeć Bęsia już wcześniej. – Te
rekolekcje to świetny pomysł. Wcześniej
byłam na koncercie Bęsia w Nowym Bytomiu i bardzo mi się podobało. Super
muzyka, która działa na wszystkich.
Znam osoby, które nie chodzą do kościoła, a jednak jej słuchają, bo im się
podoba, a to już jest coś – podkreślała
biorąca udział w rekolekcjach Karolina
Swat.
Czwartkowy (3.03.) koncert to nie jedyne działania na rzecz promowania
wartości chrześcijańskich prowadzone
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 4. Uczniowie przygotowują się już na
Światowe Dni Młodzieży, które będą
miały miejsce w lipcu tego roku. – Jakiś
czas temu naszą szkołę odwiedzili członkowie Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży z Katowic. W pozytywnej atmosferze zachęcali do udziału
w wydarzeniu. Nie wyobrażam sobie,
żeby w Krakowie zabrakło naszej młodzieży – mówił ks. Płonka.
Na tym jednak nie koniec występów
Bęsia i DJ Yonasa w Rudzie Śląskiej.
11 marca artyści odwiedzą Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Glinianej 2 (godz. 10.00) oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Tołstoja 13 (godz.12.00).
DR

KONKURS BIBLIJNY

Zaprzyjaźnieni ze św. Piotrem i Pawłem

Foto: MS

Jedna osoba z miasta weźmie udział w finale wojewódzkim.

Czternaścioro uczniów Zespołu Szkół nr 5 z Wirku w ramach programu „Erazmus” wyjechało do Niemiec na praktyki. To już druga grupa uczniów Technikum nr 3, którzy podczas miesięcznego wyjazdu
będą zdobywali praktyczne doświadczenia. Taka praktyka z pewnością pozwoli im lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

W sumie na praktyki do Niemiec pojechało 14 uczniów.
Na praktyki do Niemiec wyjechali uczniowie kierunków spedytor
oraz elektryk. – Uczniowie przed feriami zimowymi odbyli intensywne
przygotowania do wyjazdu. Zarówno „spedytorzy” jak i „elektrycy”
wzięli udział w kursie języka niemieckiego, by móc swobodnie porozumiewać się nie tylko w sytuacjach
codziennych, ale przede wszystkim
w realiach zawodowych – podkreśla
Łukasz Wodarski, nauczyciel języka
niemieckiego w Zespole Szkół nr 5.
Uczniowie zapoznali się także
z zagadnieniami, które dotychczas
nie były poruszone w ramach zajęć
szkolnych, a które zapewne przydadzą im się podczas przyszłej pracy.
– Przyswajanie tematyki z zakresu:
struktury logistycznej firmy, logistyki w firmie handlowej, przygotowa-

nia ładunków do transportu, marketingu w firmie i wielu innych informacji, to tylko dobry początek
w zdobywaniu dalszych wiadomości
i umiejętności w niemieckich firmach spedycyjnych z okolic Lipska.
Także elektrycy angażowali się w zajęcia dotyczące wykonywania, przebudowy oraz naprawy elementów
urządzeń i instalacji elektrycznych.
Miesiąc przygotowań teoretycznozawodowych ułatwi im zapewne
współpracę z niemieckimi elektrykami – ocenia Wodarski.
Uczniowie na praktykach spędzą
miesiąc, a do kraju wrócą 26 marca.
W Niemczech będą jednak nie tylko
się uczyć i zdobywać doświadczenia, ale także będą mieli okazję poznać ten kraj, jego historię oraz kulturę. 
JO
REKLAMA

Uczniowie gimnazjów wszystkich miast regionu wzięli w czwartek (3.03.) udział w XV Wojewódzkim Konkursie Biblijnym, którego etap rejonowy odbył się także w Rudzie Śląskiej. Mottem konkursu były słowa św. Grzegorza z Nazjanzu – „Pokuta jest
drugim chrztem, chrztem łez”.
– Konkurs odbywa się na trzech etapach: szkolnym,
miejskim i wojewódzkim. Warto wspomnieć, że w tym
roku gimnazjaliści musieli wykazać się wiedzą z Nowego Testamentu, a dokładniej z pierwszego i drugiego listu św. Piotra i Listu do Rzymian. W każdym mieście testy składają się z tych samych pytań – tłumaczyła Barbara Totoń-Kryjak, doradca metodyczny religii oraz organizatorka konkursu. – Do udziału zgłosiło się 31 laureatów szkolnych etapów z 10 gimnazjów – dodała.
Konkurs rozpoczął się nabożeństwem odprawionym
przez ks. Jerzego Lisczyka, natomiast po zakończonym
teście gimnazjaliści udali się do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. – Już po raz drugi biorę udział w konkursie, w ubiegłym roku zajęłam drugie miejsce. Przygotowania z Nowego Testamentu zaczęłam już podczas wakacji letnich – mówiła Bogumiła Siegmund, uczennica
drugiej klasy Gimnazjum nr 11. Rywalizacja zakończyła
się dogrywką, w której znalazły się osoby z identyczną
punktacją. W rezultacie zwyciężył Michał Błaszczyk
z Gimnazjum nr 9, który weźmie udział w finale wojewódzkim. 
MS

Nauka przez praktykę

Foto: arch.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
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ŚNIADANIE BIZNESOWE

SZPITAL MIEJSKI

O sprawie aborcji na
komisji zdrowia

O tajnikach promocji
– Pomysł na taki temat spotkania wyszedł
od samych uczestników. Jest to wątek ważny
dla każdej działającej firmy. Myśli, słowa,
obrazy mają wielką moc i wszystkie osoby
zajmujące się promocją i sprzedażą muszą
mieć tego świadomość. Chcemy znaleźć dzisiaj nowe inspiracje w sferze promocji – tłumaczyła Joanna Sochacka, prezes Śląskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości.
Spotkanie poprowadziły dwie ekspertki od
tajników budowania pozytywnej promocji
i wizerunku: Barbara Pczycka, dyrektor kreatywna agencji bringMore advertising oraz
Magdalena Balcerzak, absolwentka Pracowni Praktyk Trenerskich, prowadząca własną
firmę. – Promocja to dziedzina, którą stale
trzeba rozwijać i nie ma na nią gotowych rozwiązań – stąd takie prelegentki, doświadczone w swoim fachu – podkreślała Joanna Sochacka.
MS

Foto: MS

Dobra reklama to jeden z podstawowych filarów każdej działalności gospodarczej, dlatego warto jak najczęściej przypominać o jej
zasadach i dotyczących jej innowacjach. Wiedzą o tym w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej, gdzie po raz
kolejny odbyło się „Śniadanie biznesowe”. Tym razem minęło ono pod hasłem „Porozmawiajmy o promocji”.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele firm z całego Śląska.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Testament prawdy i wielkości

– Chcieliśmy w ten sposób trafić głównie
do młodzieży i mamy nadzieję, że będzie to
bodziec do tego żeby zainteresowała się tą
tematyką – podkreślała Agnieszka Płaszczyk,
radna Rady Miasta. Gościem honorowym
spotkania był kapitan Stanisław Turski, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych oraz Brygady Świętokrzyskiej, który uczestniczył
w walkach z niemiecką policją, sowiecką
partyzantką i oddziałami Gwardii Ludowej.
– O żołnierzach wyklętych nie zawsze uczono, prawda jednak zawsze zwycięża, warto
w nią wierzyć i o niej mówić – mówił Krzysztof Mejer, zastępca prezydent Rudy Śląskiej.
– Dzisiaj możemy gościć na scenie pana kapitana i możemy pogratulować oraz wyrazić
naszą dumę i wdzięczność – dodał Krzysztof
Mejer.
Kapitan Stanisław Turski opowiedział zebranym o swoich przeżyciach i walce. Goście
Miejskiego Centrum Kultury mogli też wysłuchać wykładu dr Adama Dziuby z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pt. „Podziemie poakowskie na terenie
Śląska”. Po wystąpieniach i wykładach zespół Pętla Ósemki zaprezentował spektakl
zawierający dwanaście piosenek przeplatanych wierszami tematycznie związanych ze

Foto: AW

Widowisko słowno-muzyczne pt. „Testament prawdy i wielkości” oraz wystawa Instytutu Pamięci Narodowej były głównymi akcentami podczas rudzkich obchodów Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”, które odbyły się w sobotę, 5 marca,
w Miejskim Centrum Kultury. Inicjatorem spotkania była Komisja Kultury Rady Miasta.

Najpierw odbyła się pikieta, później przesłano list z prośbą o wyjaśnienia,
czego zwieńczeniem było posiedzenie komisji Rady Miasta, podczas którego spotkały się zainteresowane strony. Chodzi o sprawę aborcji w rudzkim
szpitalu. Według przedstawicieli Fundacji Pro – prawo do życia w ciągu pięciu lat wykonano ich ponad 480. Lekarze z Rudy Śląskiej tłumaczą jednak,
że to właśnie do naszego miasta trafiają najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane przypadki ciąż, których niejednokrotnie nie udaje się uratować.
Po publikacji jednej z gazet oraz
pikiecie Fundacji Pro – prawo do
życia przed rudzkim szpitalem pochodzący z Rudy Śląskiej ksiądz
prof. Antoni Bartoszek wysłał do jego zarządu list z prośbą o wyjaśnienia. – Wiemy, że nasz szpital czyni
wiele dobrych rzeczy, że są tutaj ratowane dzieci na bardzo wczesnym
etapie rozwoju i każde osiągnięcie
napawa mnie radością. Jednak
z punktu widzenia etycznego nie mogę się zgodzić z tym, aby była dokonywana tu aborcja, ponieważ życie
jest święte od momentu poczęcia
– mówił ks. Bartoszek podczas Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej, której posiedzenie zostało
zwołane w celu omówienia sprawy.
Przypomnijmy – chodzi o dane,
które Fundacja Pro uzyskała od NFZ
oraz od szpitala, a z których wynika,
że od 2010 roku wykonano tam 481
aborcji. Liczba ta stała się przyczyną niepokojów. – Nie zaprzeczamy
faktom, bo faktycznie było tyle zabiegów. Szkoda jednak, że nie pofatygowano się by sprawdzić, ile
w tym czasie uratowano istnień.
Z danych wynika, że od 2012 roku
uratowano 357 dzieci, których życie
było poważnie zagrożone. Nasi lekarze wykonują kawał dobrej roboty. Szpital ma trzeci stopień referencyjności i jest jedną z trzech takich
placówek w naszym regionie. Do
naszego szpitala trafiają najbardziej
bolesne przypadki – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Kapitan Stanisław Turski opowiedział zebranym o historii.
świętem obchodzonym w Polsce od uchwalenia go przez Sejm RP w lutym 2011 roku.
Wystawa towarzysząca rudzkim obchodom
przygotowana została na podstawie albumu
Adama Borkowskiego przez Fundację im.
Stanisława Pomiana-Strzednickiego. Honorowy patronat nad imprezą objęła prezydent

miasta. – To wyjątkowe święto – podkreślała
prezydent Grażyna Dziedzic. – Możemy
uczcić pamięć polskich bohaterów, o których
przez dziesięciolecia nie można było w ogóle
wspominać. Pamięć o nich pozwala nam docenić fakt, że dzisiaj żyjemy w wolnym kraju
i możemy cieszyć się demokracją. 
AW

ogłoszenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Rudzie Śląskiej
informuje
o uruchomieniu w dniach 11-13.03.2016 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00
na terenie C.H. Plaza Ruda Śląska (Wirek)
punktu instruktażu i pomocy w elektronicznym
wysyłaniu zeznań rocznych.

ogłoszenie
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego
nr 5 mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku
przy ul. Wolności nr 16, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie umowy najmu
zawartej na okres 3 lat.

Z kolei prezes rudzkiego szpitala
Sławomir Święchowicz przytaczał,
że rocznie w naszym mieście przychodzi na świat ok. dwóch tysięcy
dzieci, a na oddział przyjeżdżają
przyszłe mamy nie tylko z regionu,
ale i z całego kraju. – Przyjmujemy
najcięższe przypadki. A przypomnę,
że nie możemy – i nie chcemy – odmawiać nikomu pomocy – bowiem
mamy podpisany kontakt z NFZ i to
mogłoby skutkować jego zerwaniem
– mówił Święchowicz.
– Oczekiwania społeczne są takie,
aby była zdrowa mama i zdrowy bobas. Ale często mamy do czynienia
z chorą mamą i z chorym płodem
oraz wadami letalnymi (śmiertelnymi – przyp. red.), co jest bardzo
groźne dla pacjentki. Ja wręcz zaostrzyłem przepisy odnośnie wykonywania takich zabiegów w stosunku
do tego, co jest zapisane w ustawie.
Wykonujemy zabiegi tylko w momencie, gdy mamy stuprocentową pewność o ich konieczności – podkreślał
Wojciech Cnota, ordynator Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego
rudzkiego szpitala.
Przypomnijmy, że co roku w rudzkim szpitalu rodzi się ok. 60 wcześniaków, ważących poniżej 1000 g
oraz i około 100-120 dzieci poniżej
1500 g. Najmniejsze dziecko miało
415 g, a najmłodsze urodziło się
w 23. tygodniu ciąży! Dlatego do
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej trafiają pacjentki z całej Polski.

Joanna Oreł

•
•

Aby można było przesłać zeznanie
przez Internet należy mieć przy sobie:
informację o osiągniętych dochodach za rok
2015,
kwotę autoryzacyjną z zeznania za rok 2014 lub
kopię zeznania za rok 2014.
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Od 1 kwietnia br. będzie można składać wnioski o wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Wnioski mieszkańców Rudy Śląskiej będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 8 sekcjach pracowników socjalnych działających na terenie miasta oraz w magistracie. Będzie je można
również przesłać pocztą oraz przez Internet. Na złożenie dokumentów rząd dał czas do 1 lipca br. Świadczenie będzie jednak naliczane wstecz za okres od kwietnia br. Osoby, które złożą wniosek po wyznaczonym czasie, nie
otrzymają nadpłaty za poprzednie miesiące.

Program Rodzina 500+ w Rudzie Śląskiej

Dla kogo 500 zł?
Pieniądze z programu „Rodzina
500+” będą przysługiwały każdej rodzinie wychowującej co najmniej dwoje nieletnich dzieci. Dostaną one, bez
względu na osiągane dochody, po 500
złotych na drugie i każde kolejne dziecko. Wsparcie ﬁnansowe będzie można
otrzymać też na pierwsze lub jedyne
dziecko, jeżeli dochód na jednego
członka rodziny nie przekracza 800 zł
„na rękę”. W przypadku, jeżeli rodzina
wychowuje dziecko niepełnosprawne,
próg ten wynosi 1200 zł netto.

Przy ustalaniu prawa do otrzymywania pieniędzy na pierwsze lub jedyne dziecko pod uwagę będą brane dochody za rok 2014. Jeśli rodzina
w okresie 2015/2016 korzysta już
z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, nie będzie musiała dołączać do
wniosku zaświadczenia o dochodach,
chyba że zmieniła się sytuacja ﬁnansowa rodziny.

Gdzie złożyć wniosek?
W Rudzie Śląskiej realizacją programu „Rodzina 500+” będzie zajmo-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
ul. Markowej 20 – Nowy Bytom
Infolinia: 32 344-03-23 wew. 327
W MOPS wnioski mogą złożyć osoby, które ubiegają się o pieniądze na
pierwsze lub jedyne dziecko i nie korzystają w okresie zasiłkowym i świadczeniowym 2015/2016 z pomocy w formie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.
Godziny otwarcia:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

8.00 – 18.00
8.00 – 16.00
8.00 – 14.00
8.00 – 18.00
8.00 – 14.00

Sekcje Pracowników Socjalnych
W SPS wnioski mogą składać:
•
osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na drugie i kolejne dziecko;
•
osoby, które korzystają w okresie zasiłkowym i świadczeniowym
2015/2016 z pomocy w formie świadczeń rodzinnych oraz funduszu
alimentacyjnego.
Nowy Bytom, Chebzie
ul. Markowej 22
Godula, Orzegów
ul. Przedszkolna 6
Ruda
ul. Wolności 14
Kochłowice
ul. Tunkla 1
Bykowina
ul. Kowalskiego 1a
Halemba
ul. Solidarności 7
Bielszowice
ul. Bielszowicka 114b
Wirek
ul. Jankowskiego 8
Godziny otwarcia:
poniedziałek
8.00 – 18.00
wtorek
8.00 – 16.00
środa
8.00 – 14.00
czwartek
8.00 – 18.00
piątek
8.00 – 14.00
Urząd Miasta Ruda Śląska – Biuro Obsługi Mieszkańców
pl. Jana Pawła II 6, tel. 32 244-90-30
W UM wniosek mogą złożyć osoby, które ubiegają się o przyznanie
świadczeń na drugie i kolejne dziecko.
Godziny otwarcia:
poniedziałek
8.00 – 16.00
wtorek
8.00 – 16.00
środa
8.00 – 16.00
czwartek
8.00 – 18.00
piątek
8.00 – 14.00

wał się Dział Świadczeń Rodzinnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Odpowiednie dokumenty będzie
można pobierać i składać od 1 kwietnia 2016 roku. Wyznaczono do tego
specjalne punkty, które będą działały
na terenie całego miasta.

Złóż wniosek pocztą
lub przez Internet
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również za
pośrednictwem poczty oraz przez Internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl. Jeśli składamy wniosek on-line, musimy dysponować proﬁlem zaufanym, który można uzyskać po założeniu konta w systemie ePUAP i potwierdzeniu proﬁlu
zaufanego na podstawie dowodu osobistego m.in. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych bądź Urzędzie
Skarbowym. Następnie zakładamy
konto na ministerialnym portalu informacyjno-usługowym emp@tia. W systemie wypełniamy wniosek i wybieramy gminę, do której go składamy.
Wniosek traﬁa do odpowiedniego
MOPSu, a wnioskodawca otrzymuje
potwierdzenie. Procedura wygląda podobnie w przypadku składania wniosków poprzez banki lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Instrukcja znajduje się na stronie http://www.mops.
rsl.pl/poradnik/index.php.
Wymagane dokumenty
W przypadku, gdy osoba ubiega się
o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, do wniosku dołącza kopię dowodu osobistego wnioskodawcy. Natomiast gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze
na pierwsze lub jedyne dziecko, do
wniosku dołącza: kopię dowodu osobistego wnioskodawcy oraz oświadczenia o dochodach. Odpowiednie
druki dostępne będą w punktach,
gdzie będzie można składać wnioski.
W indywidualnych przypadkach może być potrzebne jeszcze zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka
adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, prawomocne
orzeczenie sądu orzekające rozwód
lub separację, orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub inne dokumenty po-

twierdzające spełnianie warunków do
przyznania lub ustalenia wysokości
świadczenia.
Infolinia
Rudzki MOPS uruchomił już infolinię dotyczącą programu „Rodzina
500+”. Jest ona czynna w godzinach
pracy ośrodka pod numerem 32 34403-23 wew. 327.
Terminy
Na złożenie wniosku rząd dał
mieszkańcom trzy miesiące – od
1 kwietnia br. do 1 lipca br. Osoby,
które złożą w tym okresie dokumenty
otrzymają pieniądze za cały ten czas.
Przykładowo, jeżeli rodzina złoży
wniosek nawet 1 lipca, to pieniądze
zostaną jej wypłacone wstecz, za
okres od 1 kwietnia br. W początkowych miesiącach funkcjonowania
programu pierwszej wypłaty pieniędzy będzie można spodziewać się nie
od razu, a w przeciągu 3 miesięcy od
daty złożenia dokumentów. Od 2 lipca
br. czas oczekiwania skróci się do
maksymalnie miesiąca.
Jeżeli ktoś złoży wniosek po 1 lipca, czyli po czasie, który został wyznaczony w ustawie, to świadczenie
na dane dziecko będzie wypłacane od
miesiąca, w którym do MOPS-u traﬁą
dokumenty.
Do programu będzie można dołączyć
w dowolnym momencie. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub do odbioru w siedzibie MOPS-u. Pierwszy
okres wypłaty świadczenia wychowawczego będzie trwał od 1 kwietnia 2016
roku do 30 września 2017 roku.

Ile rodzin skorzysta z programu?
Według zgromadzonych przez rudzki
magistrat danych przewiduje się, że
w Rudzie Śląskiej z programu może
skorzystać 6,5 tys. rodzin na drugie i kolejne dziecko. Rodzin z jednym dzieckiem w mieście jest natomiast ponad 9
tys. Dodatki wychowawcze otrzymają
również rodziny zastępcze i rodzinne
domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
W sumie szacuje się, że z programu
„Rodzina 500+” skorzysta w mieście ok.
11 tys. dzieci.
Trwa dopinanie na „ostatni guzik”
– Wdrożenie programu wymaga dużych
przedsięwzięć logistycznych, które umożliwią sprawną obsługę mieszkańców – zauważa Krystian Morys, dyrektor MOPS
-u w Rudzie Śląskiej. – Musimy zapewnić
odpowiednie warunki lokalowe, zatrudnić
nowych pracowników, zainstalować odpowiedni sprzęt, zarówno w siedzibie
MOPS-u, jak i w placówkach terenowych
– wylicza. Na obsługę programu w 2016
roku rząd przeznacza 2% od każdego 500
zł. Z tej kwoty trzeba opłacić m.in. pracowników do przyjmowania wniosków,
wydawania decyzji, czy zapewnić obsługę księgową. – Aktualnie trwa szacowanie kosztów wdrożenia programu – zaznacza Krystian Morys.
Szczegółowe informacje dotyczące
programu „Rodzina 500+” dostępne są
na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (www.mrpips.gov.
pl) w zakładce „wsparcie dla rodzin
z dziećmi – Rodzina 500 plus” oraz na
stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej (www.
mops.rsl.pl).
AS
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Dodatkowe punkty bezpłatnej pomocy prawnej zostały uruchomione w Rudzie Śląskiej. Władze miasta przekazały na ten cel pieniądze organizacjom
pozarządowym. Dzięki temu od marca z nieodpłatnych porad prawników mogą korzystać również te osoby, które nie spełniają kryteriów ustawowych.
W punktach finansowanych przez rząd z porad prawnika i adwokata mogą skorzystać m.in. osoby do 26 i po 65 roku życia, posiadające Kartę Dużej Rodziny,
kombatanci i weterani, a także korzystające z pomocy społecznej lub poszkodowane w wyniku kataklizmów.

Dodatkowa pomoc prawna

– Uruchamiając dodatkowe dyżury
prawników wypełnimy lukę, która powstała z powodu ograniczeń przyjętych
przez parlament – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. – Często pomocy
prawnej potrzebują również ludzie
w średnim wieku, a nie mają na to pieniędzy. Chcemy umożliwić konsultacje
prawne wszystkim osobom, które tego
potrzebują – dodaje.
Przypomnijmy, że rządowe punkty
bezpłatnej pomocy prawnej w całym
kraju funkcjonują od stycznia tego roku. W Rudzie Śląskiej działa sześć takich punktów. – W pierwszym miesiącu
z bezpłatnej pomocy prawnej w naszym
mieście skorzystało 130 osób, ale ponad 100 musiało odejść „z kwitkiem”,
ponieważ nie spełniało kryteriów ustawy – tłumaczy Barbara Harczyńska
z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecz-

nych. Z myślą o tych mieszkańcach
władze Rudy Śląskiej zdecydowały się
przeznaczyć dodatkowe środki na dyżury radców prawnych. Prowadzone
one będą przez trzy rudzkie organizacje
pozarządowe: Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci i Młodzieży „Przystanek”,
Rudzkie Konto Pomocy oraz Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza.
– Na ten cel przeznaczamy z budżetu
miasta 60 tys. zł – informuje Barbara
Harczyńska.
Porady prawne prowadzone przez
Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza od marca odbywają się w każdy
poniedziałek, w godzinach od 16 do 18
w pomieszczeniach Klubu Młodzieżowego w Rudzie Śląskiej – Halembie
przy ul. Solidarności 21. – Pytania
można również zadawać telefonicznie
pod nr 32 244-56-29 oraz drogą mailo-

wą. Taki kontakt jest szczególnym ułatwieniem dla osób schorowanych czy
niepełnosprawnych, które niejednokrotnie borykają się z problemami prawnymi, a ich stan zdrowia nie pozwala im
na wyjście z domu – podkreśla Alina
Szulirz, prezes stowarzyszenia.
Dyżury adwokata, prawnika i doradcy
obywatelskiego od marca prowadzi też
Rudzkie Konto Pomocy. Odbywają się
one w siedzibie stowarzyszenia w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy
ul. Markowej 22 w poniedziałki i środy
w godzinach od 15 do 19 oraz w piątki
od 9 do 13. W celu umówienia wizyty
można się kontaktować telefonicznie
pod numerem 698-451-777 czynnym
w godzinach pracy biura.
Dyżury radcy prawnego oraz prawnika od 14 marca prowadzone będą również przez Stowarzyszenie na rzecz

Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Osiedlowej. Radca prawny będzie przyjmował
we wtorki od godz. 16 do 18, natomiast
prawnik w środy od godz. 18.30 do 20
oraz w czwartki od 16 do 18. Ponadto
stowarzyszenie oferować będzie mobilną pomoc prawną dla osób chorych
i niepełnosprawnych – Wśród osób,
które nie mogą skorzystać z ustawowej
pomocy prawnej są również ci, którzy
z powodu choroby czy niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie dostać się do siedziby ośrodka porad obywatelskich. My tę możliwość dajemy
poprzez telefoniczne umówienie dogodnego terminu, w którym prawnik pojedzie do domu takiej osoby i na miejscu
udzieli porady – wyjaśnia Joanna Golicz, prezes Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia
w mieście działa sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w oparciu o zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej. W trzech punktach pomoc
prawna świadczona jest przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych
przez ich samorządy zawodowe, natomiast w pozostałych trzech – za pośrednictwem organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert. Miasto na ten cel
otrzyma w tym roku dotację w wysokości 370 800 złotych. Więcej informacji
o tym komu taka pomoc prawna przysługuje, jakiej jest jej zakres oraz harmonogram dyżurów znajdują się na stronie
http://www.rudaslaska.pl/pomoc-prawna.
TK

Nowy kompleks boisk zostanie wybudowany w Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach. Jeszcze w tym roku powstaną tam boiska do piłki nożnej,
koszykówki i siatkówki. Inwestycja będzie kosztowała ok. 700 tys. zł. Władze miasta będą wnioskować o dofinansowanie jej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Budowa boisk to kolejny etap rewitalizacji bielszowickiego parku. W ostatnich dwóch latach powstał już tam nowy plac zabaw, siłownia „pod
chmurką” oraz tor rowerowy typu pumptrack.

Nowe boiska w Parku Strzelnica

– Park w Bielszowicach jest jednym
z największych i najbardziej klimatycznych w naszym mieście. Doskonale nadaje się do aktywności fizycznej i wypoczynku – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Będziemy sukcesywnie rozbudowywać go o kolejne elementy, żeby powstał tam kompleks sportowo – rekreacyjny „z prawdziwego zdarzenia”. W założeniu ma to być obiekt, z którego mieszkańcy będą mogli korzystać przez cały rok,
a nie tylko sezonowo. Uda się to, jeżeli
odpowiednio zróżnicujemy ofertę sportowo – rekreacyjną. Ta koncepcja doskonale sprawdziła się w przypadku Burloch
Areny w Orzegowie. Kompleks ten, niezależnie od pory roku czy dnia, zawsze tętni
życiem – dodaje.
Obecnie w bielszowickim parku funkcjonuje boisko trawiaste, które jest
w złym stanie technicznym. W jego miejscu zostaną wybudowane trzy nowe. Największe będzie boisko do piłki nożnej.
Będzie ono miało wymiary 62 x 32 m
i nawierzchnię ze sztucznej trawy o wysokości 6 cm. Obiekt do gry w koszykówkę
będzie miał natomiast wymiary 32 x 18
m, a do siatkówki 22 x 13 m. – Do wykonania boiska piłkarskiego wykorzystanych zostanie co najmniej 35 ton specjalnego granulatu gumowego, który będzie
służył jako zasypka do zastosowanej trawy – wyjaśnia Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. – Boiska do koszykówki

i siatkówki zostaną natomiast wykonane
z nawierzchni poliuretanowej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na
zmienne warunki atmosferyczne, w tym
niskie temperatury oraz promieniowanie
UV – informuje.
W trakcie budowy wykonane zostanie
też odwodnienie boisk oraz wzmocnienie
nasypów. W ramach inwestycji wykonane
zostaną również dojścia do obiektów
z kostki brukowej. – Dostęp do boisk będzie zapewniony od strony wschodniej,
bezpośrednio z parku oraz od strony zachodniej poprzez ścieżkę prowadzącą
szczytem wału oddzielającego teren od
zbiornika wodnego – wyjaśnia Piotr Janik.
Ponadto przy okazji budowy boisk wykonane zostanie oświetlenie w technologii LED na 8 słupach o wysokości 10 m.
Zamontowane będą też piłkochwyty oraz
ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo
w parku zainstalowana zostanie kamera,
która podłączona będzie do systemu monitoringu wizyjnego miasta.
Całość inwestycji kosztować ma ok.
700 tys. zł. Jej realizacja ma potrwać trzy
miesiące. Miasto wyłoniło już w drodze
przetargu firmę, która będzie realizowała
to przedsięwzięcie. To, kiedy rozpocznie
się budowa boisk, uzależnione jest od pozyskania dofinansowania z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Najpóźniej ma być to
w czerwcu br. – W styczniu złożyliśmy
wniosek o wpisanie inwestycji do Woje-

Rudzki Informator Samorządowy

wódzkiej Bazy Sportowej prowadzonej
przez Marszałka Województwa Śląskiego.
Wpis da nam „zielone światło” do tego,
by starać się o ministerialne pieniądze na
jej realizację. W ten sposób możemy uzyskać ponad 30 procent dofinansowania
wartości przedsięwzięcia – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.
Park Strzelnica to jeden z największych
parków w Rudzie Śląskiej. Ma 14,8 ha powierzchni, z czego 10 h to tereny zielone.
Pierwszą inwestycję dotyczącą jego rewitalizacji zrealizowano w 2014 r. Była to
budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej. Kosztowała ona 350 tys. zł. Rok później w parku oddano do użytku specjalny
tor do jazdy rowerem tzw. pumptrack.
Przypomnijmy, że w tym roku na inwestycje związane ze sportem i rekreacją
władze miasta chcą przeznaczyć ok. 10
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Trzy nowe boiska
powstaną
w Parku Strzelnica.
mln zł. Blisko 1/3 tej kwoty pochłonie
budowa boiska lekkoatletycznego, kolejnych 3,5 mln zł zaplanowano na budowę
instalacji odnawialnych źródeł energii na
basenach krytych w Rudzie oraz Nowym
Bytomiu, a także hali sportowej w Orzegowie. Za ok. 700 tys. zł przy basenie
letnim przy ul. Ratowników powstanie
zespół boisk, a za ok. 500 tys. zł przy
trzech szkołach w mieście powstaną tory
do jazdy na rowerze typu pumptrack, natomiast na Burloch Arenie w Orzegowie
powstanie terenowy tor rowerowy.
Ponadto kolejne inwestycje sportoworekreacyjne powstaną w ramach tego-

rocznego budżetu obywatelskiego. W ten
sposób poprzez budowę dwóch pomostów
oraz betonowej pochylni umożliwiającej
bezpieczne wodowanie sprzętu pływającego zagospodarowany zostanie brzeg
stawu Kokotek. W ramach budżetu obywatelskiego o boisko do piłki nożnej rozbudowany zostanie park aktywności Stara
Bykowina, natomiast kolejny taki park
powstanie w dzielnicy Chebzie. Ponadto
w dzielnicy Ruda zrewitalizowany zostanie Park Gorgol, a przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kochłowicach rozbudowana
zostanie infrastruktura sportowa.

TK
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XXIII Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku

Najlepsi z najlepszych wybrani
XXIII Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku 2015 podsumowany! Impreza organizowana przez „Wiadomości Rudzkie” udowodniła po raz kolejny, że Ruda Śląska sportem stoi. Na scenie Domu Kultury Bielszowice uhonorowano laureatów w poszczególnych kategoriach. Statuetki trafiły
m.in. do Anny Nocoń z WOPR-u, trenera Mateusza Niegota, czy akrobatki Oliwii Hałupki. Nagrodzono również organizatorów Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego, który w tym roku odbędzie się po raz drugi.
Podczas piątkowej (4.03.) gali „Wiadomości Rudzkie” wyróżniły także Drużynę Roku. Statuetkę w tej
kategorii odebrali zawodnicy ZKS-u Slavia Ruda Śląska. Ponadto po raz pierwszy przyznano nagrodę w kategorii Wyróżniający się Sportowiec Roku 2015. Ta
powędrowała do Oliwii Hałupki, niezwykle utalentowanej i utytułowanej akrobatki z naszego miasta. Oliwia chwilę później oczarowała publiczność swoim pokazem na scenie Domu Kultury Bielszowice. Podobnie
zresztą jak m.in.: Acro Silesia Team (finaliści programu
„Mam Talent”); Michał Szary – który zachwycał, a zarazem przyprawiał o niezwykłe emocje publiczność,

Foto: MS

Galę poprowadzili
Monika Herman-Sopniewska
oraz Piotr Prencel, dyrektor SPS nr 15.

ponieważ żonglował m.in. siekierami, czy Roksana
Kostyra, która zwieńczyła galę swoimi akrobacjami
oraz tańcem na kole.
– Dziękujemy za wszystkie oddane głosy i sportowego ducha rywalizacji. Na faworytów nadeszła rekordowa liczba głosów, bo łącznie 16478. To dowód
na to, że taki plebiscyt jest potrzebny i że w Rudzie
Śląskiej nie brakuje utalentowanych i pracowitych
sportowców. To nasza przyszłość – podsumowała Anna Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna „Wiadomości Rudzkich”.

Robert Połzoń, Joanna Oreł

Wyróżniający się Sportowiec Amator
– Kamil Goraus, zapalony biegacz.

Foto: MS

Foto: MS

Sportowiec Skrzat
– Szymon Otto z klubu Grunwald.

Foto: MS

torzy I Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego, a nagrodę odebrali wiceprezydent Krzysztof Mejer i ultramaratończyk August Jakubik. – Kiedy kilka lat temu spotkałem po raz pierwszy Augusta Jakubika, ten wspominał
mi, że brakuje nam prawdziwego półmaratonu. Tymczasem już teraz mogę Państwa zaprosić na II Rudzki
Półmaraton Industrialny, który odbędzie się 6 sierpnia
– mówił wiceprezydent Mejer – na co dzień zapalony
biegacz. – Ta nagroda cieszy mnie bardzo, nie tylko jako
organizatora tej imprezy, ale też jako sportowca. Mam
nadzieję, że tegoroczny półmaraton zakończy się jeszcze większym sukcesem – podkreślał August Jakubik.

Foto: MS

Podobnie jak w poprzednim roku galę rozpoczęto
uhonorowaniem najmłodszych sportowców oraz tych,
którzy chociaż nie zajmują się sportem zawodowo, to
poświęcają mu znaczną część swojego życia. Wyróżniającym się Sportowcem Skrzatem został Szymon
Otto z klubu Grunwald, a Wyróżniającym się Amatorem – Kamil Goraus, zapalony biegacz. – Kiedyś tak
jak Wy stałam na podobnej scenie i byłam w podobnym
wieku. To jest Wasza chwila i Wasz sukces – mówiła
Otylia Jędrzejczak, która wręczała nagrody najmłodszym sportowcom.
Tym razem uroczysta gala na pewno na długo zapisze się w pamięci także reprezentantom Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Rudy Śląskiej, którzy zdobyli statuetki w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec (Anna Nocoń) oraz Najlepszy
Trener (Mateusz Niegot). – Od momentu, w którym
zdobyłam nagrodę Sportowego Odkrycia Roku
(w ubiegłym roku – przyp. red.), dużo działo się w moim życiu. Czuję, że ratownictwo wodne jest coraz bardziej znane i to dobrze widać – także m.in. poprzez
fakt, że wręczono mi tę nagrodę – mówiła po gali Anna
Nocoń z WOPR Ruda Śląska.
Z najbardziej prestiżowego tytułu, czyli Najlepszego Sportowca, mógł tego wieczoru cieszyć się z kolei
Aleksander Wojtachnio, zapaśnik klubu Pogoń. Oprócz
wyżej wymienionych nagród redakcja przyznała także
wyróżnienia specjalne. W kategorii Sport Bez Barier
statuetkę otrzymał Rafał Bednarczyk, zawodnik klubu
Olimpiad Specjalnych „Halembianka” w Rudzie Śląskiej. Sportowcami z pasją została rodzina państwa
Połeć, która jak żadna inna w naszym mieście jest
związana z bieganiem i zdrowym trybem życia. Tytułem Sportowego Odkrycia Roku nagrodzono natomiast Marcina Maciulewicza – reprezentanta Polski
w ju-jitsu, który zdobył brąz na mistrzostwach świata
w Grecji. – W 2015 roku udało mi się osiągnąć bardzo
dużo. W tym roku szykuję się do najważniejszej imprezy, czyli mistrzostw świata do 21. lat. Sam mam dopiero 16 lat, więc będzie to dla mnie duże wyzwanie. Taka
nagroda to dla mnie duża motywacja do działania –
mówił laureat kategorii Sportowe Odkrycie Roku.
Tradycją „Plebiscytu na Sportowca i Trenera Roku”
stało się ponadto nagrodzenie Najlepszego Wydarzenia
Sportowego. W tej kategorii docenieni zostali organiza-

Galę rozpoczął występ Acro Silesia Team – finalistów „Mam Talent”.

Statuetkę dla Skrzata wręczyła Otylia Jędrzejczak.

Oliwia Hałupka odebrała nagrodę, a także olśniła publiczność swoim występem.

Foto: MS

Foto: MS
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W kategorii Najlepsze Wydarzenie Sportowe nagrody odebrali organizatorzy I Rudzkiego
Półmaratonu Industrialnego – wiceprezydent Krzysztof Mejer i ultramaratończyk August Jakubik.
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Tytułem Sportowego Odkrycia Roku nagrodzono Marcina Maciulewicza
– reprezentanta Polski w ju-jitsu.

Tytuł Najlepszego Sportowca zdobył Aleksander Wojtachnio,
zapaśnik klubu Pogoń. Nagrodę odebrała mama sportowca.

Foto: MS

Drużyną Roku został ZKS Slavia Ruda Śląska. W jej imieniu
statuetkę odebrała trener Elżbieta Garmulewicz.

Michał Szary zachwycił publiczność
żonglując m.in. siekierami.

W kategorii Sport Bez Barier
statuetkę otrzymał Rafał Bednarczyk,
zawodnik klubu „Halembianka”.

Foto: MS

Foto: MS

Od lewej: Otylia Jędrzejczak, Piotr Prencel
i Zuzanna Radecka-Pakaszewska.

Foto: MS

Foto: MS

Najpopularniejszy Sportowiec
– Anna Nocoń.

Foto: MS
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Nagrodą główną dla Sportowca Skrzata
był rower górski.

Foto: MS

PARTNERZY PLEBISCYTU

Imprezę uświetnił m.in. występ gimnastyczki Roksany Kostyry.
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PATRONAT MEDIALNY

Występ grupy Ergo Śląsk Cheerleaders.

Foto: MS

Foto: MS

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY
Trenerem Roku został Mateusz Niegot.
Nagrodę odebrała żona.
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych

Adres lokalu
Ruda Śl.
ul. Cypriana Norwida 8
Ruda Śl. 10
ul. Ignacego Paderewskiego 3
Ruda Śl. 3
ul. Konstantego Latki 2

Pow.
m2

Stawka
ekspl.
wywoł. zł/
m2 netto

36,00

17,46

21,00

15,84

31,00

15,84

Wysokość
wadium
+koszty
przetargu
1.951,00
+ 123,00
1.080,00
+ 123,00
1.384,00
+ 123,00

Termin
składania
ofert
29.03.2016r.
29.03.2016r.
29.03.2016r

Uwagi
w pawilonie
wolnostojącym z c.o.
parter w bud.
mieszkalnym z c.o.
parter w bud.
mieszkalnym z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podane wyżej lokale.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na dzień 23.03.2016 r. po ustaleniu
godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039
3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. konto w kwocie 100,00 zł +
obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości pok. 318 w celu odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu
użytkowego przy” ul. Cypriana Norwida 8 – o pow. 36,00 m2, ul. Ignacego Paderewskiego 3 – o pow. 21,00 m2, ul. Konstantego Latki 2 – o pow. 31,00 m2 w terminie do dnia 29.03.2016 r. do godz.9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2016 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać: a)
szczegółowe określenie oferenta
					
b)
propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia
jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet kaucji za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię w powiadomieniu o wygranym przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118 telefon 32 248-24-11 wew. 311.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w :
1/ Rudzie Śl.10 w rejonie ulic Jankowskiego/Ogińskiego pow. 781,00 m2 składającego się z działek: nr 3374/163 i 3239/166, KW
GL1S/00001223/4
2/ Rudzie Śl. 5 przy ul. Szpaków pow. 718,00,00 m2 działka: nr 678/505 , KW GL1S/00022565/6
3/ Rudzie Śl.10 w rejonie ulic Jankowskiego/Noskowskiego pow. 960,00 m2 składającego się z działek: działka: nr 3328/207
i 3329/207, KW GL1S/00001223/4
I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości , które wyznacza się na dzień 23.03.2016 r. od godz.
12.00 do 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Administracjami: przy ul. Różyckiego 30 w Rudzie Śl.-Wirku ( tel. 32 242-0 9-35) dot:
ad.1 i ad.3, przy ul. Gwareckiej 4 „ Bykowinie (tel. 32 242-70-75) dot: ad .2.
2. Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem ww. nieruchomości zobowiązuje się do zapoznania z dokumentacją prawną
posiadaną przez RSM w Dziale Technicznym przy ul. Magazynowej 12 pok. 314 (tel. 32 248-24-11 wew. 231) dot: ww. nieruchomości
oraz sprawdzenie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska, w celu wyeliminowania ryzyka zakazu sposobu przeznaczenia i użytkowania nieruchomości po jej przejęciu.
3. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12 w Rudzie Śląskiej pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu w rejonie: w terminie do dnia 29.03.2016 r. do godz. 9.00.
4. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości: ad. 1 6.330,00 zł + VAT., ad. 2 3.900,00 zł + VAT, ad. 3 8.000,00zł + VAT na konto PKO BP
SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.
5. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty
oraz zgłoszenie się z dowodem wpłaty do Działu Księgowości pok. 318 w celu odbioru faktury VAT.
II Oferta winna zawierać:
a/ szczegółowe określenie oferenta
b/ cenę minimalną za nieruchomość gruntową , która nie może być równa i niższa od ceny wyjściowej tj. Ad. 1/ 63.300,00 zł + VAT,
Ad. 2/ 39.000,00 zł + VAT, Ad.3/ 80.000,00 zł + VAT
III Informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2016 r. o godz.10.00 w siedzibie RSM ul. Magazynowa 12, Ruda Śl.-1 pok.317. Kwota wpłacona
przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów podlega zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania
bez winy oferenta. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu
przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie
kwoty w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1
miesiąca od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez
RSM. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny pokój 314 tel. 32 248-24-11 wew. 231.

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych
mieszkań, na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej
własności lokalu, których wartość zgodnie z wyceną
rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p + k I piętro
o pow. 38,00 m2 74.836,- zł
ul. Podlas 20b/1, 1 p + k, parter
o pow. 32,60 m2 67.120,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p + k, I piętro
o pow. 37,00 m2 80.750,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Antoniego Zielińskiego 6c/2, 1 p + k, parter
o pow. 35,98 m2 63.915,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Adama Mickiewicza 6/106, 3 p + k, VIII piętro o pow. 44,20 m2 `90.336,- zł
ul. Adama Mickiewicza 8 m 38, 2 p + k, III piętro
o pow. 39,00 m2 82.157,- zł
ul. Adama Mickiewicza 5b/11, 2 p + k, II piętro
o pow. 37,90 m2 70.516,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Równoległa 5a/13, 3 p + k, IV piętro
o pow. 45,30 m2 104.000,- zł
ul. Adolfa Kempnego 2b/14, 1 p + k, IV piętro
o pow. 35,00 m2 73.522,- zł
ul. Główna 26a/19, 2 p + k, IV piętro
o pow. 35,30 m2 60.808,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p + k IX piętro o pow. 34,30 m2 73.470,- zł
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4d/1, 2 p + k, parter
o pow. 46,40 m2 105.861,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Ks. Jana Szymały 10b/19, 2 p + k, IV piętro
o pow. 37,90 m2 85.031,- zł
ul. Spółdzielcza 7a/17, 2 p + k, IV piętro
o pow. 38,80 m2 71.788,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Franciszka Wilka 10/15, 4 p + k, V piętro
o pow. 73,00 m2 135.004,- zł
ul. Szpaków 39/1, 3 p + k, parter
o pow. 76,40 m2 137.506,- zł
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 7b/17, 2 p + k, II piętro
o pow. 34,00 m2 87.377,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla
swojej ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu
osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem kwoty wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte
w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na
warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze
w godzinach pracy Spółdzielni. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek
ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo
mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia
wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy
wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej
zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez
Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć
kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego
lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów
ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej
transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny
koszt łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni
tel. 32 248-24-11 wew. 209.
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Nikodem Syrek
syn Bożeny i Mariusza
ur. 26.02. (2880 g i 51 cm)

Małgorzata Szwarc
córka Ewy i Grzegorza
ur. 29.02. (2700 g i 55 cm)

Oskar Pufka
syn Agnieszki i Mariusza
ur. 29.02. (4000 g i 54 cm)

Mikołaj Grajcar
syn Iwony i Mateusza
ur. 24.02. (3380 g i 59 cm)

Wojciech Kątny
syn Darii i Łukasza
ur. 27.02. (3112 g i 55 cm)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Marek Mikołajczyk
syn Anny i Dawida
ur. 25.02. (2410 g i 50 cm)

Gabryś Pypeć
syn Marioli i Przemka
ur. 28.02. (3254 g i 55 cm)

Karolina Podstawek
córka Anny i Łukasza
ur. 26.02. (2990 g i 55 cm)

Martyna Błażyca
córka Izabeli i Adama
ur. 28.02. (2560 g i 53 cm)

Łukasz Szopa
syn Izabeli i Krzysztofa
ur. 24.02. (3500 g i 56 cm)

Patrycja Koźlik
córka Agnieszki i Dariusza
ur. 28.02. (3800 g i 57 cm)

Oliwier Rallauer
syn Magdaleny i Pawła
ur. 29.02. (3664 g i 54 cm)

Wiktor Greger
syn Iwony i Kordiana
ur. 2.03. (3600 g i 60 cm)

Zuzia Wolanin
córka Patrycji i Damiana
ur. 1.03. (2940 g i 53 cm)

Nadia Krukar
córka Eweliny i Adriana
ur. 1.03. (3960 g i 58 cm)

Aproduction Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja Twojego malucha

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w
Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich, stanowiące
działki nr:
– 1263/93 o powierzchni 940 m²,
– 1266/93 o powierzchni 797 m²,
obręb Bielszowice, karta mapy 6, GL1S/00013130/2 (działy III i IV ww.
księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbole planu MN1
i MN34).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
posiadają kształt prostokąta, są niezabudowane oraz częściowo porośnięte drzewami.
Dojazd do zbywanych nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda Kokota zapewniony jest przez gminną drogę wewnętrzną ulicę Noblistów Śląskich, zlokalizowaną na działkach nr 1260/93 i 1277/93 – KW
nr GL1S/00013130/2, po której przejazd może się odbywać na zasadach
ogólnych.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 1263/93 – 114.000,00 zł,
– dla działki nr 1266/93 – 99.000,00 zł.
Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia
umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca
marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od
towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w stanie surowym zamkniętym,
wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 12.04.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr 1263/93 – 5.700,00 zł, dz. nr
1266/93 – 5.000,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty
i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
wraz z synem Robertem
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

OGŁOSZENIA |9.03.2016

,,Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma...”
Wisława Szymborska

MĘŻA I OJCA

składają
wychowankowie, uczestnicy, mieszkańcy i pracownicy
Ośrodka Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
serdeczne wyrazy współczucia i
pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Męża
składają
Krzysztof i Paulina Bochnia
„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

składają
zawodnicy, trenerzy, działacze klubów piłkarskich z Rudy Śląskiej

Pani Annie Krzysteczko
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża

składa
Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rudzie Śląskiej

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ostatnim,
trudnym czasie byli razem z nami.
Dziękuję za otoczenie nas modlitwą i troską.
Wszystko, co w ciągu ostatniego roku się działo,
utwierdziło mnie w przekonaniu, że ludzie są dobrzy.
Dzięki pomocy i życzliwości wielu osób pożegnanie mojego męża
było tak uroczyste, że złagodziło mój ból rozstania z nim.
Dziękuję wszystkim za pomoc, za obecność,
za każde słowo otuchy i wsparcia.
Anna Krzysteczko z synem Robertem

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
„Ci których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”
Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
serdeczne wyrazy współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

Męża

składa
Prezes Szpakmedu Dr n. med. Adam Rozewicz
wraz z pracownikami

składają
Dyrektor i Pracownicy Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i żalu po śmierci

Męża Jacentego
składa
Bożena Łobzowska
Prezes Zarządu Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji
im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej

Pani Annie Krzysteczko
Zastępcy Prezydenta
Miasta Ruda Śląska ds. społecznych
wraz z Najbliższymi
serdeczne wyrazy współczucia
i żalu z powodu śmierci

MĘŻA
JACENTEGO
składają
Józef Osmenda
Przewodniczący Rady Seniorów
Miasta Ruda Śląska wraz z Radnymi

17

www.wiadomoscirudzkie.pl

U�����
Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp.
Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych.
Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie,
panele, itp. Tel. 510-152-294.
Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508-127072.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.
Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki.
Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32 24409-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel. 505180-050.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin.
Solidnie. Tel. 606-274-056.
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SPRZEDAM M-3 – Ruda Śląska (Ruda), I PIĘTRO,
94.900 zł, tel. 723-700-7000, www.kontraktplus.pl.

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

SPRZEDAM M-2 – Wirek, ul. Lecha, II PIĘTRO,
57.000 zł, tel. 695-777-300, www.kontraktplus.pl.

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, 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, dwupokojowe, 36,40 m2, 78 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda, trzypokojowe, 59 m2, 155 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

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 24301-77.
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. 508-099051.

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

Zamienię mieszkanie spółdzielcze 46 m2 na kawalerkę w Nowym Bytomiu. Tel. 696-617-329, dzwonić
od 16.00 do 18.00.
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Wirek – OKAZJA! Osiedle Elsnera, sprzedam 42
m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ
KONKURENCJA. Tel. 510-823-457.

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

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

Ruda
Śląska

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507572-625.

Nowy Bytom

Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotówka,
tel. 531-465-977.
Kawalerki: Czarny Las, 34m 62 tys., Bykowina,
37m2, 66 tys. LOKATOR 793-017-323

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

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049833.

P����
PPUH ,,PROMUS Ruda Śląska” Sp. z o.o. zatrudni
pracownika budowlanego-emeryta. Tel. 32 342-0614, 32 342-06-40.

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

Potrzebujesz pieniędzy, dysponujesz czasem i
chcesz zarobić? Jesli jesteś odpowiedzialny, pracowity, masz prawo jazdy, to czekamy. Praca ﬁzyczna przy
zaopatrzeniu sklepiku spożywczo-warzywnego.
Szczegóły telefonicznie, tel. 501-010-619.

Czteropokojowe: Paderewskiego, 70 m2, 149 tys.
LOKATOR 793-017-323.
Dwupokojowe, 51 m2, 129 tys. zł, Godula, c.o.
miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
Dwupokojowe 47 m2, 75 tys. zł, Ruda, c.o., miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
Trzypokojowe, Bykowina, 54,69 m2, 129 tys.
WARTO, tel. 600-090-252.
KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIERUCHOMOŚCI.
Tel. 887-877-189.

Kupię kawalerkę, do remontu, zadłużona, bez
pośredników. Tel. 502-752-634.
Górnośląska, trzypokojowe, 61,20 m , super
wygodne, OKAZJA sprzedam tel. 500-017-218.
2

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.
WYNAJEM GARAŻY, Bykowina, ul. Korfantego,
tel. 505-926-568.
SPRZEDAM -M3 – Nowy Bytom, ul. Krasickiego
PARTER, 69.900 zł, tel. 723-700-000, www.kontraktplus.pl.

Dla Mirosławy Bielec
Kochana Mireczko najpiękniejsze
składamy Ci życzenia z głębi serca płynące, czekające
spełnienia.
Niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie.
Niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie.
Wszystko co piękne, wymarzone niech
w Twoim życiu będzie spełnione.
Tego Ci składamy i do imprezki dni odliczamy.
Koleżanki i koledzy z pracy.

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

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.

Dwupokojowe: Energetyków 35 m , 78 tys.,
Równoległa 46 m2, 85 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.
2

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

MYCIE OKIEN, SPRZĄTANIE. Tel. 511-754-594.

Do wynajęcia dwupokojowe wyremontowane, kamienica – Godula, 700 zł/mc. Tel. 606-717534.

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

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

Remonty – wykończenia doświadczenie, gwarancja, www:lux-dom.net.pl. Tel. 501-608-239.

SPRZEDAM M-3, Ruda 1, I PIĘTRO, 79.000 zł, tel.
609-796-555, www.kontraktplus.pl.

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

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

Instalacje elektryczne, alarmy, monitoring Tel.
572-748-339.

SPRZEDAM M-3, Czarny Las, II PIĘTRO, 72.000 zł,
tel. 609-796-555, www.kontraktplus.pl.

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

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

Szybka pożyczka dojazd 780-116-672.

SPRZEDAM M-3, Nowy Bytom, II PIĘTRO, 135.000
zł, tel. 695-777-300, www.kontraktplus.pl.

Godula, dwupokojowe, 46m , 86 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

2,

Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 243-01-77.
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Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych
pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia),
elektryków z uprawnieniami. Prawo jazdy mile widziane Nawiążemy również współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi. Kontakt, tel. 32 740-91-63, 696099-922.
Zatrudnię panią-wykształcenie wyższe wiek ok 30
lat do pracy w biurze w zakładzie pogrzebowym Hofman. CV ze zdjęciem proszę przesłać na adres biuro@
hofman-dompogrzebowy.pl
Poszukujemy pracowników: ślusarz, spawacz.
Najlepiej emeryci lub renciści. Tel. 32 244-35-34, 32
244-48-44.
Firma zatrudni do sprzątania magazynów, ul. Szyb
Walenty – Ruda Śląska, również studenci i niepełnosprawni. Tel. 661-991-549.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Sprzedam używane kontenery – szatnie budowlane. Tel. 531-112-344.
Antikpol skup antyków 883-792-678.
Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek,
ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.

Mamy do rozdanie dwa podwójne zaproszenia na
Kult Anplakt (CKK KATOWICE, 2 kwietnia 2016 roku)
Wyślij SMS-a o treści: wiad.kult+ imię i nazwisko
na numer 71100 (koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 zł
brutto). Na SMS-y czekamy 9.02.2016 od godz. 10.00
do 11.02.2016 do godz. 12.00.
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Pływanie

OGŁOSZENIE

Patrycja mistrzem!
Patrycja Szymczak z UKP Manta
Kochłowice sięgnęła po tytuł mistrza
Polski wśród 14-latków podczas mistrzostw Polski w pływaniu w Olsztynie. Nasza zawodniczka zwyciężyła na
dystansie 100 m stylem dowolnym
z czasem 00:59:00, zaś na dystansie
200 m stylem dowolnym z czasem
2:08:26 Patrycja zajęła drugie miejsce
zdobywając srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski w tej kategorii. Z powodzeniem startowali również pozostali
zawodnicy klubu UKS Manta – Wiktor
Kijek między innymi zajął piąte miejsce na 100 m stylem dowolnym. Przypominamy, że zarówno Patrycja jak
i Wiktor w lutym odebrali powołania
do kadry narodowej juniorów. Trenerem obojga jest Mateusz Niegot, który
w ubiegły piątek zwyciężył w rudzkim
plebiscycie w kategorii Najpopularniejszy Trener Roku 2015.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 16.09.2015 r.,

15.12.2015 r. oraz 25.02.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Medaliści z rudzkiego klubu Manta.

Koszykówka

Zbliżali się do zwycięstwa
Pogoń Ruda Śląska 71:79 (14:16, 16:18, 21:22, 20:23) Alba Chorzów
Niedzielny (6.03.) mecz Pogoni był
bardzo emocjonujący, jednak mimo
szaleńczych pościgów gospodarzy za
Albą Chorzów to rudzianie musieli pogodzić się z porażką.
Spotkanie od początku trzymało kibiców w napięciu. Mimo że przewaga
gości wzrosła do ponad dziesięciu
punktów, to przed samym końcem
pierwszej połowy rudzianie zdołali
zniwelować ją do czterech oczek. Podobny scenariusz miała druga część
spotkania. Tuż przed końcem rudzianie
wyszli na prowadzenie, ale potem nerwy i nieuważna gra sprawiły, że
w ostatnich dwóch minutach Alba przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść.
To był bardzo emocjonujący mecz.
– Było blisko, ale wtedy gdy wyszliśmy na prowadzenie, powinniśmy zdobywać więcej punktów. Przeciwnicy w skuteczności i zbiórka, w której do- wała się w nasze poczynania – tłumaniestety doprowadzili do remisu i tak to minowali rywale. Wtedy kiedy docho- czył po meczu Bogusław Mol, trener
się skończyło. Zadecydowały błędy dziliśmy do remisu, niepewność wda- Pogoni.

Futsal

To już jest koniec…?

Gwiazda Ruda Śląska 1:7 (0:1) AZS Uniwersytet Śląski Katowice
W sobotę (5.03.) zawodnicy Gwiazdy rozegrali niezwykle ważny mecz
z katowickimi akademikami. Spotkanie ostatniej z przedostatnią drużyną
miało dać zwycięskiej drużynie pęd
i nadzieję do dalszej walki. Niestety,
katowiczanie brutalnie dobili rudzian
do dna tabeli pokonując ich 1:7, jednocześnie zmieniając plany utrzyma-
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nia podopiecznych trenera Krygera
w mission impossible.
Goście zaczęli grę z lotnym bramkarzem, w roli którego wystąpił Jasiński.
Ustawiło to w pewien sposób przebieg
tej części gry. Początek nie zapowiadał,
że mecz zakończy się tak wysokim wynikiem. Do przerwy prowadzili jednak
katowiczanie po golu Szczurka.

W drugiej połowie od razu odpowiedzieli golem gospodarze. Na listę
strzelców wpisał się Tkacz. Wtedy też
rozpoczął się horror drużyny z Rudy
Śląskiej. Otwarta gra i błędy w obronie sprawiały, że goście coraz częściej
znajdowali drogę do bramki Gwiazdy. Do ostatniej syreny znaleźli tę
drogę aż sześć razy.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy
ul. Akacjowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym
1445/24 o powierzchni 1462 m2, użytki: Lz-III, R-IIIa, R-IIIb, obręb Orzegów, zapisaną na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007869/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1445/24 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MN1.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 101.000,00 zł.
Osiągnięta w rokowaniach cena działki będzie stanowić podstawę do
ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do
dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT
płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania
wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym,
wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Rokowania odbędą się w dniu 21.04.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 14.04.2016 r. dokonają wpłaty zaliczki
w wysokości 5.100,00 zł, z dopiskiem „zaliczka – ul. Akacjowa, działka nr
1445/24” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13
i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00,
piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach
w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – ul. Akacjowa, działka nr 1445/24”. Zastrzega się prawo do
odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Biegi

Trzy twarze wiewiórki
Trzy starty, różne dystanse i całe mnóstwo
zabawy sprawiły, że drugi „Bieg Wiewiórki”
pozytywnie zapisał się w historii. Dobra pogoda i sukces pierwszej odsłony przyniosły
taki efekt, że jeszcze więcej biegaczy pobiegło w sobotnie (5.03.) przedpołudnie przez
halembskie lasy. Nie zabrakło też wielu najmłodszych biegaczy i miłośników nordic
walking. W sumie pojawiło się ok. 550
uczestników.
Na początku biegu wystartowały dzieci na
dystansie jednego kilometra, później dorośli
biegacze, którzy mogli wybrać cztery dy-

stanse: jedno okrążenie o długości czterech
km, dwa, trzy lub cztery okrążenia. Ostatni
start należał do miłośników nordic walking.
– Impreza się rozwija i to widać. Lasy na
Halembie to świetne miejsce do biegania
i warto tu aktywnie spędzić czas. Coraz więcej ludzi biega i dobrze, bo można poczuć
rywalizację – mówił Robert, uczestnik biegu.
Trasa „Biegu Wiewiórki”, tak samo jak
ostatnio, przebiegła leśnymi ścieżkami,
a rozpoczęła się i zakończyła na bieżni przy
Szkole Podstawowej nr 15.

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
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Start najmłodszych amatorów biegania.

Potem ruszyli starsi zawodnicy.

Zapasy

W ramach ,,Biegu Wiewiórki” wyruszyli też miłośnicy nordic walking.

Siatkówka

Slavia sypnęła złotem! Dobre otwarcie sezonu!
KPKS Halemba 3:0 (25:11, 25:13, 25:17) MUKS Michałkowice

Zawodniczki Slavii z medalami.
Weekend okazał się niezwykle owocny
dla zawodników i zawodniczek Slavii.
W tym samym terminie (4-5.03.) rozgrywane były młodzieżowe mistrzostwa Polski
w zapasach w stylu wolnym oraz mistrzostwa Polski juniorek i puchar Polski juniorek młodszych w zapasach kobiet.
W młodzieżowych mistrzostwach Polski, które rozegrane zostały w Osielsku (kujawsko-pomorskie), uczestniczyło dwóch
zawodników naszego klubu. Obaj zaprezentowali się fenomenalnie, nie dając żadnych szans konkurentom w swoich kategoriach wagowych. Grzegorz Łabus zdominował kategorię do 61 kg, natomiast Arkadiusz Orłowski nie miał sobie równych
w kategorii do 97 kg. Wielkie gratulacje
i podziękowania za wspaniały występ dla
obu zawodników!

Z kolei hala ARMS w Siedlcach była areną zmagań zawodniczek podczas mistrzostw
Polski juniorek w zapasach kobiet. Nasze
dziewczęta startujące w trzyosobowym
składzie, okazały się równie skuteczne co
ich koledzy – trzy zawodniczki – trzy medale: złoto dla Darii Szymeczko (55 kg) i Natalii Strzałki (72 kg), a srebro dla Dominiki
Kulwickiej (55 kg), która uległa tylko swojej koleżance klubowej. Ukoronowaniem
doskonałego występu dziewcząt było trzecie miejsce w klasyfikacji klubowej.
Również w Siedlcach rywalizowały juniorki młodsze podczas pucharu Polski.
Rudzianki wywalczyły w pucharowych
zmaganiach trzy medale: srebrne Nikol
Wiezner (43 kg) i Kamila Kulwicka
(65 kg) oraz brązowy Paulina Danisz
(52 kg).

Skład: N. Piskorz (K), M.
Komorowska, N. Kolanek, A.
Spodzieja, K. Szafarczyk, M.
Skubis, A. Mańka (L), N Hauptman
(L), N. Sobiech, M. Skworc, D.
Zajkowska, K. Watola, W. Skubis
Trener: A. Michna

Szybkie zwycięstwo rudzianek.

Długo wyczekiwana inauguracja IV ligi
kobiet nie zapewniła rudzkim kibicom zbyt
wielu emocji, aczkolwiek z hali wychodzili
zadowoleni. Gospodynie bardzo szybko rozprawiły się z przyjezdnymi z Michałkowic.
Dokładnie 50 minut zespół KPKS-u potrzebował do tego, aby w poprawnym stylu zakończyć spotkanie, zdobywając komplet
punktów. Zespół Michałkowic złożony
w całości z kadetek, od początku spotkania
nie potrafił przejąć inicjatywy. Bardzo duża
liczba błędów na zagrywce nie poprawiała
sytuacji, dodatkowo nie pozwoliło to do
końca rozwinąć skrzydeł gospodyniom, które dobrze spisywały się w przyjęciu. Po stronie rudzianek gorzej wyglądało wykończenie akcji, gdzie ze skrzydeł piłka zbyt często
trafiała w siatkę. Lepszą skutecznością ataku
mogły się pochwalić środkowe. Zdecydowa-

nie zabrakło jednak punktów z bloku, który
przy takim przeciwniku powinien wielokrotnie kończyć akcje. Przebieg gry pozwolił na
wprowadzenie do gry debiutantek w rozgrywkach seniorskich. Na boisku poprawnie
zaprezentowały się młodziczki Watola
i Skworc oraz kadetki Hauptman i Sobiech,
które bezproblemowo odnajdują się w grze
na „wyższym” poziomie. Wynik zdecydowanie cieszy jak i fakt, że zagrał cały skład.
Zespół, który jest wielopokoleniowy i który
tak na prawdę razem trenuje od niedawna.
W składzie mamy cały przekrój zawodniczek młodzieżowych (młodziczki, kadetki
i juniorki), a także pełnoprawne „seniorki”.
Pomimo takich różnic wiekowych nie ma
w drużynie problemów z komunikacją, a nawet możemy zaobserwować zdrową rywalizację na wszystkich pozycjach.
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Ekstraklasa futsalu
Gatta Active Zduńska Wola 18
Rekord Bielsko-Biała
18
Pogoń ‘04 Szczecin
17
Red Devils Chojnice
18
FC Toruń
18
Nbit Gliwice
18
GAF Omega Gliwice
18
Clearex Chorzów
18
KGHM Euromaster Chr.Gł 18
Red Dragons Pniewy
17
AZS UŚ Katowice
18
Gwiazda Ruda Śląska
18
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Liga mężczyzn, Grupa C
AGH Kraków
22 42
KK Polonia Bytom
22 41
MCKiS Jaworzno
22 39
Zagłębie Sosnowiec
22 34
Alba Chorzów
22 33
KS AZS PŚ Gliwice
22 33
AZS Politechnika
22 32
Pogoń Ruda Śląska
22 31
TS Wisła Kraków
22 30
KS MOSiR Cieszyn
22 30
AZS AWF Mickiewicz
22 29
MKS II Dąbrowa
22 22

Sportowy
rozkład jazdy

Piłka nożna
13 marca, godz. 15.00
Grunwald Ruda Śl.
– Rekord Bielsko-Biała
Futsal
13 marca, godz 18.00
Red Devils FC Chojnice
– Gwiazda Ruda Śląska
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