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

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

MIASTO

Reklamy znikną 
z budynków?

W drugiej połowie tego roku radni 
mają zająć się podjęciem uchwały, 
która ureguluje kwestię umieszczania 
reklam na budynkach. Sejm we wrze-
śniu zeszłego roku podjął bowiem 
ustawę, dającą radnym możliwość 
określenia zasad umieszczania re-
klam i pobierania z tego tytułu opłat. 
Póki co urzędnicy mają wpływ tylko 
na reklamy zamieszczane na budyn-
kach objętych ochroną konserwator-
ską. 

Czytaj więcej str. 3

KREDYT 

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

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy 
do Klienta

MIASTO

Orzegów 
stolicą sportu

2016 rok został ogłoszony w naszym 
mieście Rokiem Sportu Orzegowskie-
go. Nic dziwnego, bo to właśnie w tej 
dzielnicy 50 lat temu wybudowano halę 
sportową oraz ośrodek Burloch Arena, 
który niedawno został zrewitalizowany. 
W ramach jubileuszowych obchodów 
zaplanowano turniej tenisa ziemnego 
oraz piłki plażowej, bieg uliczny, night-
skating, wyścig rowerowy czy zawody 
akrobatyczne i zapaśnicze. Ponadto 
przygotowano historyczną wystawę.

Czytaj więcej str. 2

Drogi będą 
remontowane

 Więcej str. 5

Już za tydzień w „Wiadomościach Rudzkich” opublikowany 
zostanie informator na temat programu „Rodzina 500+”

169

299
szt.
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REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

BYKOWINA

opak.399749
SZT.

kg1599

549
SZT.

Jesteśmy dumni z wędlin z własnej wędzarni w sklepie. Dlaczego?
Bo robimy je sami, od początku do końca. Wyrabiamy je
według oryginalnych receptur i wędzimy naturalnym dymem 
a świeże, prosto z wędzarni w sklepie, trafi ają do naszych Klientów. 
Rozsmakuj się w naszych wyjątkowych 
wędlinach wędzonych na miejscu.
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TYLKO 19-20 MARCA

JAJA – 20 SZT.,
Z NASZEJ ZAGRODY
ROZMIAR M

5 TWARÓG 
SERNIKOWY 
PRESIDENT 
1 kg

850 zł TANIEJ

350 zł TANIEJ

CZEKOLADA MILKA 
4 RODZAJE 250-300 g

PIWO JASNE
WARKA 4x0,5 l
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Turniej tenisa ziemnego, piłki plażo-
wej, bieg uliczny, nightskating, wyścig 
rowerowy czy zawody akrobatyczne 
i zapaśnicze – to wszystko czeka nas już 
w tym roku i to tylko w jednej dzielnicy. 
Z racji tego, że 50 lat temu wybudowano 
halę gimastyczną w Orzegowie, a nie-
dawno otwarto po rewitalizacji ośrodek 
Burloch Arena, mieszkańcy dzielnicy 
świętują sportowy jubileusz. 

– Źródłem inspiracji do podjęcia ta-
kich działań są nakładające się na siebie 
jubileusze. 50 lat temu powstała w Orze-
gowie hala sportowa. Z tym okresem 
można wiązać również powstanie Burlo-
cha – podkreśla Iwona Skrzypczyk-Si-
kora, prezes Towarzystwa Miłośników 
Orzegowa, które koordynuje rocznico-
we wydarzenia. – W 1966 r. kończono 
prace związane z zagospodarowaniem 
tego bezużytecznego wcześniej terenu. 
Miniony okres 50 lat został spięty klam-
rą w postaci zmodernizowanego obiektu 
Burloch Arena – podkreśla.

Jubileuszowy rok zainaugurowano 
w czwartek (10.03.) we wspomnianej 
hali na Orzegowie. Ale plany obejmują 

ROK SPORTU ORZEGOWSKIEGO

50 lat temu budził się tu duch sportu
Kiedyś uprawiano tu 11 dyscyplin sportowych, które skupiały rzesze dzieci i młodzieży oraz oddaną rozwojowi sportu liczną 
grupę trenerów. Dziś jest podobnie. Orzegów, bo o tym miejscu mowa, to obecnie kolebka zapaśników, hokeistów, rugby-
stów i akrobatów, których poziom jest dowodem na to, że 50-letni dorobek dzielnicy w dziedzinie sportu, wzbudza podziw. 
Nic więc dziwnego, że 2016 rok został ogłoszony Rokiem Sportu Orzegowskiego.

OGŁOSZENIE

cały rok. – Przewidujemy liczne wyda-
rzenia związane ze sportem – począwszy 
od turnieja skata, który odbędzie się za 
dwa tygodnie, poprzez festyn sportowy, 
który planujemy 3 września, bieg ulicz-
ny „Ruda Run”, pokazy łucznicze, czy 
zawody międzyszkolne związane z piłką 
nożną. Przy okazji włączymy w działa-
nia naszą parafię, która zajmie się orga-
nizacją turnieju piłki siatkowej na pia-

Podczas inauguracji jubileuszu zaprezentowali się sportowcy z Orzegowa.
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– Uważam, że samoobrona jest bardzo 
potrzebna kobietom w dzisiejszych cza-
sach, ponieważ jesteśmy narażone na 
różne niebezpieczeństwa. Dla przykładu 
– kiedy wracamy same wieczorem do do-
mu – ktoś może na nas napaść i wyrwać 
torebkę. Trzeba wiedzieć, jak zachować 
się w takiej sytuacji. Myślę, że będę kon-
tynuowała naukę samoobrony w przy-
szłości – tak o potrzebie organizacji tego 
typu akcji mówiła jedna z uczestniczek 
szkolenia – Justyna Kozubek.

Panie szkolone są pod 
okiem trzech instruktorów 
– Marka Partusia, Romana 
Dymka oraz Piotra Muca. 
Na co dzień panowie są 
pracownikami służb miej-
skich, a także instruktorami 
Rudzkiego Klubu Kyokushin Kara-
te. – Podczas ośmiu spotkań, obok zajęć 
typowo fizycznych, przewidujemy prelek-
cje na temat zachowania się w sytuacji 
zagrożenia – zapowiada Roman Dymek.

Podczas sobotniego spotkania panie 
poznały podstawy samoobrony. – Pozna-
my pewnego rodzaju chwyty, nauczymy 
się bezpiecznie upadać, a także wprowa-
dzać odpowiednie uderzenie. Pamiętaj-
cie jednak, żeby tego, czego się tutaj na-

KURS SAMOOBRONY DLA PAŃ

Przeciwnik im nie straszny!
Wystarczyło 30 minut, by lista zapisów na kurs samoobrony dla pań, zapełniła się. W sobotę (12.03.) 40 pań, które chcą 
czuć się bezpiecznie o każdej porze i w każdym miejscu, wzięło udział w pierwszych zajęciach w ramach bezpłatnego kursu 
samoobrony. Jego uczestniczki mogły dowiedzieć się m.in., jak przyjąć bezpieczną pozycję walki, bezpiecznie upadać, a tak-
że jak wyprowadzać odpowiednie uderzenie.

uczycie, nie próbować na 
mężczyznach, których zostawi-

łyście w domu, bo może to mieć negatyw-
ne konsekwencje – żartował Marek Par-
tuś, jeden z instruktorów. – W najbliż-
szym czasie uczestniczki kursu dowiedzą 
się m.in. jak obronić się przed duszeniem 
z przodu i z tyłu. Poznają też różne tech-
niki uwalniania się – zapowiedział.

Choć temat bezpieczeństwa kobiet jest 
bardzo ważny, to dla nich samych szko-
lenie było również okazją, by poświęcić 

Panie poznały w sobotę podstawy samoobrony.
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SESJA RADY SENIORÓW

Seniorzy dla seniorów

Drugim dyskutowanym w poniedzia-
łek (14.03.) tematem była Rudzka Kar-
ta Seniora. Będą mogli ją otrzymać se-
niorzy po ukończeniu 60. roku życia. 
Karta będzie uprawniała do szeregu 
zniżek w firmach, z którymi uda się na-
wiązać współpracę. – Radni seniorzy 
znaleźli już kilkunastu przedsiębiorców, 
którzy są zdecydowani zaangażować 
się w tę formę współpracy z seniorami, 
jednakże zapraszamy wszystkich do 
zgłaszania chęci współpracy bezpo-
średnio do Wydziału Zdrowia Urzędu 
Miasta – zachęcał Józef Osmenda. 

W programie uczestniczyć będą fir-
my, które podpiszą odpowiednią umo-
wę z miastem. W opinii radnych senio-
rów wydanie karty mogłoby być od-
płatne. Uczestnicząca w sesji Anna 
Krzysteczko, zastępca prezydent miasta 
zapowiedziała jednak, że karta seniora 
w naszym mieście będzie wydawana 
bezpłatnie. – Przeliczyliśmy już koszty 
produkcji takiej karty i na pewno będzie 

Rada Seniorów podczas swojej kolejnej sesji podjęła m.in. temat ustale-
nia daty obchodów rudzkiego Dnia Seniora. Radni wystąpili do prezy-
dent miasta z wnioskiem o podjęcie przez Radę Miasta do 31 sierpnia 
uchwały ustanawiającej 20 listopada Rudzkim Dniem Seniora. – Po prze-
analizowaniu wszystkich obchodów związanych z seniorami, doszliśmy 
do wniosku, że najlepszą datą będzie 20 listopada, który jest równocze-
śnie Ogólnopolskim Dniem Seniora – mówił Józef Osmenda, przewodni-
czący Rady Seniorów. 

Jednogłośnie ustalono 20 listopada Rudzkim Dniem Seniora. 

ona wydawana bezpłatnie – tak aby 
mogła być dostępna dla wszystkich  
– tłumaczyła wiceprezydent.

Radni seniorzy zostali także zapew-
nieni, że miasto dołoży wszelkich sta-
rań, aby firm i instytucji, które będą 
stosowały ulgi i gratyfikacje dla rudz-
kich seniorów, było jak najwięcej. – Se-
niorzy z Rudy Śląskiej mogą podobnie 
jak wszyscy seniorzy w województwie 
korzystać z ulg w związku z działającą 
Śląską Kartą Seniora, będziemy jednak 
starać się o to, aby nasi rudzcy seniorzy 
mogli korzystać z naszej rudzkiej karty 
i z wielu usług naszych rudzkich partne-
rów – mówiła Anna Krzysteczko.

 Rada Seniorów zaprasza także 
wszystkich mieszkańców do spotkania 
i przekazania swoich pomysłów i pro-
blemów. Dyżury radnych seniorów od-
bywają się w każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca o godzinie 11 w sali 
211 Urzędu Miasta.

  Arkadiusz Wieczorek 

sku. Chcemy zaprezentować mieszkań-
com dorobek naszej dzielnicy, a zarazem 
zachęcić ich do aktywności sportowej  
– zaznacza Jerzy Kasperek, wiceprezes 
TMO.

Ponadto w Centrum Inicjatyw Spo-
łecznych można zobaczyć wystawę, na 
której przedstawiono kolejne etapy roz-
woju orzegowskiej hali. 

 Joanna Oreł

sobie przysłowiowe „pięć minut”. – Je-
stem na takim szkoleniu pierwszy raz 
i bardzo mi się podoba. Myślę, że to, cze-
go się tu nauczyłyśmy, doda nam pewno-
ści siebie, poczucia bezpieczeństwa. Faj-
nie, że taka inicjatywa powstała w na-
szym mieście – powiedziała Daria Mu-
szyńska. – Zajęcia były prowadzone 
swobodnie i na  luzie – podsumowały Ju-
styna Czaja i Ewa Lukasek. – Z chęcią 
wybierzemy się na kolejne. Ruch nie jest 
nam obcy – mówiły.  Joanna Oreł
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PREZYDENt MIAStA  
RUDA ŚLąSKA

informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości  

gruntowych znajdujących się  w rejonie: ul. 1 Maja, która zostanie 
oddana w najem, na okres 3 lat z przeznaczeniem  

pod drogę dojazdową, parking, działalność  
produkcyjno-składową-magazynową, w rejonie:  

ul. 1 Maja 61 -63, która zostanie oddana w dzierżawę,  
na okres 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
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REKLAMA

PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Reklamowy bałagan zostanie uporządkowany
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W założeniu reklamy powinny być krótkie – infor-
macyjne i nie szpecące budynków – np.: fryzjer, szewc, 
apteka, fotograf, sklep sportowy, czy biuro podróży. 
To jednak teoria, a z praktyką bywa różnie.   – Niestety 
właściciele budynków, a także najemcy nie należących 
do sieci handlowych lokali użytkowych, często zapomi-
nają o tych zasadach i starają się każdy fragment ele-
wacji przesłonić kolejnymi szyldami reklamowymi. 
Powoduje to bałagan przestrzenny i sprawia, że żaden 
z tych przekazów nie trafi a do planowanych odbiorców 
reklam, a cała elewacja jest przez zmysły przechod-
niów ignorowana – tłumaczy miejski konwerwator 
zabytków w specjalnie przygotowanej na ten temat 
broszurze informacyjnej. 

Urzędnicy nie mają jednak wpływu na to, jakie in-
formacje pojawiają się na szyldach reklamowych.

 – Nie jest kompetencją organu admini-
stracji architektoniczno-budowlanej we-
ryfi kacja treści reklamy lub walorów este-
tycznych innych niż wynikających bezpo-
średnio z ustaleń planu miejscowego. 
Urzędowa ocena formy estetycznej re-
klam i szyldów jest możliwa jedynie na 
terenach objętych ochroną konserwator-
ską i leży w kompetencji właściwego kon-
serwatora zbytków – tłumaczy Adam No-
wak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. 

W uchwale zawarte będą zasady i warunki umieszczania 
m.in. tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ich 

gabaryty, jakość oraz rodzaje materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane. Uchwalone przez radnych 

zasady nie wejdą jednak w życie od razu. – Uchwała, 
o której mowa, określa warunki i termin dostosowania 
istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów małej 

architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej 

określonych, nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie uchwały – zapowiada Nowak. 

Budynek na jednej z głównych ulic miasta częściowo jest zakryty reklamami. 

Jak ocena ta wypada w naszym mieście? – Reklamy 
umieszczane na zabytkowych obiektach powinny uzy-
skać akceptację miejskiego lub wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków w zależności od formy ochrony 
konserwatorskiej. Prace, na które zostały wydane opi-
nie, pozwolenia czy uzgodnienia są weryfi kowane po 
wykonaniu – tłumaczy Łukasz Urbańczyk, miejski 
konserwator zabytków w Rudzie Śląskiej. – Reklamy 
montowane bez uzyskania stosownych zezwoleń 
i uzgodnień są samowolami budowlanymi. W przypad-
ku wykrycia samowoli wszczynane są postępowania 
administracyjne, mające na celu przywrócenie elewa-
cji do stanu zgodnego z prawem – dodaje. 

Miasto przygotowuje się do rozwiązania tego pro-
blemu. Taką możliwość daje ustawa przyjęta przez 
Sejm we wrześniu ubiegłego roku. Ma ona uporządko-

wać chaos w przestrzeni publicznej i dać podstawę do 
pobierania opłat od szyldów reklamowych. Zanim to 
jednak nastąpi, przygotowana musi zostać specjalna 
uchwała Rady Miasta. – Miasto Ruda Śląska planuje 
rozpoczęcie prac nad przygotowaniem uchwały, praw-

dopodobnie w drugim półroczu bieżącego roku, jest to 
jednakże proces czasochłonny, ze względu na koniecz-
ność przeprowadzenia inwentaryzacji terenu gminy 
oraz opracowania szczegółowych ustaleń ww. uchwały 
– tłumaczy Adam Nowak. Arkadiusz Wieczorek 

Zabytkowe budynki w centrum miasta miejscami przypominają ogromne tablice reklamowe. Przyjęta przez Sejm ustawa krajoobrazowa ma za zadanie upo-
rządkować ten problem. Także w naszym mieście, bo w połowie tego roku, rudzcy radni mają przyjąć uchwałę, która ureguluje kwesti e reklam umieszcza-
nych na budynkach w Rudzie Śląskiej.

OGŁOSZENIE

199
0,5 l
Łomża 

199
0,5 l

Carlsberg

179
0,5 l

Żubr

ALKOHOLE

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

1/2 litra PIWA ZAWIERA  25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

BYKOWINA
ul. Szpaków 21
naprzeciwko 
Galerii
Ruda Śląska

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

*****HIT
*****135
0,5 l

Tatra Jasne Pełne  

Cena obowiązuje do końca 
marca w każdy weekend 
(piątek-niedziela)

Z okazji dnia 
Świętego Józefa i Świętego Klemensa, 

patronów rzemiosła, 
życzę wszystkim 

rudzkim rzemieślnikom i przedsiębiorcom
wszystkiego, co najlepsze.

Niech nie opuszcza Was powodzenie zawodowe
oraz pomyślność w życiu prywatnym.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Jak otrzymać bonifi katę? | RUDA ŚLĄSKA

Bonifi katę można uzyskać m.in. w przypadku opłat za nieruchomość.

– Ostatnio usłyszałem, że jest możli-
wość otrzymania bonifi katy, jeśli przez 
trzy lata mieszkaniec nie ma zaległo-
ści w opłatach z tytułu użytkowania 
wieczystego terenu miasta. Ja płacę 
ponad 200 zł, dlatego warto byłoby 
postarać się o obniżenie tej kwoty, tym 
bardziej, że dbam o to, by zawsze mieć 
wszystko zapłacone – sugeruje jeden 
z mieszkańców.

Okazuje się, że rzeczywiście – taka 
bonifi kata jest dostępna po wypełnie-

niu określonych formalności. – Zgod-
nie z uchwałą z lutego 2015 r. bonifi -
kata w wysokości 25 proc. od opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczy-
stego gruntów gminy Ruda Śląska, 
może zostać udzielona na wniosek 
użytkownika wieczystego tylko w przy-
padku łącznego spełnienia kilku wa-
runków – tłumaczy Adam Nowak, 
rzecznik prasowy rudzkiego magistra-
tu. – Przede wszystkim w okresie 
ostatnich trzech lat, licząc od daty zło-

żenia wniosku, 
użytkownik wie-
czysty musi uisz-
czać terminowo 
opłatę roczną na-
leżną za nierucho-
mość objętą wnio-
skiem i nie posia-
dać zaległości 

Choć termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego dla osób fi zycznych minął 15 marca, do naszej redakcji zgła-
szane są pytania odnośnie tego, czy istnieje możliwość ulg, jeżeli chodzi 
o poszczególne opłaty. Sprawdziliśmy więc, jakie są zasady udzielania 
bonifi kat.

Pan Henryk ma 86 lat i zmaga się z chorobą kręgo-
słupa, pomaga przy tym także swojej żonie, która rów-
nież boryka się z poważnymi problemami zdrowotny-
mi. Rudzianin jest mieszkańcem ul. Grodzkiej 6b. Do-
tychczas swój samochód zostawiał przy bloku na ul. 
Grodzkiej 8 – na miejscu parkingowym, które znajduje 
się najbliżej wejścia do jego bloku. – Wizyty u lekarzy 
są u nas na porządku dziennym i każde wyjście z domu 
to wyzwanie. Parkowanie przy samej klatce było dla 
nas wygodne, jednak od jakiegoś czasu postawiono 
w tym miejscu znak, informujący, że parking ten prze-
znaczony jest tylko dla osób mieszkających w bloku 
przy Grodzkiej 8 – tłumaczy Henryk Krawiec.

Mieszkaniec zwrócił się do spółdzielni, która za-
rządza parkingiem przy ul. Grodzkiej 8, by ta mimo Z tego miejsca korzystał pan Henryk.

Przypominamy, że nowa wysokość 
opłaty rocznej, uwzględniająca 

bonifi katę, obowiązuje od 1 stycznia 
roku następującego po roku, w którym 

bonifi kata została udzielona. 
Warto jak najszybciej 

zainteresować się taką możliwością.

Walka o parkingową „kopertę” | HALEMBA
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

z tego tytułu, nie może posiadać żad-
nych innych zaległych zobowiązań fi -
nansowych względem miasta, nie mo-
że mieć ugody z miastem Ruda Śląska 
dotyczącej rozłożenia zadłużenia na 
raty lub odroczenia terminu płatności 

oraz nie może korzystać z decyzji o od-
roczeniu terminu płatności podatku 
lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty 
albo o odroczeniu lub rozłożeniu na 
raty zapłaty zaległości podatkowej 
– wylicza. Magdalena Szewczyk

Dla pana Henryka, emeryta KWK Halemba parkowanie samochodu przy ul. Grodzkiej na Halembie 
gdzie mieszka, to nie lada wyzwanie. Niepełnosprawny mężczyzna 37 lat parkował w tym samym 
miejscu – jak najbliżej klatki. Niestety jeden znak uniemożliwił panu Henrykowi możliwość parko-
wania w tym wygodnym dla niego miejscu.

KRONIKA

REKLAMA

wszystko pozwoliła dalej mu tam parkować. 
– W związku z tym, że nie jest pan mieszkańcem za-
sobów spółdzielni, nie możemy zagwarantować 
miejsca parkingowego – wyjaśnia spółdzielnia GSM 
„Nasz Dom”, podkreślając, że miejsc parkingowych 
brakuje nawet dla lokatorów ul. Grodzkiej 8.

Pomocy pan Henryk może jednak poszukać w ma-
gistracie, do którego należy najbliższy teren, na któ-
rym mogłoby powstać miejsce parkingowe z „ko-
pertą”. W takich przypadkach osoba niepełnospraw-
na bądź jej opiekun, jeśli posiada aktualną kartę 
parkingową, musi udać się z opowiednim wnio-
skiem oraz niezbędnymi dokumentami do Urzędu 
Miasta. 

                                            Magdalena Szewczyk

Włamania, których nie było
Rudzcy policjanci zatrzymali sprawców 

włamań do jednego z kiosków w Nowym By-
tomiu. Do kradzieży towaru dochodziło od 
czerwca do stycznia tego roku. Ze wstępnych 
informacji wynikało, że sprawca dostawał się 
do środka poprzez drzwi, nie powodując przy 
tym większych strat. Do podobnego zdarze-
nia doszło nie tylko w Nowym Bytomiu, ale 
także w Rudzie. W wyniku dochodzenia poli-
cjanci ustalili, że włamania są fi kcyjne, a pra-
cujące w kioskach kobiety same wynosiły to-
war i pozorowały włamanie oraz kradzież. 
Policjanci połączyli obie sprawy i zatrzymali 
pięć osób. Straty na szkodę właściciela kio-
sku wyniosły ponad 120 tys. złotych. Ajentki 
w wieku 50 i 49 lat odpowiedzą za składanie 
fałszywych zeznań, powiadomienie o niepo-
pełnionym przestępstwie i kradzież, za co 
grozi im w sumie do pięciu lat pozbawienia 
wolności. Pozostała trójka usłyszała zarzuty 
kradzieży.

Okradali „francuskie” auta
Policjanci z rudzkiej „trójki” zatrzymali 

dwóch mieszkańców Katowic, którzy okradali 
z listew ozdobnych samochody produkcji 
francuskiej. Przy podejrzanych policjanci zna-
leźli dwa elementy o wartości 750 zł skradzio-
ne z peugeota. Obaj sprawcy to mieszkańcy 
Katowic w wieku 18 i 34 lat. Stróże prawa 
wiążą ich z kilkoma innymi kradzieżami na 
terenie Rudy Śląskiej i miast ościennych. 
Śledczy przestawili im cztery zarzuty kradzie-
ży elementów nadwozia, ale lista może zostać 
rozszerzona o kolejne zarzuty.

Zatrzymani 
za kradzież rozbójniczą

Policjanci z Bielszowic zatrzymali dwóch 
młodych mężczyzn, którzy wzmożyli czuj-
ność policjantów swoim wyglądem. Zatrzy-
mani rudzianie w plecakach mieli schowane 
proszki do prania, skradzione wcześniej 
w jednym ze sklepów. Stróże prawa ustalili 
sklep, w którym doszło do kradzieży. Spraw-
ców po kradzieży usiłowała zatrzymać ekspe-
dientka, ci byli jednak silniejsi i zaatakowali 
kobietę. 19-latek i jego 24-letni kompan trafi -
li do policyjnego aresztu. Śledczy z „czwór-
ki” przedstawili im zarzuty kradzieży rozbój-
niczej, za którą grozi im do 10 lat pozbawie-
nia wolności.  AW
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RUDA ŚLĄSKA

Czas na łatanie dziur

Choć zima w tym sezonie była łaska-
wa, to i tak jej działanie nie pozostało 
bez wpływu na stan dróg. Ujemne tem-
peratury, śnieg, czy posypywanie jezdni 
piaskiem lub solą – to wszystko sprawi-
ło, że nawierzchnia jezdni może wyglą-
dać jak szwajcarski ser. – Najgorsza jest 
jazda ulicami Na Piaski w Bielszowi-
cach oraz Wyzwolenia w Kochłowicach. 
I jedna, i druga droga pozostawia wiele 
do życzenia. Mam nadzieję, że ktoś za-
bierze się za remont – zgłasza pan Miro-
sław, kierowca z Bielszowic.

W przypadku obydwu dróg – więk-
szym problemem niż zima mogą być 

szkody górnicze. – Ulice: Wyzwolenia, 
Na Piaski i Czarnoleśna znajdują się 
obecnie w zasięgu wpływów eksploata-
cji górniczej. Uszkodzenia pasów dro-
gowych zagrażające bezpieczeństwu 
uczestników ruchu, będące wynikiem 
działalności górniczej usuwane są na 
zlecenie przedsiębiorcy górniczego na 
mocy ugód na awaryjne naprawy szkód 
wyrządzonych eksploatacją górniczą  
– podkreśla Mariusz Pol z Wydziału 

Wiosna coraz bliżej, a wraz z jej nadejściem, gdy drogi robią się czarne, widać na nich coraz wię-
cej dziur. Mieszkańcy już teraz zgłaszają, gdzie przydałyby się remonty. Część z ulic zostanie wy-
remontowana jeszcze w tym roku. W sumie na naprawy dróg w naszym mieście w tym roku za-
planowano w budżecie blisko 8 mln zł. 
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Kierowcy narzekają na dziury m.in. przy ul. Niedurnego.

Dróg i Mostów w rudzkim magistracie. 
– Docelowa naprawa pasa drogowego 
ulicy Na Piaski na odcinku od wjazdu 
na drogę dojazdową do budynku Księ-
dza Niedzieli 31 do skrzyżowania z uli-
cą Jodłową zostanie wykonana do koń-
ca września 2016 r. na zlecenie KWK 
Bielszowice w ramach ugody zawartej 
pomiędzy miastem a przedsiębiorcą 
górniczym – zapowiada 

Także ulica Wyzwolenia – zgodnie 
z zapowiedzią Kompanii Węglowej do-
czeka się kapitalnego remontu w dru-
giej połowie tego roku. Podobne plany 
dotyczą ponadto ulicy Czarnoleśnej, na 

stan której kierowcy narzeka-
ją od lat. Konretna deklaracja 
padnie jednak za kilka miesię-
cy. – Wniosek o docelową na-
prawę ulicy Czarnoleśnej zo-
stał skierowany do przedsię-
biorcy górniczego pod koniec 
2015 r. KWK Pokój będąca 
odpowiedzialna za powstałe 
uszkodzenia ulicy Czarnole-

śnej, ustosunkuje się do wniosku w dru-
giej połowie 2016 r. po przeanalizowa-
niu sprawy i częściowym ustaniu wpły-
wów z eksploatacji górniczej – wyjaśnia 
Mariusz Pol.

Jak zaznaczają urzędnicy – nie tylko 
w okresach zimowym czy wiosennym 
analizowany jest stan jezdni w naszym 
mieście. – Przeglądy dróg publicznych 
na terenie Rudy Śląskiej przeprowadza-
ne są regularnie przez cały rok, a ujaw-

nione w ich trakcie oraz zgłaszane 
przez mieszkańców ubytki w nawierzch-
niach dróg są na bieżąco uzupełniane 
materiałem odpowiednim dla danej na-
wierzchni, zgodnie ze sztuką budowla-
ną. Nie istnieje harmonogram cząstko-
wych remontów dróg. Wykonywane są 
one w ramach remontów bieżących 
i jak sama nazwa wskazuje, według bie-
żących potrzeb – mówi Mariusz Pol.

Joanna Oreł

ReKLAMA

W tym roku urzędnicy w budżecie miasta 
przeznaczyli 7 mln 970 tys. zł  na remonty 
bieżące dróg. W ramach tego planowana 
jest przebudowa ulic: Odrzańskiej, Cichej 

i gruntowego odcinka ul. Młyńskiej. Oprócz 
tego remontowane mają być te drogi, na 

których pojawią się dziury.
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Baran – Już od ponie-
działku Barany pełne ani-
muszu zajmą się karierą 

zawodową. Dobra passa w sprawach 
materialnych, szczególnie w spra-
wach loteryjnych. Szczęśliwe licz-
by: 8, 16, 24, 1.

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

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

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

przyniesie efekty. W stałych związ-
kach ożywienie i ciepło. Zadbaj 
o aktywne spędzenie wolnego cza-
su.

Rak – Dla Raków ten ty-
dzień będzie trudny i od-
powiedzialny, ale week-

end przyniesie wzrost formy. W pra-
cy uważaj na błędy w ocenie sytu-
acji. Raki ukojenie znajdą w gronie 
rodzinnym, gdzie naładują swoje 
akumulatory.

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

bliższym czasie w Twoim życiu. 
W pracy nie pozwól sobie na lekko-
myślność, nie daj się skusić obietni-
cą zbicia fortuny. Zachowaj zimną 
krew. W stałych związkach spokój 
i harmonia.

Panna – Pomyśl nad po-
szerzeniem swojej wie-
dzy. Masz teraz dobry 

czas na zaplanowanie kursów, szko-
leń i innych działań edukacyjnych 
podnoszących Twoje kwalifi kacje. 
Szczęśliwe dni to sobota i ponie-
działek.

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

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

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

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

Strzelec – Zachowaj 
zdrowy rozsądek i odwa-
gę. Nie czekaj na ruch 

przeciwnika tylko działaj, a wygrasz 
i umocnisz swoją pozycję. W pracy 
pod koniec tygodnia poczujesz, że 
wchodzisz na szczyt kariery zawodo-
wej. Strzelce pozostające w stałych 
związkach mogą liczyć na harmonię.

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

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

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

końca tygodnia masz czas na nadro-
bienie zaległości. Zaufaj własnej 
intuicji.

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

zja na zawarcie korzystnej umowy. 
Osoby samotne mają wyjątkowo do-
bry układ planet do rozpoczęcia głę-
bokich relacji uczuciowych.

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787
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Poziomo: 1 – draka, 5 – tachta, 8 – fotel o wygiętych nogach, 9 
– niższy od damy, 11 – łow. gwarowo tyka, 12 – styl w sztuce 
XVIII w., 15 – zasłona, 17 – huragan, 20 – pokarm kanarków, 21 
– miód oczyszczony z wosku, 24 – naszywka taśmowa na mundu-
rach, 25 – linia równoległa do linii frontu, 28 – mięczaki morskie, 
29 – wafel, 32 – ogrodzony wybieg, 33 – szwajcarskie frytki, 36 – 
kapusta abisyńska, 39 – w staroż. Rzymie gladiator walczący z za-
krytymi oczami, 42 – mit. gr. piekło, 43 – myszoryjek, 45 – siła 
witalna, 46 – szabla japońska, 47 – konopie manilskie. 

Pionowo:1 – obozowisko pod gołym niebem, 2 – statek dwu-
masztowy, 3 – sceniczny lub fi lmowy, 4 – duet + jeden, 5 – szla-
checki herb polski, 6 – punkt przeciwny zenitowi, 7 – krzew z ro-
dziny różowatych o cierpkich owocach, 10 – mit. gr. muza poezji 
miłosnej, 13 – składnik czekolady, 14 – ptak drapieżny, 16 – żą-
dłówka, 17 – narząd, 18 – barwa, 19 – dziewięcioosobowy zespół 
muz., 21 – kraina górska w Azji Środkowej, 22 – szata starozakon-
nych, 23 – bibułka zmarszczona, tresa, 26 – podstawowy zespół 
pracowników, 27 – dikka, podwyższenie w meczecie, 30 – dro-
biazg, drobnostka, 31 – krab mrugacz, 34 – dwukołowa taczka, 35 
– wschodni przysmak, 37 – ozdoba tałesu, 38 – kajan, 40 – płoną 
w kominku, 41 – dwukółka, 44 – olbrzymi ptak nowozelandzki 
wymarły na początku IX w. 

Hasło krzyżówki nr 8 brzmiało: „Nadchodzi zima”. Nagrodę 
otrzymuje Maria Biegańska. Po odbiór zapraszamy do redakcji. 
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji 
w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej 
krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na ad-
res redakcji (41-709 Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od 
daty zamieszczenia konkursu. 

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE
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Tomasz Świerkosz
syn Anny i Roberta

ur. 2.03. (3500 g i 57 cm)

Miłosz Piela
syn Agnieszki i Daniela

ur. 6.03. (3400 g i 53 cm)

Katarzyna Szypura
córka Aleksandry i Tomasza
ur. 5.03. (3200 g i 54 cm)

Aleksander Jagiełło
syn Izabeli i Adriana

ur. 9.03. (3200 g i 55 cm)

Kacper Korona
syn Alicji i Pawła

ur. 6.03. (3400 g i 56 cm)

Alan Guzik
syn Katarzyny i Kamila

ur. 3.03. (3407 g i 57 cm)

Lena Brzezińska
córka Anny i Tomasza

ur. 7.03. (3580 g i 56 cm)

Antonina Maria Fryda
córka Agaty i Przemysława
ur. 7.03. (3600 g i 56 cm)

Milena Woźniak
córka Darii i Dawida

ur. 10.03. (3080 g i 54 cm)

Kamila Szymczyk
córka Agnieszki

ur. 9.03. (2700 g i 54 cm)

Paweł Piotr Żak
syn Jolanty i Krzysztofa

ur. 7.03. (3470 g i 56 cm)

REKLAMA

Anna Sikora
córka Sandry i Mariusza

ur. 2.03. (2600 g i 54 cm)

Martyna
i Amelia 
Radońskie
córki 
Roksany 
i Rafała
ur. 24.02. 
(2000 g 
i 48 cm, 
2182 g 
i 48 cm)

Nadia Gablas
córka Marleny i Tomasza
ur. 8.03. (3670 g i 57 cm)

Kacper Kurzepa
syn Sary i Marcina

ur. 9.03. (3560 g i 55 cm)

Ania Słota
córka Katarzyny i Tomasza
ur. 9.03. (3650 g i 54 cm)

Dominik Sebastian Czerny
syn Agnieszki i Piotra

ur. 8.03. (3050 g i 52 cm)

Tomek i Paweł Woźniczka
synowie Agnieszki i Adama

ur. 9.03. (2540 g i 49 cm, 2950 g i 50 cm )



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

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie  
zapewnienie pierwszeństwa do  zawarcia umowy na ustanowienie  

odrębnej własności do niżej wymienionych mieszkań
i przetarg 

 kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Joanny 26b/1, 2 p + k, parter o pow. 38,00 m2 57.538,- zł
ul. Joanny 7/17, 2 p + k, IV piętro o pow. 48,80 m2 94.400,- zł
ul. Podlas 2/20, 2 p + k, III piętro o pow. 36,80 m2 84.300,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Cypriana Norwida 22c/12, 2 p + k, III piętro o pow. 43,80 m2 80.695,- zł
ul. Cypriana Norwida 6 m 83, 2 p + k, VII piętro o pow. 38,70 m2 79.700,- zł
ul. Bzów 5/4, 3 p + k, I piętro o pow. 63,60 m2 118.185,- zł
ul. Bzów 3a/11, 1 p + k, III piętro o pow. 36,70 m2 86.500,- zł
ul. Wolności 7b/3, 4 p + k, parter o pow. 62,00 m2 119.700,- zł
w Rudzie Śl. – wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4 p + k, X piętro o pow. 62,20 m2 122.800,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Brygadzistów 3a/17, 1 p + k, III piętro o pow. 30,90 m2 60.037,- zł
ul. Gwarecka 21a/1, 2 p + k, parter o pow. 48,65 m2 88.149,- zł

ii przetarg
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 12/10, 2 p + k, IV piętro o pow. 44,20 m2 78.095,- zł
w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul. Ludwika Piechy 1b/1, 2 p + k, parter o pow. 51,25 m2 101.917,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 16/20, 4 p + k, VII piętro o pow. 72,47 m2 133.848,- zł

warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielczego 1. 
własnościowego prawa w zasobach RSM.
Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój2.  213 pisemnej oferty w za-
mkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. ...........
......................” do dnia 12.04.2016 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie 
wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM.
Wpłacenie wadium w wysokości 3. 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VaT tytułem opłaty przetargowej 
na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków oczekujących) przelewem 
do dnia 12.04.2016 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta 
bankowego: 67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.04.2016 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okaza-
niem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyż-

kę ponad kwotę wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy 

Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentual-

ną wymianą okien (do 5 lat). Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty 
wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.

W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowego 
nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipo-
teczny 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 ban-
ków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.

pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami mają 
członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą. 
Członek oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie,bez względu na ilość złożonych ofert.

Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent,
który posiada najniższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 4.04.2016 r. w godz. 14.00-16.00 oraz w terminach 

uzgodnionych z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu: A-1 Ruda Śl.-
Godula tel. (32) 248-22-32, A-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom tel. (32) 248-61-94, A-3 Ruda Śl. 1 tel. (32) 248-
44-10, A-4 Ruda Śl.-Halemba tel. (32) 242-65-93, Ruda Śl.-Kochłowice tel. (32) 242-88-97, A-5 Ruda 
Śl.-Wirek, Bielszowice tel. (32) 242-09-35, A-6 Ruda Śl.-Bykowina tel. (32) 242-70-75, A-7 Ruda Śl.-
Orzegów tel. (32) 248-18-11.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1. miesiąca od dnia 

wniesienia wylicytowanej kwoty w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. Szczegó-
łowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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POLITYKA

Gotowi do kolejnej kadencji

– Chcemy kontynuować nasz program ze 
szczególnym naciskiem na prowadzenie rozmów 
z samorządem nad wprowadzeniem dzielnico-
wych rad – mówi Jerzy Krótki, przewodniczący 
Sojuszu w Rudzie Śląskiej. – W 2013 roku odby-
liśmy 11 spotkań w tej sprawie w poszczególnych 
dzielnicach i wszyscy ich uczestnicy, a także  
– jak wynika z rozmów prowadzonych z prezy-
dent miasta – władze miasta są za tym pomysłem 
– dodaje.

Priorytetem ma być także rozwój szpitala 
w Rudzie Śląskiej, zapewnienie miejsc w przed-
szkolach dla wszystkich dzieci oraz uruchomie-
nie bezpłatnej, wewnątrzmiejskiej komunikacji. 
– Kolejna sprawa to górnictwo, ale w tej kwestii 
miasto ma niestety niewiele do powiedzenia. My-
śmy w tamtej kadencji spotykali się, by zadbać 
o miejsca pracy w kopalniach i chcemy dbać o to 

Sympatycy SLD z rudzkiego oddziału zebrali się w sobotę (12.03.), by po-
wołać nowe władze klubu oraz podsumować minioną kadencję. Działacze 
dyskutowali także o sprawach, które leżą im na sercu, jeżeli chodzi o Rudę 
Śląską. Wrócili m.in. do tematu utworzenia rad dzielnic, wprowadzenia bez-
płatnej komunikacji oraz rozwoju naszego szpitala.

ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH

Od listopada 2015 roku kartę ŚKUP zaczęto 
powoli wprowadzać do obiegu – KZK GOP roz-
począł od elektronicznych biletów okresowych. 
Natomiast od stycznia pasażerowie komunikacji 
miejskiej mogą kasować także bilety jednorazo-
we za pomocą elektronicznych czytników. Jaka 
wobec tego będzie przyszłość biletów papiero-
wych? – Na stałe w sprzedaży pozostaną papie-
rowe bilety jednorazowe, które będzie można ku-
pić u kierowców i w automatach biletowych 
ŚKUP, jednak mogą one również być rejestrowa-
ne w systemie ŚKUP – informuje KZG GOP. 

Ponadto w przypadku niektórych biletów pa-
pierowych będą one w użyciu tylko przez około 

Bilety papierowe w komunikacji miejskiej wkrótce przejdą do historii. Taką 
decyzję niedawno ogłosiła spółka KZK GOP. Wszysto to za sprawą wzrasta-
jącej popularności Śląskich Kart Usług Publicznych. Tylko w ciągu niespełna 
pół roku wydano 32 tys. elektronicznych kart!
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pasażerowie dotychczas założyli ok. 32 tys. kart.

OGŁOSZENIE

nadal – podkreśla Jerzy Krótki. Rudzki Sojusz 
liczy ok. 60 członków. Najaktywniejsi z nich 
w sobotę dokonali wyboru przewodniczącego 
i sekretarza SLD w Rudzie Śląskiej (wśród 
uczestników znalazł się również wiceprzewodni-
czący Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Zby-
szek Zaborowski). Tutaj zaskoczenia nie było, bo 
szefem rudzkiego Sojuszu ponownie został wy-
brany Jerzy Krótki, a sekretarzem – osoba peł-
niąca tę funkcję dotychczasowo, czyli Leszek 
Sochowski. – Oprócz wyborów oraz sprawozda-
nia na ręce Zbyszka Zaborowskiego przekazali-
śmy w sobotę pomysł, by zainicjować obchody 
20-lecia uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polski, które przypada w przyszłym roku – mówi 
Józef Osmenda, były rudzki radny, a obecnie 
przewodniczący Rady Seniorów w naszym mie-
ście. JO

Bilety papierowe będą powoli wycofywane

6-12 kolejnych miesięcy, po tym czasie będą wy-
cofywane, dlatego niedawno została podjęta de-
cyzja o kolejnych krokach. – Z dniem 1 maja 
2016 roku wycofuje się ze sprzedaży papierowe 
bilety na okaziciela 24-godzinne, 48-godzinne, 
5-dniowe, 7-dniowe, 14-dniowe oraz imienne 
kwartalne – przedstawia KZK GOP w oficjalnym 
oświadczeniu.

W takim wypadku pozostaną jeszcze wszyst-
kie bilety miesięczne oraz wakacyjne, które będą 
funkcjonować w obu formach, jednak taki stan 
rzeczy nie potrwa długo. 1 września elektronicz-
na karta ŚKUP ma zastąpić także miesięczne 
i wakacyjne bilety papierowe.  MS
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To był wyjątkowy i pierwszy taki koncert w Rudzie 
Śląskiej. We wtorek, 8 marca, w auli Zespołu Szkół 
Muzycznych odbył się II Koncert fortepianowy f-moll 
op. 21 Fryderyka Chopina w wykonaniu pedagogów 
uczących w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia. 
Ze względu na niezwykłość wydarzenia, specjalnie dla 
rodziców i bliskich uczniów, koncert został powtórzo-
ny także i w środę. – To niepowtarzalna okazja do wy-
słuchania tego wybitnego dzieła w kameralnym klima-
cie na scenie rudzkiej szkoły muzycznej – zapowiadał 
Mirosław Krause, dyrektor ZSM.

Podczas koncertu partię solową wykonała Marta 
Andrushchak, pianistka pochodząca ze Lwowa, która 
od 2011 r. uczy w rudzkim ZSM, natomiast akompa-
niament zapewnił kwintet smyczkowy w składzie: Ja-
kub Łysik, Magdalena Majewska-Wąsik, Hanna Opa-
lińska, Anna Matera oraz Przemysław Wacławik. – Nie 
ma na świecie człowieka kochającego muzykę, który 
przeszedłby obojętnie wobec muzyki Chopina. Jest 
w niej tyle czystych uczuć i prawdy – mówiła podczas 

słowa wstępnego Klaudia Krause. – Twórczości Chopi-
na będzie można także doświadczyć poprzez wystawę 
pt. „Chopin 1810 – 2010”, którą przygotowaliśmy we 
współpracy z Polskim Związkiem Filatelistów w Rudzie 
Śląskiej – dodała. Wystawę można oglądać jeszcze 
przez dwa tygodnie. MS

Koncert był wyjątkowym wydarzeniem w mieście.

NOWY�BYTOM

Jak co roku prezydent miasta Ruda Śląska z okazji 
Dnia Kobiet zaprosiła panie na spotkanie w Miejskim 
Centrum Kultury. – Spełnienia marzeń, zdrowia i sa-
mych dobrych dni – życzył przybyłym na spotkanie 
paniom Krzysztof Mejer, zastępca prezydent miasta. 

Każda z pań otrzymała kwiat, wykonany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Czarnym Lesie, a głów-
nym punktem imprezy był występ Andrzeja Rybińskie-
go, artysty znanego zarówno ze swoich solowych wy-
stępów jak i udziału we wcześniejszych muzycznych 
projektach tj. „Eliza i Andrzej” czy „2+1”. 

– Panie to moja główna publiczność, koncerty z oka-
zji Dnia Kobiet to spotkania specyficzne, ale bardzo 
miłe – mówił Andrzej Rybiński. – Mój koncert to opo-
wieść o miłości. Mam nadzieję, że to co przygotowałem 
na to spotkanie, uzmysłowi paniom, że one są przez nas 
szalenie kochane i mimo różnych zachowań z naszej 
męskiej strony, i tak nie potrafimy bez nich żyć – dodał. 
Koncert należał do bardzo udanych, były wspólne tań-
ce i oczywiście wspólnie odśpiewane największe hity 
Andrzeja Rybińskiego, czyli „Nie liczę godzin i lat”, 
„Pocieszanka” i „Czas relaksu”.  

                                                                            AW

To było prawdziwe święto rudzianek.

KOCHŁOWICE

W Szkole Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego 
Damrota w Kochłowicach spotkali się uczestnicy miej-
skiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych 
„Omnibus”. W tegorocznej edycji konkursu wystarto-
wało 54 uczniów z rudzkich podstawówek. – Przygoto-
waliśmy zadania z zakresu zajęć polonistycznych, ma-
tematycznych i przyrodniczych. Są to zadania, które 
krążą wokół tematyki wyboru przyszłego zawodu – mó-
wiła Beata Restecka, nauczycielka z SP 18. – Chcemy, 
żeby uczniowie już pod koniec trzeciej klasy mieli oka-
zję zastanowić się, kim chcą zostać w przyszłości – do-
dała. 

W finale startują uczniowie wyłonieni w szkolnych 
konkursach eliminacyjnych. Każda szkoła może wyde-
legować do finału jednego ucznia z każdej klasy trze-
ciej, który ma szansę na zdobycie tytułu Omnibusa.

 – Wyniki konkursu ogłosimy wkrótce, po dokładnym 
sprawdzeniu testów i podliczeniu punktów, gdyż Omni-
bus może być tylko jeden – tłumaczyła Beata Restecka.

BYKOWINA

Uczniowie  
z ks. Twardowskim

Uczestnicy recytowali utwory ks. Twardowskiego.

11. edycja, dziesięć szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych oraz ponad 20 uczestników – to liczby, 
które doskonale obrazują kolejny już Przegląd Poezji 
ks. Jana Twardowskiego, który tradycyjnie odbywa się 
w Gimnazjum nr 6 w Bykowinie. Uczniowie zaprezen-
towali się z jak najlepszej strony, recytując po trzy 
utwory wybitnego polskiego poety.

– Przez jedenaście lat przyglądamy się poezji ks. Ja-
na Twardowskiego w różnych aspektach. Zawsze dobie-
ramy temat wiodący i motto, w które się zagłębiamy. 
Tegorocznym motywem jest hasło „Widzę dziwne spra-
wy Boga w moim życiu” – mówiła Elżbieta Kranz, orga-
nizatorka przeglądu i nauczycielka w Gimnazjum nr 6.

Uczniowie mieli za zadanie zaprezentować jeden 
utwór obowiązkowy oraz dwa dzieła wybrane, nawią-
zujące do tegorocznego przesłania. Liczba uczestników 
biorących udział w etapach szkolnych potwierdza, jak 
dużym zainteresowaniem cieszy się poezja patrona 
konkursu. – Poezja ks. Jana charakteryzuje się prostym 
słowem, lecz sięga głębokich tematów. Siłą tej poezji, 
jest to, że zachwycają się nią wierzący i niewierzący, 
młodsi i starsi. Ksiądz Twardowski trafia do wszystkich 
– podkreślała organizatorka.  MS

RUDA�ŚLĄSKA

Młodzieżowi  
radni obradowali 

W minioną środę (9.03.) odbyła się kolejna sesja 
Młodzieżowej Rady Miasta. Tym razem młodzi radni 
rozmawiali o turnieju interdyscyplinarnym. W związku 
z planowanym na początek kwietnia konkursem, gość-
mi podczas sesji byli metodycy, którzy udzielili odpo-
wiedzi na pytania dotyczące organizacji turnieju, jego 
poprzednich edycji i możliwości współpracy przy two-
rzeniu wydarzenia. Pojawił się także pomysł organiza-
cji turnieju sportowego, w którym poza młodzieżą 
wzięliby udział również przedstawiciele instytucji i or-
ganizacji działających w mieście. 

– Chcemy zorganizować sportowe zmagania w róż-
nych dyscyplinach sportowych, takich jak koszykówka, 
siatkówka, piłka nożna czy pływanie – tłumaczył Da-
wid Sołtys, zastępca przewodniczącego Młodzieżowej 
Rady Miasta. Wśród najbliższych planów pojawia się 
także konkurs „O Rudzki Mikrofon”, który jest konty-
nuacją działalności radnych poprzedniej kadencji. 
Konkurs, którego celem jest wyłonienie najzdolniej-
szych talentów w mieście, odbędzie się 18 marca, a na-
grodą dla zwycięzcy będzie możliwość występu na 
Dniach Rudy Śląskiej. AW

WIREK

„Babskie klachy” 
na Ficinusie

Już po raz drugi na Ficinusie zorganizowano spotka-
nie dla pań. „Babskie klachy” po raz kolejny spotkały 
się z ogromnym zainteresowaniem ze strony pań, które 
we własnym towarzystwie doskonale się bawiły. – Tak 
jak w zeszłym roku przygotowałyśmy mnóstwo niespo-
dzianek. Ubijałyśmy pianę z jajek, był konkurs na pod-
rzucanie naleśników, a przede wszystkim dużo dobrej 
zabawy, humoru i wspólnego śpiewania – mówiła 
Aleksandra Poloczek, prowadząca spotkanie. 

Spotkanie tradycyjnie odbyło się w Violinowej Go-
spodzie, gdzie każda z pań mogła liczyć na kawę 
i ciastko. – Do końca nie byłyśmy pewne frekwencji, 
dlatego bardzo cieszy nas fakt, że przybyło tyle pań. 
Widzimy, że ta forma spotkań bardzo się podoba – pod-
kreślała Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta UM Ruda Śląska. 

O dobry humor i oprawę muzyczną zadbała Inga 
Papkala, która przygotowała na ten wieczór program 
skierowany do pań. Dominowały wspólne śpiewy 
i dowcipy o mężczyznach. – Na imprezach gdzie są sa-
me kobiety, można poruszyć tematy, które wszystkim 
nam są bliskie, a najlepiej żartuje się z naszych dru-
gich, nieobecnych na spotkaniu połówek – tłumaczyła 
Inga Papkala.  AW

NOWY�BYTOM

Modelki wybrane

W castingu w MCK wzięło udział 20 dziewczyn.

W Miejskim Centrum Kultury odbył się casting do 
pokazu mody, który odbędzie się w najbliższą sobotę 
(19.03.) podczas imprezy „Fashion Girl”. W castingu 
wystartowało 20 dziewczyn, które zaprezentowały się 
przed jurorami. – Na scenie zaprezentowały nam się 
fantastyczne dziewczyny, które choć stawiają pierwsze 
kroki na scenie, są dobrze przygotowane. Wiele z nich 
ma duże predyspozycje, żeby z modelingiem związać się 
na dłużej – mówi Agnieszka Rolnik, jedna z jurorek.  

W castingu wzięły udział dziewczyny z Rudy Ślą-
skiej i miast ościennych, głównie uczennice szkół śred-
nich. To właśnie do tej grupy wiekowej adresowana 
jest impreza organizowana przez MCK. – „Fashion 
Girl” zorganizowaliśmy z myślą o młodych dziewczy-
nach w wieku od piętnastu do dwudziestu pięciu lat. 
Chcemy pokazać, że kobiety w tym wieku są naprawdę 
piękne, trzeba je tylko przekonać, żeby chciały to poka-
zać. Podczas warsztatów, które odbędą się już w sobo-
tę, dziewczyny dowiedzą się, jak się odpowiednio ubrać, 
uczesać i pomalować na każdą okazję, tak, żeby być 
naturalnie piękną – tłumaczy Anna Roszczyk, organi-
zatorka „Fashion Girl” z ramienia MCK. – W ramach 
projektu odbędą się warsztaty stylizacji oraz fryzjer-
skie. Będzie też można skorzystać z porad dietetycznych 
– zapowiada. AW

NOWY�BYTOM
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Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli godzinę.
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Najlepsi otrzymają nagrody, które wręczone zostaną 
laureatom podczas akademii zorganizowanych w po-
szczególnych szkołach.  AW

Omnibus może być tylko jeden

Nie licząc godzin i lat

Chopin w Zespole Szkół Muzycznych

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl
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JUBILEUSZ CKPIDZ

Praktyka na pierwszym miejscu od 15 lat

– Na przestrzeni tych 15 lat placówka 
bardzo się rozwinęła – mówi Jan Loma-
nia, dyrektor CKPiDZ. – Do najważniej-
szych osiągnięć z pewnością należało 
otrzymanie akredytacji Śląskiego Kura-
tora Oświaty, upoważnienia do przepro-
wadzania egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe, czy nawiązanie 
współpracy z Toyotą Motor Poland 
i utworzenie Regionalnego Centrum 
Szkoleniowego Toyoty, jednego z trzech 
funkcjonujących w kraju – wymienia. 

Działalność CKPiDZ polega na kształ-
ceniu ustawicznym w formach pozasz-
kolnych, które skierowane jest dla osób 
dorosłych. Odbywa się ono w formie za-
jęć praktycznych i specjalizacyjnych 
w wielu zawodach takich jak m.in. tech-
nika pojazdów samochodowych, usługi 
fryzjerskie, górnictwo podziemne, elek-
tryk, kucharz, sprzedawca, monter zabu-
dowy i robót wykończeniowych w bu-
downictwie czy operator obrabiarek 
skrawających. Choć od 2001 roku Cen-
trum rozwinęło swoją działalność, wciąż 

Z zajęć Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego korzystają zarówno ci młodzi jak i nieco 
starsi. Działająca od 2001 r. placówka utworzyła prawie 160 kursów zawodowych i przyjęła 3,5 tys. uczestników  
– tym samym stała się drugim takim miejscem w województwie śląskim, które otrzymało akredytację Śląskiego 
Kuratora Oświaty. W czwartek (10.03.) w murach ZSO nr 3 CKPiDZ obchodziło 15-lecie swojej działalności. 
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Jubileusz świętowała kadra oraz zaproszeni goście.

KONKURS

Rudzka drużyna najlepsza!

Zwycięska drużyna w poniedziałkowych 
(14.03.) zmaganiach, które odbyły się w sie-
dzibie Oddziału ZUS-u w Chorzowie, zdo-
była maksymalne 25 punktów. Dzięki temu 
już 26 kwietnia zespół z Rudy Śląskiej weź-
mie udział w ogólnokrajowym finale zma-
gań. – Zwycięska drużyna jednym punktem 
pokonała reprezentację Technikum Ekono-
micznego w Zespole Szkół Ekonomicznych 
im. Langego w Chorzowie, która w ubiegłym 
roku zwyciężyła w półfinale konkursu – rela-
cjonuje Aldona Węgrzynowicz, rzeczniczka 
prasowa chorzowskiego ZUS-u.

Z kolei trzecie miejsce na podium zajęło 
Technikum nr 4 z Bielska-Białej. – Poziom 
wiedzy uczestników był bardzo wysoki, mi-
mo niełatwej tematyki konkursu. Specjal-
nym prezentem, który oprócz nagród rze-
czowych i pamiątkowych dyplomów otrzy-
mali  zwycięscy konkursu wiedzy o ubezpie-
czeniach społecznych na Śląsku, będzie 
udział w audycji na żywo w Radiu Katowi-
ce, która emitowana będzie dokładnie ty-
dzień po zwycięstwie młodzieży z Rudy Ślą-
skiej – zapowiada Węgrzynowicz. 

Z niedowierzaniem na informację o zwycięstwie w wojewódzkim etapie konkursu wiedzy 
o ubezpieczeniach społecznych zareagowała dwuosobowa reprezentacja Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr 2 z Rudy Śląskiej. Anna Iwanowska oraz Oliwia Owczarek pokonały 20 drużyn 
z województwa śląskiego. 
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Ekipa z Rudy Śląskiej podczas rozdania nagród.

Przypomnijmy, że w regionalnym etapie 
zmagań wzięło udział prawie 80 szkół, 
a do drugiego etapu zakwalifikowało się 
21 zespołów, które zdeklasowała drużyna 
z Rudy Śląskiej. – Aby wziąć udział w kon-
kursie  i przyswoić tak rozległą i przydatną 
wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, 

uczniowie zrealizowali program czterech 
lekcji, których treść została przygotowana 
przez metodyków nauczania, a ich pro-
gram odpowiada podstawie programowej 
z zakresu „Wiedzy o społeczeństwie” oraz 
„Podstaw przedsiębiorczości” – wyjaśnia 
Aldona Węgrzynowicz.  JO

REKLAMA| Polecamy

Virginia C. Andrews

Pamiętnik Christophera.  
Duchy Dollangangerów.

Kwiaty na poddaszu nie ujawniły wszystkich sekre-
tów Foxworth Hall… 

Kontynuacja bestsellerowego cyklu o rodzinie Dol-
langangerów.

Odnaleziony w ruinach posiadłości Foxworth Hall 
dziennik Christophera Dollangangera ma dziwny 
wpływ na rzeczywistość –jak gdyby duch uwięzionych 
tam niegdyś dzieci prześladował kolejne pokolenia. 
Nie przypadkiem przebudowy spalonego domostwa 
podjął się ojciec Kristin Masterwood, której przed-
wcześnie zmarła matka była daleką krewną Foxwor-
thów? 

Kristin zdradza sekret pamiętnika swojemu chłopa-
kowi. Nieoczekiwanie Kane Hill proponuje jej wspól-
ne czytanie na poddaszu, przemienionym zawczasu 
w poddasze Dollangangerów.

Odtąd wydarzenia biegną dwoma torami – z jed-
nej strony ojciec Kristin z zapałem realizuje plany tajemniczego inwestora, który 
na miejscu dwukrotnie spalonego Foxworth Hall buduje nowoczesną posiadłość. 
Z drugiej strony dwójka młodych ludzi w sugestywnej scenerii poddasza coraz moc-
niej przeżywa tragiczne wydarzenia opisane w dzienniku. I stopniowo, nieświado-
mie, odgrywają historię, w której coraz większą rolę odgrywa wątek zakazanego 
uczucia i budzącej się seksualności. Niepokojąca atmosfera coraz bardziej przenika 
życie młodych ludzi. Co zwycięży w tej dziwnej rozgrywce – obsesja przeszłości czy 
energia przyszłości? Rodzinna klątwa czy nowe życie?

Magdalena Adaszewska, Iga Cembrzyńska

Mój intymny świat
Iga Cembrzyńska w szczerej opowieści o swoim ży-

ciu. 
Kobieta obdarzona tysiącem twarzy, wieloma ta-

lentami niepowtarzalnym głosem – Iga Cembrzyńska. 
Adam Hanuszkiewicz powtarzał, że będą z niej ludzie, 
a Wojciech Has podarował swoją kurtkę i proroko-
wał: będziesz kiedyś wielka. Widzowie pokochali ją 
za role w „Stawce większej niż życie”, „Hydrozagadce” 
i „Wrzecionie czasu”. To ona wylansowała przeboje: 
„W siną dal”, „Mówiłam żartem” czy „Peruwianka”. 

Iga Cembrzyńska po latach milczenia opowiada 
o dzieciństwie w cieniu wojny, życiu w powojennym 
Radomiu i krętej drodze do aktorstwa. Nieśmiała 
dziewczyna, która nawet zakląć nie potrafiła, wyrosła 
na jedną z największych polskich aktorek. 

Agnieszka Osiecka zaproponowała jej wykonanie 
piosenki „Intymny świat”, którą w Opolu podbiła serca 
milionów. Miała dwadzieścia pięć lat i od razu stała się 

gwiazdą – od Moskwy aż po paryską Olimpię. Pisano, że Iga to szlagier. Nowocze-
sność. Świeżość. Młodość. Gracja. 

Zagrała w kultowych dziś filmach lat sześćdziesiątych. Urocza w słynnych pro-
dukcjach: „Salto”, „Rękopis znaleziony w Saragossie”, „Stawka większa niż życie”, 
„Otello z M-2”, „Ściana czarownic”, „Komedia z pomyłek”. W niezapomnianej paro-
dii komiksu „Hydrozagadka” stworzyła brawurową czołówkę, która została uznana 
za największe osiągnięcie filmu. 

Z ogromną czułością opowiada o związku z Andrzejem Kondratiukiem. W końcu 
po kilku godzinach wspólnie spędzonych podjęli decyzję, że nigdy się nie rozstaną, 
i już ponad czterdzieści lat słowa dotrzymują! Dramatyczne wydarzenia ostatnich 
lat jeszcze bardziej scementowały ich związek. 

Ta intymna rozmowa to opowieść o wielkiej życiowej pasji, sukcesach i poraż-
kach. Opowieść o barwnym, pięknym życiu, ale też niełatwym, pełnym zwrotów 
akcji i dramatów. Opowieść o kobiecości i spełnionych oraz porzuconych marze-
niach. To historia dwóch wielkich i trudnych miłości: do sztuki i do mężczyzny.

ma duże plany na przyszłość. – Głów-
nym zadaniem na najbliższą przyszłość 
jest remont budynku, w tym głównie da-
chu w budynku przy ulicy Tunkla 14, 
gdzie mieści się warsztat samochodowy 
i budowlany – mówi dyrektor Lomania. 

– Planujemy również wziąć udział w ko-
lejnych projektach unijnych, zarówno 
inwestycyjnych jak i szkoleniowych dla 
młodzieży, a także dla osób dorosłych, 
które zechcą podnieść kwalifikacje za-
wodowe – zapowiada. MS

Informujemy, że w dniu 26 marca 2016 roku  
Urząd Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej będzie nieczynny.

OGŁOSZENIE

REKLAMA
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Jestem ze Śląska, dlatego śpiewam dla śląskiej publiczności

– Skąd pomysł żeby śpiewać i two-
rzyć muzykę dla śląskiej publiczno-
ści?

– Pomysł na śpiewanie zrodził się  
bardzo dawno temu, kiedy jeszcze by-
łam małą dziewczynką. Przebierałam 
się zawsze w jakieś stroje, tańczyłam 
i śpiewałam. To trwa do dziś. Speł-
niam po prostu swoje marzenia. Zde-
cydowałam się na ten gatunek mu-
zyczny, ponieważ stwierdziłam, że je-
stem ze Śląska, a nasze piosenki są 
melodyjne i dla każdego. Najpierw na-
pisałam piosenkę „Moje urodziny”. 
Utwór został dobrze przyjęty, więc 
tworzę dalej. 

– Jesteś młodą mamą. Czy trudno 
jest pogodzić pracę nad płytą z opie-
ką nad synkiem?

– Bywa ciężko, bo dzieci mają róż-
ne humory. Jak zabieram się do pisa-
nia piosenki to często synek zabiera 
mi długopis i domaga się uwagi. Wte-
dy odkładam pracę na później, bo 
przecież maluchowi trudno odmówić. 
Mój syn daje mi też ogromną siłę 
i motywację do tego co robię, bo bar-

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Dziś w ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Kasią Piowczyk, która właśnie pracuje nad swoją debiutancką płytą. Wokalistka 
dała się już poznać śląskiej publiczności występując na wielu śląskich imprezach, w tym organizowanych przez naszą redakcję. 
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dzo lubi jak mu śpiewam. Zawsze 
znajdzie się jednak jakaś chwila wol-
nego, którą wykorzystuję na pracę 
i wyjazd do studia. 

– Teraz pracujesz nad płytą, więc 
pracy jest całkiem sporo…

– Mam nadzieję, że płyta ukaże się 
pod koniec sierpnia. Sama nie potrafię 
się jej już doczekać. W końcu to moja 
pierwsza płyta. Znajdą się na niej 
wszystkie moje autorskie utwory. Pracu-
ję w studiu nad materiałem i piosenka-
mi. Mam nadzieję, że będzie to coś faj-
nego i przede wszystkim mojego. 

– Co sprawia Ci największą ra-
dość w śpiewaniu?

– Nie ukrywam, że śpiewanie jest 
moją największą pasją w życiu. Uwiel-
biam występy i to, że czasem mogę 
usłyszeć swoją piosenkę w radiu, co 
traktuję jako docenienie mojej pracy. 
Cieszą mnie też moje małe sukcesy na 
listach przebojów, bo wtedy wiem, że 
mój śpiew także słuchaczom sprawia 
radość. 

– Najnowszą piosenkę nagrałaś 
w duecie z Grzegorzem Poloczkiem. 

Jak wyglądały prace nad tym utwo-
rem?

– Nagraliśmy wspólny duet, z czego 
bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że 
piosenka spodoba się. Pierwszy wspól-
ny występ mamy już za sobą i wydaje 
mi się, że publiczności, która widziała 
ten występ w Chorzowskim Centrum 
Kultury, piosenka „Ja wołam Cię” 
przypadła do gustu. Z Grzegorzem pra-
cowało mi się bardzo dobrze, przede 
wszystkim profesjonalnie i z pełnym 
zaangażowaniem z jego strony, za co 
chciałam mu serdecznie podziękować. 

– Czy obok tej piosenki na płycie 
pojawią się jakieś inne duety? 

– Tak, znajdzie się jeszcze jeden du-
et, który zaśpiewałam kiedyś z zespo-
łem Beata i Marcin. Mam do tej pio-
senki duży sentyment, ponieważ był to 
pierwszy utwór, który napisałam i któ-
ry ujrzał światło dzienne. 

– Ostatnie pytanie dotyczy ślą-
skiej publiczności. Co najbardziej 
Cię w niej urzeka?

– Lubię to, że słuchacze są otwarci 
na nowe postacie śląskiej sceny mu-

zycznej. Znów muszę tutaj podzięko-
wać za wsparcie, które od nich otrzy-
małam na początku swojej drogi. To 

publiczność jedyna w swoim rodza-
ju. 

 Arkadiusz Wieczorek

Zagrali dla pań z okazji ich święta
9 marca w Restauracji Wawelska w ramach cyklu 

„Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” wykonawcy 
zaprezentowali program skierowany głównie do pań. 
Bernadeta Kowalska z dużą dozą humoru bawiła panie 
piosenkami z ostatniej płyty oraz tymi przygotowany-
mi specjalnie z myślą o koncertach dla pań. – „Po-
wiedz stary gdzieś ty był” to utwór, który podczas ta-
kich imprez wpasowuje się doskonale. Choć babskie 
combry przypadają w poście, trudno wówczas usie-
dzieć na miejscu – mówiła Bernadeta Kowalska.  
– Podczas takich spotkań jest okazja do żartów i roz-
mów o mężczyznach. To nasze święto, więc choć przez 
jeden dzień w roku, trzeba zostawić domowe zmar-
twienia i po prostu dobrze się bawić – dodała.  

Specjalną niespodziankę dla pań przygotował też 
zespół Hanys Bynd. Panowie na ten jeden wieczór 
przeobrazili się w urocze wokalistki. Z kolei wokalist-
ka zespołu – Sylwia – odegrała męską rolę. – Dzień 
Kobiet to takie święto, w którym wszystkie chwyty są 
dozwolone, my również tego dnia postanowiliśmy 
spróbować swoich sił w chodzeniu na szpilkach – tłu-
maczył Aleksander Pietrek, założyciel zespołu Hanys 
Bynd. 

Z zupełnie nowym repertuarem zaprezentował się 
także Krzysztof Procek, który obecnie pracuje nad ma-
teriałem na swoją trzecią płytę. – Cieszę się, że mogłem 
wystąpić w Rudzie Śląskiej – tym bardziej, że mam 
sporo nowych utworów, a takie spotkania są doskona-
łą okazją, żeby zaprezentować je szerszej publiczności 
– mówił Krzysztof Procek. 

Kolejne spotkanie w restauracji Wawelska już  
w kwietniu. Arkadiusz Wieczorek  

DZIEń KObIEt W REStAURACJI WAWELSKA

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Foto: Agnieszka Rolnik
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1. napój z łuski kakaowej 
bardzo popularny na Śląsku
2. np. reflektor po śląsku
3. stolik nocny po śląsku
4. papier ścierny po śląsku
5. np. bezrobotny po śląsku
6. tulipan po śląsku
7. wjazd po śląsku

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 atrakcyj-
ne 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, 20 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 19 marca. Koszt 
SMS-a 1,23 zł/brutto.

W śląsko-góralskich rytmach w Violinowej Gospodzie
Marcowe spotkanie w Violino-

wej Gospodzie skierowane było 
głównie do pań, jednak mężczyzn 
również nie brakowało. Tym ra-
zem przygotowaliśmy dla sympa-
tyków spotkań ze śląskimi artysta-
mi program w odsłonie śląsko-gó-
ralskiej. O oprawę muzyczną za-
dbał zespół Arkadia Band, znany 
z występów w przeróżnych styli-
zacjach. – Ruda Śląska to nasze 
miasto, dlatego występy tutaj są 
dla nas wyjątkowe. Tym razem po-
za muzyką śląską i góralską przy-
gotowaliśmy też sporą dawkę hu-
moru skierowanego głównie do 
pań – mówiła Dorota Pacholarz, 
wokalistka zespołu Arkadia Band.  

Poza góralskimi i śląskimi hita-
mi zespołu o dobry humor gości 
dbał także DJ Adamus, który spra-
wił, że parkiet praktycznie nie pu-
stoszał ani na moment. Sobotnie 
spotkanie (12.03.) w Violinowej 
Gospodzie było kolejnym, które 
odbywało się w ramach cyklu im-
prez „Wiadomości Rudzkie grają 
po śląsku”. Już dziś wiemy, że to 
nie koniec. – Staramy się aby nasi 
goście czuli się tu dobrze a dzięki 
współpracy z „Wiadomościami 
Rudzkimi” możemy zapraszać do 
nas największe gwiazdy śląskiej 
estrady – podkreślała Violetta 
Walczakowska-Fiec z Violinowej 
Gospody.  

Arkadiusz Wieczorek

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Foto: Agnieszka Rolnik

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl
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Czy Ruda Śląska ma być częścią metropolii? Na to pytanie będą odpowiadać rudzianie. Dziś, tj. 16 marca, ruszają konsul-
tacje społeczne w tej sprawie. Potrwają one przez trzy tygodnie. Konsultacje to kolejny etap na drodze do utworzenia Związ-
ku Metropolitalnego przez 24 miasta województwa śląskiego. Wcześniej radni miast, które chcą do niego przystąpić, podję-
li odpowiednie uchwały intencyjne. Dzięki powstaniu związku śląskie samorządy będą mogły liczyć na dodatkowe pieniądze 
w wysokości ok. 240 mln zł.

Rudzianie zabiorą głos w sprawie metropolii
– Utworzenie metropolii to dla nas ogromna szansa 

na rozwój – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. 
– Chodzi tu o naprawdę duże pieniądze, które trafi ą do 
miast tworzących metropolię, wprawdzie nie w sposób 
bezpośredni, ale na zadania, które w imieniu miast re-
alizować będzie metropolia. Będzie to 5 proc. podatku 
dochodowego od osób fi zycznych zamieszkałych na ob-
szarze metropolii. Według szacunków może być to kwota 
nawet 240 mln zł. Co ważne, dodatkowe pieniądze dla 
metropolii nie uszczuplą dotychczasowych dochodów 
samorządów – dodaje.

Konsultacje społeczne odbywać się będą we wszyst-
kich 24 miastach zainteresowanych utworzeniem me-
tropolii. W Rudzie Śląskiej potrwają one od 16 marca 
do 6 kwietnia br. – Przeprowadzenie konsultacji spo-
łecznych we wszystkich gminach chcących utworzyć 
Związek Metropolitalny jest obowiązkowe. Wynika to 
wprost z ustawy. Dlatego bez ich przeprowadzenia dana 
gmina nie będzie mogła wstąpić do Związku Metropoli-
talnego – wyjaśnia Bartosz Pilny, kierownik Kancelarii 
Prezydenta Miasta.

Mieszkańcy, którzy wezmą udział w konsultacjach 
społecznych, będą odpowiadać na pytanie: „Czy jest 
Pani/Pan za przystąpieniem Miasta Ruda Śląska do 
Związku Metropolitalnego?”. – Swój głos będzie można 
oddać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, 
fi liach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Zespole 
Szkół nr 1 w Chebziu. Ankiety będzie można również 
wysłać pocztą na adres magistratu. Jednym ze sposo-
bów głosowania będzie również możliwość przesłania 
wypełnionej karty do głosowania w formie skanu na ad-
res e-mail prezydent@rudaslaska.pl – wylicza Bartosz 
Pilny.

Przypomnijmy, że w styczniu br. 
rudzcy radni jako jedni z pierwszych 
w województwie podjęli uchwałę 
intencyjną dotyczącą chęci przystą-
pienia miasta do metropolii. 
Poza Rudą Śląską podobne 
uchwały przegłosowali rajcy 
23 miast regionu. Kolejnym 
etapem na drodze do utwo-
rzenia metropolii są kon-
sultacje społeczne. Trzeba 
je przeprowadzić we 
wszystkich gminach za-
interesowanych przystą-
pieniem do 
związku. Po 
z a k o ń c z o -
nych konsul-
tacjach rady 
p o s z c z e g ó l -
nych miast będą mu-
siały podjąć jeszcze jedną 
uchwałę, tym razem już w sprawie 
zgody na przystąpienie do metropo-
lii. 

Dodatkowo prezydenci zainteresowa-
nych miast muszą złożyć do Rady Mini-
strów wniosek o utworzenie Związku Metro-
politalnego. Na jego podstawie rząd do końca 

kwietnia powinien wydać rozporządzenie w sprawie 
utworzenia metropolii. Związek ma powstać z dniem 1 
lipca br., natomiast faktycznie funkcjonować zacznie od 
1 stycznia 2017 r.

Utworzenie metropolii śląskich miast umożliwia 
ustawa o związkach metropolitalnych z 9 października 
2015 r. W proces jej tworzenia zaangażował się Górno-
śląski Związek Metropolitalny. Jeszcze w grudniu ubie-
głego roku jednogłośnie czternastka prezydentów wyra-
ziła wstępną wolę utworzenia metropolii w miastach 
Górnego Śląska i Zagłębia. Również w grudniu ub. r. 
prezydenci gmin tworzących GZM wystąpili do rządu 
z apelem o jak najszybsze określenie trybu postępowa-
nia w sprawie składania wniosku o utworzenie Związku 
Metropolitalnego oraz zakresu dokumentów, które nale-
ży do niego dołączyć. Premier skierowała pismo do Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które 
jest właściwe do dalszego prowadzenia sprawy. 

W związku z tym prezydenci wystosowali kolejne 
pismo, tym razem już bezpośrednio do ministra Mariu-
sza Błaszczaka. Włodarze napisali w nim m.in., że ślą-
skie miasta są zdeterminowane dołożyć wszelkich sta-
rań, by powstała metropolia. Poprosili też o spotkanie 
w tej sprawie. – Chcemy aktywnie brać udział w pra-
cach nad rozporządzeniem, tak by jego zapisy precyzyj-
nie określały tryb postępowania i zakres dokumentów, 
które mamy złożyć. Czas biegnie szybko, działamy ak-
tywnie, ale nie wszystko zależy od nas – mówi Małgo-
rzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Zarządu GZM.

W skład metropolii mają wejść 24 gminy: Będzin, 
Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, 
Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska Górne, 
Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pyskowice, Ra-

dzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Ślą-
skie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tar-

nowskie Góry, Tychy, Wojkowice 
i Zabrze. Zajmują one ob-

szar 1 585 km2, zamiesz-
kały przez ponad 2 mln 

ludzi. Na jego terenie 
działa ponad 200 tys. 
fi rm i przedsię-
biorstw, które wy-
twarzają 8 proc. 

PKB. 
Z g o d n i e 

z założeniami 
ustawy Zwią-
zek Metropo-
litalny wyko-
nuje zadania 

publiczne z za-
kresu: kształto-
wania ładu prze-
strzennego, roz-
woju obszaru 

związku, publicznego transportu zbio-
rowego na obszarze związku, współ-
działania w ustalaniu przebiegu dróg 

krajowych i wojewódzkich na obszarze 
związku oraz promocji obszaru metropolital-

nego. TK

WYKAZ PUNKTÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
W KTÓRYCH MOŻNA ODDAĆ GŁOS W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

l.p. Nazwa punktu Adres punktu

Dostępność 
dla osób 
niepełno-
sprawnych

Godziny urzędowania

1.
Biuro Obsługi 

Mieszkańców – Urząd 
Miasta Ruda Śląska

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

poniedziałek – środa: od 8.00 do 16.00
czwartek: od 8.00 do 18.00, 

piątek od 8.00 do 14.00

2. Zespół Szkół nr 1 Chebzie
ul. Niedurnego 125 -- poniedziałek – piątek: 

od 8.00 do 18.00

3.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
 – dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18 --

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

4.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
 – Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b --

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

5.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
 – Filia nr 4

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69 --

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

6.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
 – Filia nr 6

Bielszowice
ul. Kokota 170

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11:00 do 15:00

7. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 8

Halemba
ul. Kaczmarka 38

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 17.00

8.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 13

Godula
ul. Joanny 20

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

9. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4 -- poniedziałek: od 11.00 do 15.00

wtorek – piątek: od 11.00 do 18.00

10. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20 --

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

11.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1 --

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

12.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

13.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 21

Bykowina
ul. Grzegorzka 8

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

14.

Miejska Biblioteka 
Publiczna - Centrum 

Inicjatyw Społecznych 
Stara Bykowina

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

15.

Miejska Biblioteka 
Publiczna - Centrum 

Inicjatyw Społecznych 
Stary Orzegów

Orzegów
ul. Kard. A. Hlonda 29

poniedziałek, środa, piątek: 
od 11.00 do 15.00

wtorek, czwartek: od 14.00 do 18.00

KARTA DO GŁOSOWANIA
w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Rudy Śląskiej w sprawie przystąpienia

Miasta Ruda Śląska do Związku Metropolitalnego

Imię i nazwisko ………………………………………………….......……… Data urodzenia ……………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………...................………………………………………………….

Czy jest Pani/Pan za przystąpieniem Miasta Ruda Śląska do Związku Metropolitalnego?
Proszę zaznaczyć ,,X” w jednej ramce, przy jednej wybranej odpowiedzi.

□ TAK □ NIE □ WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU
Oświadczenie
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz.2135 
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobo-
wych, Prezydenta Miasta Ruda Śląska (Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska) w celu 
opracowania wyników konsultacji w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do Związku Metropolitalnego. 
Przyjmuję także do wiadomości, iż podanie danych osobowych we wniosku jest dobrowolne, jednak niezbędne 
do jego realizacji, a także że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

………………………………………………………
podpis

Obszar metropolitalny
metropolia ,,Silesia”
objęty wnioskiem 
o utworzenie Związku 
Metropolitalnego
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Uczniowie znajdującego się przy ul. 
Bujoczka Zespółu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 7 (Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
nr 6 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pra-
cy) od lat korzystają z sali gimnastycznej 
oddalonej o 250 m od placówki. Małemu 
i niedostosowanemu do osób niepełno-
sprawnych obiektowi daleko jednak do 
dzisiejszych standardów nauczania. – Dla 
nas ta inwestycja to ogromna sprawa. Ma-
rzyliśmy o tym od lat. Nasza szkoła kształci 
wyłącznie młodzież z niepełnosprawnością 
intelektualną,  dlatego też  wychodzenie na 
zajęcia wychowania fizycznego poza pla-
cówkę jest dla uczniów szczególnie uciążli-
we. Zabiera także młodzieży cenny czas 
ćwiczeń – podkreśla Joanna Szwajnoch, 
dyrektor ZSP nr 7. 

Przy szkole powstanie nowoczesna sala 
gimnastyczna z małą widownią oraz zaple-
czem socjalnym. W budynku powstanie 
też siłownia, pomieszczenie do gimnastyki 
korekcyjnej oraz sala integracji sensorycz-
nej. Ponadto do placówki dobudowane zo-
staną przeszklone przestrzenie, które będą 
spełniać role pracowni gastronomicznej 
oraz ogrodniczej. Całości dopełnią szatnie 
oraz ubikacje dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. – Planowany 
kompleks stworzy uczniom doskonałą 
przestrzeń rozwoju fizycznego oraz posze-
rzania ich horyzontów i zainteresowań  
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

– Po wybudowaniu sali gimnastycznej, 
sal dydaktycznych oraz łączników w szkole 
powstanie dziedziniec. Dzięki temu pla-
cówka zyska strefę relaksu. Stamtąd 
uczniowie w łatwy sposób będą mogli do-
stać się na istniejące już boisko – tłumaczy 
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji 
UM. 

Opracowana została już wstępna kon-
cepcja przedsięwzięcia. Na jej podstawie 
opracowywany jest projekt budowlano-
wykonawczy. Będzie on gotowy do końca 
marca. Obecnie miasto czeka na wydanie 
pozwolenia na budowę dla inwestycji. 
W następnej kolejności zostanie ogłoszony 
przetarg na wykonanie prac budowlanych.  
Mają się one rozpocząć w drugiej połowie 
tego roku.

Budynek szkoły to zabytek. By zadbać 
o wizualne, architektoniczne i konserwa-
torskie walory inwestycji przy jej realiza-
cji postawiono połączyć tradycję z nowo-
czesnością. Sala będzie miała kształt pro-

stej bryły, która przybierze kolor ceglany. 
Koncepcja zakłada także użycie szkła, 
drewna oraz zazielenienie dużej po-
wierzchni przynależącej do szkoły. 

Na realizację inwestycji miasto Ruda 
Śląska tylko w roku 2016 przeznaczy po-
nad 560 tys. zł, z czego ponad 508 tys. zł 
pochodzić będzie z kredytu z Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego. – Na re-
alizację projektu będziemy starali się po-
zyskać pieniądze ze środków PFRON 
w ramach zadań samorządu wojewódz-
twa śląskiego. Odpowiedni wniosek zło-
żony zostanie w listopadzie – mówi na-
czelnik Janik.

Nową salę gimnastyczną bę-
dzie miała też Szkoła Podsta-
wowa nr 14 w Bielszowicach. 

Prowadzone są już tam prace budowlane. 
Dotychczas wykonane zostały prace 
związane z nową kanalizacją sanitarną 
i deszczową. Wykonano też nowe przyłą-
cza wodociągowe, a także płytę funda-
mentową oraz ściany przyziemia. Trwają 
również prace żelbetonowe ścian kon-
strukcyjnych. 

Sala gimnastyczna przy SP 14 będzie 
miała ponad 990 m2 powierzchni użytko-
wej. Jej główną część zajmie wielofunkcyj-
ne boisko o drewnianej nawierzchni sporto-
wej. Rozgrywki na boisku będzie można 
śledzić z liczącej ok. 120 miejsc widowni. 
W budynku znajdą się również: sala do 

Od nowego roku szkolnego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach będą 
mieli lekcje wychowania fizycznego w nowej sali gimnastycznej. Prace przy budowie obiektu idą pełną parą. 
Do końca marca będzie natomiast gotowy projekt architektoniczny sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 7 w dzielnicy Ruda. W ramach inwestycji powstanie tam też sala integracji senso-
rycznej, siłownia oraz pracownia ogrodnicza i gastronomiczna. Obie szkoły nie miały dotychczas własnych 
sal gimnastycznych.

Będą nowe sale gimnastyczne!

gimnastyki korekcyjnej, pokój dla nauczy-
cieli, szatnie, magazyny sprzętu, toalety  
i umywalnie. Zagospodarowane zostanie też 
otoczenie nowej sali gimnastycznej. Przebudo-
wana zostanie komunikacja wewnętrzna, ist-
niejący plac zabaw zostanie przeniesiony  
w nowe miejsce, powstaną nowe trawniki i dwa 
miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, 
ustawione zostaną ławki, stojaki na rowery, 
kwietniki i kosze na śmieci. 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 14 będzie kosztować 4,8 
mln zł. W styczniu tego roku miasto złoży-
ło wniosek o wpisanie inwestycji do Pro-
gramu Rozwoju Regionalnej Bazy Sporto-
wej. Wpis taki jest warunkiem koniecznym 
do ubiegania się o dofinansowanie ze środ-
ków Ministra Sportu i Turystyki. DR

Nowoczesne sale gimnastyczne powstaną przy Szkole  
Podstawowej nr 14 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7.

Rudzki magistrat kontynuuje konkurs 
„Rudzkie Smaki”. To już trzeci sezon kuli-
narnej zabawy. Co miesiąc wybierany jest 
„smak miesiąca”, a jego autor otrzymuje na-
grodę. 12 smaków z poszczególnych miesię-
cy utworzy kalendarz kulinarny na 2017 rok.

W pierwszych dwóch miesiącach laure-
atami konkursu zostali panowie. Smakiem 
stycznia został wybrany przepis Adama 
Podgórskiego na śląskie knedle z czerstwej 
bułki, luty należy zaś do Jana Widery, któ-
ry przesłał swoją propozycję na śląski spe-
cjał wielkanocny, czyli ciasto drożdżowe 
nadziewane wędlinami. – Takie chlebki 
z kiełbasą, szynką czy wędzonką były bar-
dzo popularne na Śląsku. W zależności od 
regionu nazywano je murzin, szołder czy 
szczoder – wyjaśnia Michał Kaczmarczyk. 
– Dziękuję panu Janowi za przypomnienie 
tego przepisu. Oczywiście dzisiaj każdy 
może mieć swój własny sposób na wspo-
mniane danie. Zamiast mąki pszennej mo-
żemy użyć zdrowszej mąki orkiszowej ja-

snej. Aby nadać mu nieco śródziemnomor-
skiego charakteru możemy dodać do wyro-
bionego ciasta drożdżowego wcześniej 
zrumieniony i odsączony na papierowym 
ręczniku boczek oraz płatki chilli – wów-
czas do nadzienia zamiast boczku dodaje-
my pokrojone suszone pomidory oraz ulu-
bione zioła – dodaje rudzki kucharz.

W marcu będą zbierane kolejne przepi-
sy na ciasta drożdżowe, które są na Śląsku 
bardzo popularne. Do końca miesiąca  
można przesyłać do rudzkiego magistratu 
przepisy na kołocze, kołoczki i baby droż-
dżowe, oczywiście na słodko. Przepisy 
wraz ze zdjęciem potrawy można przesy-
łać drogą e-mailową na adres media@ruda
-sl.pl, pocztą na adres Urzędu Miasta z do-
piskiem „Rudzkie Smaki”, bądź składać 
osobiście w Wydziale Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta (p. 325). W 2016 
roku preferowane są przepisy na typowo 
śląskie potrawy i stare receptury, przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie.

„Rudzkie Smaki” – pod tą nazwą kryją 
się tradycyjne śląskie potrawy, ich modyfi-
kacje oraz zupełnie nowe dania, do których 
inspiracje pochodzą z różnych kuchni 
świata. – W wielu rudzkich domach w dal-
szym ciągu króluje śląska kuchnia – mówi 
rudzki kucharz, Michał Kaczmarczyk, am-
basador konkursu. – Pomimo tego nigdy 
nie zjemy dwóch takich samych rolad, 
„panczkrautu”, „krepli” czy makówek, bo 
każdy przygotowuje je według receptury 
babci lub w wersji urozmaiconej przez sie-
bie. Coraz chętniej łączymy też tradycyjne 
przepisy z kuchnią światową, dzięki czemu 
otrzymujemy ciekawe kulinarne wariacje – 
zauważa.

Śląski święcelnik
Ciasto: 1 kg mąki pszennej, 200 g masła, 

80 g cukru, ½ l mleka, 4 jajka, 100 g droż-
dży, szczypta soli.

Wkładka: 10 sztuk surowej wędzonej 
kiełbasy, 400 g szynki, 400 g baleronu, 500 
g wędzonego boczku. 

Przygotowanie: Do rondelka wlać  
1 szklankę letniego mleka, rozkruszyć 
drożdże, dodać trochę cukru i mąki, wy-
mieszać, nakryć ściereczką, odstawić do 
wyrośnięcia. Do większej miski wsypać 
mąkę, wlać resztę mleka, dodać resztę cu-
kru, roztrzepane jajka, szczyptę soli oraz 
zaczyn drożdżowy. Zagniatać dodając 
roztopione i ostudzone masło. Posypać 
mąką, nakryć ściereczką i odstawić w cie-
płe miejsce na pół godziny. Foremkę kek-

Kolejna edycja konkursu „Rudzkie Smaki – sezon III” rozstrzygnięta! Jej laureatem został Jan Widera z Rudy 
Śląskiej. Zwycięski przepis to receptura na śląski święcelnik, czyli ciasto drożdżowe nadziewane wędlinami. – To 
stary, śląski przepis na świąteczną potrawę, która dawniej miała swoje miejsce w wielkanocnym koszyczku  
– mówi Michał Kaczmarczyk, ambasador konkursu. Rudzki magistrat czeka na kolejne przepisy. W marcu pre-
ferowane są receptury na słodkie ciasta drożdżowe i śląskie kołocze. 

Śląski święcelnik smakiem lutego

sową oraz tortownicę z kominem wysma-
rować masłem. Szynkę, baleron i boczek 
pokroić w kostkę. Ciasto po wyrośnięciu 
lekko zagnieść, podzielić na dwie części. 
Każdą rozwałkować na prostokąt, nałożyć 
wędliny i zwinąć w roladę. Jedną przełożyć 
do formy keksowej, drugą do tortownicy, 
tak żeby składanie ciast było na dole. 
Oba ciasta posmarować roztrzepanym jaj-
kiem. Piec około 60 minut w temp. 180oC.  
Smacznego! IM

Święcelnik nadziewany jest szynką, kiełbasą lub wędzonką.
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9 marca w Jaworznie przedstawiciele 30 organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego 
uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym konsultacji „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do 
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach na 2017 rok”.

III sektor dba  
o zielony Śląsk

Tym razem spotkanie odbyło się 
w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Ge-
ologicznej GEOsfera w Jaworznie. De-
batowano na temat nowych możliwości 
dofinansowania zadań, w ramach których 
na terenie województwa śląskiego będą 
mogły być realizowane zadania z zakre-
su edukacji ekologicznej i ochrony przy-
rody.

O tym, że w naszym województwie 
dzieje się dużo w zakresie ochrony przy-
rody, nie trzeba nikogo przekonywać. 
W ostatnich latach możemy obserwować 
wiele działań podejmowanych na rzecz 
czynnej edukacji ekologicznej. Nie ma 
lepszego sposobu na naukę o przyrodzie 
jak tylko poprzez doświadczanie jej 
wszystkimi swoimi zmysłami. Śląsk jest 
również bardzo bogatą biologicznie, 
geologicznie oraz historycznie krainą. 
Warto zachować dla przyszłych pokoleń 
te wartości, dlatego powstaje wiele 
ośrodków, które przybliżają nam wszyst-
kie te walory. 

Rozwój czynnej edukacji ekologicznej 
nie byłby możliwy, gdyby nie finansowe 
wsparcie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Dzięki środkom fi-
nansowym na terenie województwa  
m.in. powstały takie miejsca jak  
Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geolo-
gicznej GEOsfera w Jaworznie.

Ośrodek ten powstał w ramach zago-
spodarowania dawnego kamieniołomu 
Sadowa Góra. Wiele lat temu Sadowa 
Góra, stanowiąca niegdyś wapienne 
wzgórze, stała się miejscem pozyskiwa-
nia kruszywa. Eksploatacja złoża wapie-
ni wiązała się z rozcięciem wzgórza, któ-
re ujawniło niezwykle liczne skamienia-
łości i pofałdowane dna, świadczące 
o burzliwej historii tego miejsca, sięgają-
cej 260 milionów lat.  Na ścianach daw-
nego wyrobiska widoczne są ślady róż-
norodnych zjawisk geologicznych (m.in. 
krasu, tektoniki, mineralizacji), występu-

ją tu też szczątki szkieletowe szkarłupni, 
małży, głowonogów, a nawet ryb i ga-
dów. Cechy te sprawiają, że co roku 
przybywają tu licznie geolodzy, a wyko-
paliska paleontologiczne prowadzone 
przez Uniwersytet Śląski na stałe wpisa-
ły się w kalendarz GEOsfery. Choć pre-
tekstem do stworzenia ośrodka edukacji 
były walory geologiczne – i to one budu-
ją specyfikę miejsca – główną ideą jego 
powstania jest szeroka promocja walo-
rów przyrodniczych, obejmująca ele-
menty biotyczne i abiotyczne. Dlatego 
też kamieniołom stał się tłem do założe-
nia licznych kolekcji roślinnych, w skład 
których wchodzą m.in. wrzosowisko i je-
den z największych w Europie ogród 
sensoryczny. Ogółem posadzono tu po-
nad czterdzieści tysięcy roślin. W ramach 
pierwszego etapu Projektu GEOsfera zo-
stał zagospodarowany teren o powierzch-
ni ośmiu hektarów. Do końca 2013 roku 
wykonano szlaki spacerowe, punkty wi-
dokowe, grilowisko, mały amfiteatr  
– „gawędzarnię”, plac zabaw, pawilon 

riplemarków, salę dydaktyczną, staw, ze-
gar pór roku, stację meteorologiczną, 
wrzosowisko, pseudomakię i ogród sen-
soryczny. W pracowni rzeźbiarskiej dok-
tora Wojciecha Mendzelewskiego z Lu-
blina przygotowano ponadto – do odlewu 
z brązu – modele triasowych kręgowców 
nawiązujące do rewolucyjnych odkryć 
polskich geologów sprzed kilku lat. Pani 
Marta Szubert, znana z najlepszych pol-
skich wystaw paleontologicznych, przy-
gotowała natomiast precyzyjną rekon-
strukcję środowiska dna triasowego mo-
rza. Gotowe modele zostały zainstalowane 
w GEOsferze w drugim kwartale 2014 r. 
i dzięki nim wszyscy mogą zobaczyć jak 
Sadowa Góra wyglądała, gdy była jesz-
cze dnem tropikalnego morza.

Jednak na takich „perełkach” podej-
mowanie zadań na rzecz czynnej ochro-
ny przyrody się nie kończy. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach wspiera 
również działania na rzecz rewitalizacji 
parków miejskich, szczególnie tych cen-

nych przyrodniczo. Dobrym przykładem 
jest Park Fazaniec w Bytomiu, gdzie do-
finansowanie wyniosło prawie 40%  
całkowitego kosztu zadania, czyli 
384 252,61 złotych. W ramach rewitali-
zacji podjęte zostały między innymi wy-
cinka i cięcia pielęgnacyjne drzew i krze-
wów, zakup nowych sadzonek oraz wy-
kaszanie podrostu na powierzchni  
ok. 4 ha.

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Pszczy-
nie możemy podziwiać również zagrodę 
żubrów. W Parku Śląskim w Chorzowie 
organizowane są zaś warsztaty z czynnej 
edukacji ekologicznej. To tylko przykła-
dowe zadania, które otrzymały wsparcie 
Wojewódzkiego Funduszu.    

Dzięki tym zadaniom nasze woje-
wództwo staje się naprawdę ciekawym 
przyrodniczo miejscem. Warto zapoznać 
się z ofertą działających na terenie woje-
wództwa ośrodków. Wiosna za pasem – 
może czas zaplanować pierwsze wy-
cieczki? 

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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ADMINISTRACJA NR 1 – GODULA, ORZEGÓW

Lp Nazwa obiektu -adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1 Zasoby A-1 Wymiana stolarki okiennej 172.898,80
2	 Zasoby	A-1	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 25.511,00
3	 Stanisławy	 Wymiana	stolarki	okiennej	w	piwnicach	 4.999,81
 Wysockiej 29
4	 Stanisławy	Wysockiej	31	 3.940,30
5	 Wojciecha	Bogusławskiego	7	 3.581,34
6	 Wojciecha	Bogusławskiego	9	 4.999,81
7 Heleny Modrzejewskiej 20 8.773,33
8	 Kard.	Augusta	Hlonda	1	 364,44
9	 Karola	Goduli	25	 1.304,87
10	 Heleny	Modrzejewskiej	8	 Remont	pieca	pokojowego	 483,51
	 Heleny	Modrzejewskiej	20a	 Naprawa	pieca	pokojowego	 323,84
12	 Karola	Goduli	25c	 Refundacja	za	wymianę	pieca	 1.000,00
13	 Karola	Goduli	25c	 1.000,00
14	 Adama	Huloka	5	 1.000,00
15	 Heleny	Modrzejewskiej	20b	 1.000,00
16	 Podlas	22d	 Wymiana	rozdzielni	głównych	(tablic	głównych,	 7.208,30
	 administracyjnych,	wlz,	wyłączników	głównych)
17 Podlas 20f, 20e 19.986,08
18	 Podlas	36,	a,	b,	c,	d,	e	 94.347,51
19	 Podlas	20c,	20d	 21.550,90
20	 Królowej	Jadwigi	6a	 Wymiana	opraw	oświetleniowych		 1.281,40
	 na	oprawy	z	czujnikiem	ruchu	i	zmierzchowym
21	 Stanisławy	Wysockiej	31	 	 3.812,78
22	 Bytomska	5b,	5c,	5d	 Wykonanie	połączeń	wyrównawczych		 4.822,84
	 głównych	wraz	z	uziomami
23	 Królowej	Jadwigi	6	 Remont	instalacji	domofonowej	 2.721,60
24	 Podlas	36c	 	 2.473,20
25	 Podlas	12c	 	 1.965,60
26	 Podlas	20	 	 2.095,20
27	 Podlas	10a	 	 2.246,40
28	 Podlas	36	 	 2.354,40
29	 Czereśniowa	3a	 	 2.613,60
30	 Podlas	22d	 	 2.246,40
31	 Joanny	7	 	 3.218,40
32	 Podlas	12a	 	 2.246,40
33	 Podlas	12	 	 2.246,40
34	 Podlas	12h	 	 2.246,40
35	 Królowej	Jadwigi	6a	 	 2.073,60
36 Podlas 22e  1.987,20
37	 Czereśniowa	5a	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	łazience	 5.199,25
38	 Stanisławy	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	łazience	 5.340,74
 Wysockiej 31
39	 Podlas	20d	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 7.887,96
40	 Podlas	26	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	kuchni	 9.043,00
41	 Podlas	12d	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 6.261,24
42	 Podlas	8	 Wymiana	odcinka	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 3.424,49
43	 Podlas	4	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 12.325,31
44	 Stanisławy	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	łazience	 4.645,10
 Wysockiej 31
45	 Heleny	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 6.273,99
 Modrzejewskiej 1a
46	 Kard.	Augusta	Hlonda	1	Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 9.522,47
47	 Joanny	9	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 9.016,10
48	 Joanny	9	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 5.829,90
49	 Przedszkolna	3	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 9.669,28
50	 Podlas	8	 Wymiana	pionu	wod.-kan.w	kuchni	 10.057,94
51	 Podlas	6	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 17.372,60
52	 Podlas	10a	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 6.452,89
53	 Joanny	28c	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 5.449,38
54	 Czereśniowa	9	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 12.471,81
55	 Czereśniowa	5b	 Wymiana	pionu	wodnego	w	łazience	 4.645,10
56	 Przedszkolna	13b	 Wymiana	pionu	wodnego	w	kuchni	 3.776,88
57	 Przedszkolna	5	 Wymiana	pionu	zimn.	wody	i	częściowej	kanaliz	 6.624,21
58	 Heleny	Modrzejewskiej	1a	 Wymiana	pionu	wod.-kan.		 9.062,20
	 kuchenno-łazienkowego
59	 Heleny	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 9.168,68
 Modrzejewskiej 1c
60	 Przedszkolna	11b	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	łazience	 3.051,72
61	 Heleny	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 9.504,39
 Modrzejewskiej 1a
62	 Joanny	28c	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 9.062,20
63	 Bytomska	5d	 Wymiana	pionu	wodnego	kuchenno-łazienkowego	 3.656,17
64	 Adama	Huloka	5	 Wymiana	poziomów	kanalizacji	wewnętrznej	 2.970,29

65	 Joanny	28	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 8.814,01
66	 Joanny	9	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 6.850,40
67	 Joanny	28	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 8.730,60
68	 Kardynała	Augusta	Hlonda	7	Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 8.523,61
69	 Joanny	11	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 8.727,77
70	 Wojciecha	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	kuchni	 3.764,82
	 Bogusławskiego	5
71	 Czereśniowa	5b	 Wymiana	pionu	wodnego	kuchenno-łazienkowego	 4.374,79
72	 Przedszkolna	13b	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 6.758,39
73	 Przedszkolna	13b	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 5.509,60
74	 Bytomska	5a	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 7.145,93
75	 Czereśniowa	5	 Wymiana	poziomów	zimnej	wody	 3.014,72
	 	 i	montaż	zaworów	podpionowych
76	 Podlas	26	 Przebudowa	instalacji	gazowej	 105.988,48
77	 Czereśniowa	9	 	 105.664,48
78	 Podlas	6	 Malowanie	klatek	schodowych	 19.541,84
79	 Podlas	10-10e	 	 62.615,34
80	 Czereśniowa	7b	 	 10.706,64
81	 Bytomska	5	 Remont	drogi,	naprawa	chodników	z	kostki	 33.823,16
	 	 brukowej	i	wejścia	do	budynku	oraz	przełożenie
	 	 płytek	chodnikowych
82	 Bytomska	5	 Naprawa	nawierzchni	asfaltowej	oraz	remont	 36.143,55
	 	 chodników	z	kostki	brukowej
83	 Przedszkolna	12	 Ułożenie	płytek	na	klatce	schodowej	 2.615,56
84	 Królowej	Jadwigi	6	 Wymiana	drzwi	wejściowych	 3.223,09
85	 Karola	Goduli	25	 Wymiana	drzwi	wejściowych		 12.535,54
	 lokal	użytkowy	 i	witryn	okiennych
86	 Karola	Goduli	25		 Wymiana	drzwi	wejściowych		 5.879,24
	 lokal	użytk.	 i	okna	podawczego
87	 Królowej	Jadwigi	6a	 Wymiana	drzwi	wejściowych	1.096,56
88	 Podlas	22e	 Wymiana	drzwi	wejściowych	5.511,21
89	 Podlas	24	 Docieplenie	stropodachu	 21.828,90
90	 Fabryczna	6	 Uszczelnienie	przewodów	wentylacyjnych	 2.611,42
	 	 w	kuchni	i	łazience
92	 Joanny	26	 Uszczelnienie	przewodu	spalinowego		 2.846,21
	 	 wkładem	kwasoodpornym
94	 Stanisławy	 Refundacja	za	wymianę	instalacji	elektrycznej	 572,44
 Wysockiej 31
95	 Przedszkolna	12	 Refundacja	za	wymianę	instalacji	elektrycznej	 716,14
96	 Przedszkolna	5B	 Wymiana	płyt	poliwęglanowych		 4.229,42	
	 	 na	świetliku	dachowym
98	 Podlas	12a	 Naprawa	balkonu	 1.608,27
99	 Podlas	24	 Naprawa	balkonu	 1.820,60
100	 Podlas	22e	 Naprawa	balkonu	 776,54
101	 Przedszkolna	12	 Naprawa	balkonu	 1.018,07
102	 Heleny	Modrzejewskiej	8c	 Wymiana	instalacji	gazowej		 1.226,25
  w mieszkaniu
103	 Bytomska	5b	 	 1.451,85
104	 Bytomska	5c	 	 1.240,91
105	 Czereśniowa	5	 Wymiana	poziomów	instalacji	gazowej	 4.723,56
106	 Kardynała	 Położenie	kostki	na	chodniku	i	naprawa	schodów	 2.918,56
	 Augusta	Hlonda	1
107	 Podlas	12,		 Naprawa	nawierzchni	asfaltowych	 4.597,49
	 Przedszkolna	9,	 dróg	i	chodników
 Heleny Modrzejewskiej 1, 
	 Stara	5	  
109	 Zasoby	A-1	 Wymiana	szyb	w	drzwiach	wejściowych	 1.659,03
110	 Zasoby	A-1	 Remonty	pomieszczeń	wspólnego	użytkowania	 1.802,69
111	 Zasoby	A-1	 Montaż	nawiewników	 5.412,96
112	 Podlas	20d	 Montaż	grzejnika	c.o.w	kuchni	na	pionie	świecow.	 1.154,61
113	 Podlas	8-14	plac	zabaw	 Naprawa	urządzenia	fitness	 1.318,63
114	 Podlas	36	plac	zabaw	 Montaż	zestawu	rekreacyjnego	„Relaks”	 36.327,83
115	 Przedszkolna	7,		 Montaż	huśtawki	„Mewa”	i	„Konik”	 6.601,62
	 Joanny	3,	plac	zabaw
116	 Podlas	8-14	plac	zabaw	 Montaż	huśtawki	„Kasia	2”	 6.656,22
117	 Podlas	34	 Wymiana	okien	i	drzwi	 21.635,73
118	 Joanny	14	 Wymiana	drzwi	wejściowych	 5.802,04
119	 Joanny	14	 Wymiana	wkładów	okiennych	i	drzwiowych	 2.123,14
120	 Karola	Goduli	25	 Docieplenie	budynku	i	roboty	dodatkowe	 1.372.504,10
121	 Joanny	26	 	 1.018.258,53

ADMINISTRACJA NR 2  
– NOWY BYTOM, OS. OBR. WESTERPLATTE

Lp. Nazwa  obiektu Zakres rzeczowy Wykonanie
1	 Zasoby	Adm-2	 Wym.	stolarki	okiennej	u	lokatorów	 139.153,82
  ref. za wym.okien 8.937,00
2	 Chorzowska	25	 Naprawa	parkingu	 17.981,79

	 Smolenia	6	 Rozbudowa	parkingu	 5.644,31
	 ks.	J.	Szymały	10,12	 Wykonanie	drogi	dojazdowej	 35.915,22
	 Spółdzielcza	1	 Remont	oraz	przebudowa	chodnika	 23.687,53
	 J.	Markowej	15	 Rozbudowa	miejsc	parkingowych	 19.416,35
	 J.S.	Dworaka	11	 Ułożenie	chodnika	z	renowacją	terenu	 6.453,52
	 Kolista	3,5,7	 jw.	 8.572,22
	 Pokoju	16	 jw.	 6.774,87
	 Pokoju	16	 Remont	chodnika	 24.691,82
	 Chorzowska	29	 Częściowy	remont	drogi	dojazdowej	 14.457,91
	 Chorzowska	27-lok.użytk.	 Remont	nawierzchni	z	kostki		 26.740,66
	 	 betonowej	przed	lokalem	
3	 Obr.	Westerplatte	13	 Malowanie	wejść	do	klatek	schodowych	 27.832,14
	 Obr.	Westerplatte	15	 jw.	 28.565,84
	 Obr.	Westerplatte	17	 jw.	 20.168,89
	 Spółdzielcza	1	 Malowanie	po	rob.	elektrycznych	 4.863,68
	 Pokoju	12	 jw.	 2.167,95
	 Chorzowska	29	 jw.	 6.506,61
	 J.Markowej	15,15a	 Malowanie	klatek	schodowych	 25.973,11
	 Objazdowa	13-lok.	użytk.	 Malowanie	ścian	i	sufitów	 3.957,81
4	 Obr.	Westerplatte	15,	17	 Modernizacja	inst.domofonowej	 14.283,00
	 Obr.	Westerplatte	13	 Modernizacja	oświetlenia	zewnętrznego	 3.745,29
	 Obr.	Westerplatte	6	 Modernizacja	inst.domofonowej	 13.003,20
	 J.S.	Dworaka	11	 Wyk.	inst.	domofonowej	 17.707,68
	 Obr.	Westerplatte	15	 Wym.	WLZ,R.P.,R.G.	 67.105,18
	 	 modern.	ośw.	zewnętrznego
	 Spółdzielcza	1	 Wym.	WLZ,	T.P.,T.	Adm	oraz	zabez.	przedl.	 41.736,17
	 Kolista	3	 Wym.	inst.	elektrycznej	w	piwnicy,	WLZ,	R.P.	 33.130,90
	 ks.	J.	Szymały	4,	6,	8	Wym.	instalacji	i	osprzętu	ośw.	klatek	schod.	 5.963,88
	 ks.	J.	Szymały	10,	12	 jw.	 3.971,55
	 Chorzowska	29	 Wym.	WLZ,	R.P.	Adm.	oraz	opraw	na	kl.	schod.	 50.121,30
	 P.	Niedurnego	38	 Wyk.	inst.	osprzętu	w	pl.	gospodarczych	 9.815,71
	 Kolista	7	 Wym.	inst.	elektr.	w	piwnicy	 20.038,12
	 Pokoju	8	 jw.	 6.826,24
5	 P.	Niedurnego	38-dźwigi	 Wym.	rolek,	progów,	koła	ciernego		 7.405,09
	 	 i	lin	nośnych
	 J.S.	Dworaka	9-dźwigi	 Wym.sterownika	napędu	drzwi	 1.797,48
	 P.	Niedurnego	38c	 Modernizacja	dźwigów	 266.392,80
6	 P.	Niedurnego	38	 Przebudowa	instalacji	gazowej	 640.951,84
	 Spółdzielcza	7	 Wym.poziomów	inst.	gazowej	w	piwnicy	 18.333,01
	 Objazdowa	17	 Wym.	zaworów	gazow.		 32.307,61
	 	 przedlicznikowych	i	podpion.
	 Pokoju	3,	3a	 Wym.	zewn.	inst.	kanalizacji	sanitarnej	 21.825,02
	 Spółdzielcza	3	 Wym.	pionów	wod.-kan.	w	mieszkaniach	 59.576,51
	 P.	Niedurnego	38	 jw.	 10.700,65
	 Chorzowska	25	 jw.	 18.487,82
	 Chorzowska	23	 jw.	 8.773,08
	 Objazdowa	17	 jw.	 8.616,54
	 ks.	J.	Szymały	10,	12,	12a	 jw.	 115.146,42
	 Ratowników	7a,	7b,	9b	 jw.	 29.161,73
	 Pokoju	3	 jw.	 5.653,02
	 Pokoju	16	 jw.	 5.159,74
	 Pokoju	10	 jw.	 16.823,75
	 Obr.	Westerplatte	13	 jw.	 5.149,93
	 Obr.	Westerplatte	15d	 jw.	 5.149,92
	 Obr.	Westerplatte		9c,9d	 jw.	 18.687,93
	 Spółdzielcza	1	 jw.	 19.304,02
	 J.S.	Dworaka	11	 jw.	 7.598,86
	 ks.	J.	Szymały	4c	 jw.	 26.694,47
 Smolenia 2 jw. 8.991,83
	 K.	Damrota	7	 Wym.pionów	i	poziomów	gazowych	 21.557,97
	 Obr.	Westerplatte		10	 Wym.poziomów	gazowych	 15.735,78
 Kolista 7 jw. 23.669,63
7	 Objazdowa	7,	7a	 Uszczelnienie	przewodów	kominowych	 9.621,26
	 ks.	J.	Szymały	6a,8b	 jw.	 9.996,20
	 J.S.	Dworaka	9	 jw.	 5.110,26
	 Smolenia	2	 jw.	 11.241,73
	 Smolenia	4	 jw.	 4.902,64
	 Smolenia	6	 jw.	 4.271,08
	 Obr.	Westerplatte	15,	17	 Remont	daszków	nad	balkonami	 41.790,06
	 Obr.	Westerplatte		13e	 Montaż	rolety	 6.210,73
	 Obr.	Westerplatte	15,	17	 Rem.	posadzki	balkonowej,	 8.296,65
	 	 muru	oporowego
	 Obr.	Westerplatte	17d	 dem.i	montaż	drzwi	wejściowych		 4.189,11
	 	 do	kl.schod.
	 J.S.Dworaka	11,11a	 Wym.	drzwi	wejściowych	do	kl.	schod.	 8.877,58
	 Obr.	Westerplatte	10	 Wym.	okienek	piwnicznych	 9.246,27
	 Obr.	Westerplatte	6-8	 Montaż	urządzenia	zabawowego	 3.284,26
	 J.S.	Dworaka	9	 Zabudowa	karuzeli	oraz	naprawa	urządzeń	zabaw.	 8.446,24
	 J.S.	Dworaka	11	 jw.	 7.736,70
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Realizacja rzeczowego funduszu remontowego
Jak co roku,  podajemy wykonanie rzeczowe funduszu remontowego za ubiegły rok tj. za 2015



	 ks.	J.	Szymały	6,8	Wyk.	boiska	do	gry	w	kosza,napr.urządzeń	zabaw.	20.204,86
	 ks.	J.	Szymały	10	 Rozbud.	placu	zabaw	z	rekultywacją	terenu	 6.362,67
	 Objazdowa	5,	 Montaż	i	naprawa	urządzeń	zabawowych	 1.458,87
	 J.	Markowej	17	
	 J.	Markowej	15	 jw.	 1.487,69
	 K.	Damrota	7	 jw.	 499,14
	 Smolenia	2	 jw.	 867,24
	 Smolenia	4	 jw.	 865,78
	 Smolenia	6	 jw.	 702,01
	 Objazdowa	7	 jw.	 192,27
	 Kolista	3,	5,	7	 jw.	 1.329,51
	 Chorzowska	23	 jw.	 537,78
	 Chorzowska	29	 jw.	 532,46
	 Chorzowska	25	 jw.	 397,86
	 Objazdowa	13,15,17	 jw.	 2.999,10
	 Spółdzielcza	1	 jw.	 1.050,18
	 Spółdzielcza	3	 jw.	 1.195,59
	 Spółdzielcza	5	 jw.	 1.069,39
	 Spółdzielcza	7	 jw.	 1.068,33
	 Ratowników	7a,	7b,	9a,	9b	 jw.	 1.582,67
	 ks.	J.	Szymały	4,	6,	8	Montaż	urządzeń	zabaw.oraz	wyk.	ogrodzenia	 8.602,64
	 ks.	J.	Szymały	10,12	 jw.	 2.383,31
	 P.	Niedurnego	 Montaż	drzwi	do	zsypów	oraz	malowanie	 25.941,44
	 38,	38a,	38c
	 P.	Niedurnego	38a	 Osadzenie	okienek	na	klatkach	schodowych	 10.528,93
	 P.	Niedurnego	38-38c	 zab.szczeliny	pomiędzy	szybem	 8.885,14
	 	 wind.	a	spocznikiem
	 Pokoju	3	 Uprzątnięcie	pom.piwnicznego	 2.828,98
	 Smolenia	2/15	 Demontaż	i	montaż	pieca	węglowego	 1.936,88
	 Pokoju	12	 Zamalowanie	graffiti	 1.841,29
	 Spółdzielcza	7	 jw.	 2.004,75
	 Spółdzielcza	1	 jw.	 1.970,70
	 Obr.	Westerplatte	15,17	 jw.	 5.483,45
	 Obr.	Westerplatte	11,13	 jw.	 6.601,30
	 Obr.	Westerplatte		9	 jw.	 2.731,37
	 Objazdowa	17	 Udrożn.	przykanal.	i	studzienek,	wym.	 3.918,02
	 	 drzwi	do	rozdziel.
	 Obr.	Westerplatte	15,	17	 dodatkowe	roboty	dociepl.	 343.339,52
	 	 poza	audytem
	 Obr.	Westerplatte	13	 jw.	 158.707,55
	 Obr.	Westerplatte		6	 jw.	 117.031,33
	 Obr.	Westerplatte		13	 Remont	stopni	schodowych	 7.168,22
	 Obr.	Westerplatte		15c	 Wykonanie	elementu	balustrady	 2.527,90
	 Obr.	Westerplatte		15	 Wykonanie	zjazdu	z	ulicy	 18.448,17
	 Obr.	Westerplatte		9	 Opracowanie	dokumentacji	projektowej	 5.535,00
	 K.	Damrota	7	 Naprawa	tynków,białkowanie	piwnicy	 2.045,01
	 ks.	J.	Szymały	10c	 Wyk.podjazdu	do	kl.schodowej	 5.258,82
	 ks.	J.	Szymały	4,	6,	8	 Remont	dojść	do	pl.	gospodarczych	 19.001,86
	 Obr.	Westerplatte	15,	17	 Wym.zaworów	odcinających	c.o.	 5.076,11
	 Obr.	Westerplatte	11,	13	 jw.	 6.110,91
	 Obr.	Westerplatte		9	 jw.	 2.528,47
	 Obr.	Westerplatte		6,	8,	10	 jw.	 8.133,53
	 J.S.	Dworaka	9a/18	 Wkłady	za	XII/2015	 515,09
8	 Obr.	Westerplatte	10	 Audyt	energetyczny	oraz	projekt	 8.530,05
	 Objazdowa	13,	15,	17	 jw.	 33.419,10
	 Obr.	Westerplatte	13	 docieplenie	budynku	 513.154,74
	 Obr.	Westerplatte	15	 jw.	 917.411,12
	 Obr.	Westerplatte	17	 jw.	 787.576,65
	 Obr.	Westerplatte		6	 jw.	 561.248,41
9	 Magazynowa	12	 Prace	remontowe	dyrekcji	RSM	 13.198,69
	 ADM-2	 Koszty	Grupy	Remontowej	 22.474,03

ADMINISTRACJA NR 3 – RUDA 1

Nazwa obiektu adres Zakres rzeczowy wykonanie
1	 Fiołków	8	 Roboty	dodatkowe	związane	z	ociepleniem	 711	024,75
	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 802	568,53
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 6	842,36
	 	 wymiana	pionu	wodnego	 7	051,10
	 	 konserwacja	instalacji	elektrycznej	 6	198,88
	 	 remont	domofonu	 10	454,40																																					
2	 Bzów	3	 Roboty	dodatkowe	związane	z	ociepleniem	 718	340,65
	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 	874	665,43
	 	 wymiana	pionu	wodnego	Bzów	3a	 7	224,10
	 	 konserwacja	instalacji	elektrycznej	 3	576,32
3	 Bzów	5	 Roboty	dodatkowe	związane	z	ociepleniem	 712	440,86								
	 	 ocieplenia	ścian	budynku	 	829	645,90
	 	 remont	domofonu	 8	704,80
	 	 konserwacja	instalacji	elektrycznej	 4	126,30
4	 Norwida	24	 Remont	schodów	i	balustrad	przed	budynkiem	 43	942,69
	 	 remont	inst.	elektrycznej	w	klatkach	schod.	 32	796,27
5	 Wolności	90	 Przebudowa	naświetli	w	klatkach	schod.	 123	035,00
	 	 przebudowa	ścianki	działowej	 1	570,93
6	 Wolności	92	 Przebudowa	naświetli	w	klatkach	schod.	 123	035,00
7	 Nałkowskiej	2	 Remont	schodów	i	balustrad	przed	budynkiem	 47	069,02
	 	 wymiana	belek	na	rozdzielaczu	 18	583,20
	 	 usunięcie	nieszczelności	gazu	 3	668,47
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	klatek	schod.	 34	185,18
8	 Słowiańska	3	 Remont	balkonów	 6	222,85
	 	 remont	domofonu	 2	592,00
	 	 usunięcie	nieszczelności	gazu	 9	463,50
9	 Norwida	16	 Naprawa	posadzek	w	klatkach	schodowych	 11	983,80
	 	 malowanie	klatek	schodowych	 31	621,57

10	 Magazynowa	6	 Wyprowadzenie	inst.	gazowej	na	klatkę	 77	237,95
	 	 wymiana	pionów	wodnych	i	kanalizacyjnych	 46	433,45
	 	 montaż	instalacji	wentylacyjnej	 10	798,65
	 	 opinia	ornitologiczna	 950,00
11	 Magazynowa	10	 Wymiana	pionów	wodnych	i	kanalizacyjnych	 54	172,35
	 	 wyprowadzenie	instalacji	gazowej	 89	048,30
	 	 opinia	ornitologiczna	 950,00
	 	 konserwacja	instalacji	elektrycznej	 7	895,01
12	 Norwida	21	 Wymiana	poziomu	kanalizacyjnego	 44	434,85
13	 Norwida	20	 Remont	inst.	elektrycznej	w	klatkach	 18	557,14
	 	 wykonanie	audytu	 11	217,60
14	 Norwida	22	 Remont	instalacji	elektrycznej	 15	919,58
15	 zasoby	ADM-3	 Remont	chodników	i	drogi	 47	692,98
16	 Nałkowskiej	4	 Remont	instalacji	elektrycznej	 18	300,90
17	 Zasoby	ADM-3	 Wymiana	okien	 261	181,40
	 	 refundacja	za	okna	 52	813,00
18	 ADM,Klub,Dyrekcja	 Malowanie	pomieszczeń	biurowych,	 15	074,13
	 	 naprawa	posadzek
	 	 wykonanie	szaf,skręcanie	mebli
19	 Mickiewicza	7	 Wykonanie	audytu	 10	750,20
20	 Wolności	20	 Mapy	własnościowe	 676,50
	 	 wymiana	ogranicznika	prądu	 1	780,90
	 	 remont	maszynowni	 9	502,25
21	 Mickiewicza	8	 Remont	balkonu	 806,31
22	 Norwida	6	 Wymiana	lin	nośnych	wind	 2	611,39
24	 Wolności	7	 	Wymiana	pieca	kuchennego	 1	000,00
25	 Wolności	23	 Wymiana	poziomu	kanalizacyjnego	 15	932,30
26	 Norwida	18	 Wymiana	belek	na	rozdzielaczu	c.o.	 13	849,30
27	 Fiołków	6	 Wymiana	pionu	wodno-kanalizacyjnego	 7	260,93
	 	 wykonanie	projektu	na	instalację	gazową	 5	904,00
28	 Fiołków	4	 jw.	 5	658,00
29	 Fiołków	1	 jw.	 5	658,00
	 	 wymiana	pionu	wodno-kanalizacyjnego	 7	054,50

ADMINISTRACJA NR 4 
– HALEMBA, KOCHŁOWICE

Lp. Nazwa obiektu adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1	 Zasoby	ADM-4	 Wymiana	stolarki	okiennej	 12.016,94
2	 Zasoby	ADM-4	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 8.555,54
3	 Olszynowa	5,		 Remont	i	uszczelnienie	przewodów	 82.422,63
	 Solidarności		 kominowych,	montaż	ekranów	i	nasad
	 19,	10	,8,	4,	13,	
	 Energetyków	7,	Międzyblokowa	14,	7,	
	 Miodowa	18,	Oświęcimska	85	
4	 Energetyków	8,	17,	19,	 Wykonanie	PT	remontu	 20.295,00
	 Solidarności	19,	26,	8	 instalacji	gazowej	
5	 Solidarności	6,	8,	13	 Naprawa	instalacji	odgromowej	 4.312,91
6	 Energetyków	8	 Wymiana	instalacji	gazowej	 106.406,57
7	 Energetyków	17	 Wymiana	instalacji	gazowej	 126.078,18
8	 Solidarności	6,	8,	10	 Wykonanie	PT	remontu	instalacji	elektr.	 5.851,80
9	 Energetyków	13	 Wymiana	kaset	domofonowych	 5.807,70
10	 Energetyków	11	 Wymiana	kaset	domofonowych	 5.807,70
11	 Energetyków	7	 Wymiana	kaset	domofonowych	 5.807,70
12	 Energetyków	7	 Remont	chodnika	 9.065,10
13	 Energetyków	7	 Wykonanie	opaski	woków	budynku	 5.881,91
14	 Energetyków	7	 Podwyższenie	przewodów	kominowych	 23.292,50
15	 Solidarności	15	 Wymiana	barierek	schodowych	 10.416,24
16	 Racławicka	1	 Remont	dachu	 74.182,12
17	 Energetyków	1	 Remont	dachu	 105.415,96
18	 Oświęcimska	85a	 Remont	dachu	 31.989,23
19	 Solidarności	4	 Wymiana	poziomej	instalacji	wodnej	 31.260,57
20	 Energetyków	13	 Roboty	ogólnobudowlane	przy	ociepleniu	 246.510,51
21	 Energetyków	7	 Roboty	ogólnobudowlane	przy	ociepleniu	 224.206,23
22	 Energetyków	11	 Roboty	ogólnobudowlane	przy	ociepleniu	 243.506,87
23	 Energetyków	7,11,13,19,		 Ekspertyzy	ornitologiczne	 6.100,00
	 Solidarności	19
24	 Energetyków	13	 Podwyższenie	przewodów	kominowych	 25.496,62
25	 Energetyków	13	 Kontrola	przewodów	kominowych		 12.861,90
	 	 sondą	kamerową	
26	 Energetyków	11	 Podwyższenie	przewodów	kominowych	 31.669,79
27	 Energetyków	11b	 Demontaż	podjazdu	dla	inwalidy	 2.363,96
28	 Energetyków	11a/8	 Naprawa	spękań	ścian	 428,89
29	 Energetyków	11	 Naprawa	schodów	wejściowych	 3.582,59
30	 Energetyków	7	 Kontrola	przewodów	kominowych	 11.657,40
	 	 sondą	kamerową
31	 Energetyków	7b/25,	7b/17	 Remont	pustostanów	 8.179,07
32	 Energetyków	1	 Malowanie	klatki	schodowej	po	pożarze	 8.385,34
33	 Międzyblokowa	7	 Remont	poziomej	instalacji	gazowej	 7.109,01
34	 Racławicka	1	 Remont	świetlików	dachowych	 13.002,38
35	 Lokale	własne	 Remont	pomieszczeń	biurowych	 18.189,71
36	 Zasoby	ADM-4	 Remont	mienia	gruntowego	 8.541,97
37	 Oświęcimska	85	 Remont	schodów	 24.900,24
38	 Łukasiewicza	9	 Przyłącze	zimnej	wody	–	instalacja	p.poż	 19.668,47
39	 Łukasiewicza	9	 Remont	windy	 4.611,30
40	 Energetyków	7	 Ocieplenie	budynku	 872.514,25
41	 Energetyków	11	 Ocieplenie	budynku	 872.768,14
42	 Energetyków	13	 Ocieplenie	budynku	 872.444,66
43	 Energetyków	19	 Audyt	energetyczny,	wykonanie	 10.024,50
	 	 map	własnościowych
44	 Solidarności	19	 Audyt	energetyczny,	wykonanie	 10.024,50
	 	 map	własnościowych

45	 Solidarności	10	 Audyt	energetyczny,	wykonanie	 9.557,10	
	 	 map	własnościowych	
46	 Solidarności	8	 Audyt	energetyczny,	wykonanie	 9.557,10
	 	 map	własnościowych
47	 Solidarności	6	 Audyt	energetyczny,	wykonanie	 9.557,10
	 	 map	własnościowych

ADMINISTRACJA NR 5 – WIREK, BIELSZOWICE
Lp. Nazwa obiektu adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1	 Zasoby	ADM-5	 Wymiana	stolarki	okiennej	(z	listy	+	awaryjne)	364	450,14
2	 Zasoby	ADM-5	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 6	959,00
3	 ks.	Niedzieli	31a,		 Remont	i	uszczelnienie	 144	723,12
	 Curie	4,	Główna	24/4,		 przewodów	kominowych
	 Elsnera	1/2Chroboka	28/7,	30/3,	30/6,	14/6,	14/9,	
	 Paderewskiego	1/25
4	 Jankowskiego	16,16a,		 Roboty	dekarskie	 129	184,74
	 Chroboka	26	
5	 Chroboka28-30,	12-14,		 Remont	instalacji	wod.-kan.	 238	659,00
	 J.	Curie	4a/15,	4b/1,		 oraz	deszczówki
	 Kempnego	4a/2,	
	 Elsnera	1/1,	2a	3a/1,	3a/2,	3b/1,	4/2,	
	 Jankowskiego	18,	Paderewskiego	3a	13,	1a/42
6	 Elsnera	1,2,3	 Remont	instalacji	elektrycznej	 177	876,73
7	 Główna	26/15,		 Wymiana	instalacji	gazowej	 109	426,31
	 Jankowskiego	18
8	 ks.	Niedzieli		 Uszczelnienie	spoin	elewacyjnych,	 29	547,52
	 41a,	45,	47,	49			 uzupełnienie	tynków
	 Kempnego	2,	4	Elsnera	1,		3,	
	 Jankowskiego	18-18c,	Paderewskiego	1,	3
9	 Jankowskiego		 Uzupełnienie	tynków	 23	657,11
	 18-18a,	18-18b,		 Uszczelnienie	spoin	elewacyjnych,
	 Paderewskiego	1,	3,	3a	 uzupełnienie	obróbek	i	pokryć	z	papy
10	 ks.	Niedzieli	41,	43,	49,		 Uzupełnienie	tynków	 17	174,78
	 Paderewskiego	3,	7		 na	ścianach	i	sufitach	balkonów
11	 Jankowskiego	16-16a	 Udrożnienie	dylatacji	 139	596,64
12	 J.	Curie	4b,	4d,	Elsnera	2	 Malowanie	klatek	schodowych	 85	455,72
13	 Paderewskiego	7b/26,	7a/6	 Remont	pustostanów	 14	780,85
14	 Jankowskiego	16	 Remont	pomieszczeń	pozsypowych	 17	765,46
15	 Jankowskiego16-16a,		Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku	 53	243,51
	 Paderewskiego		 do	zsypów	zewnętrznych	oraz	wewnętrzn.	
	 13,	15-15c	
16	 Jankowskiego	16a/30	Odszkodowanie	z	tytułu	szkód	górniczych	 1	509,90
17	 Paderewskiego	13-13b	 Remont	schodów	zewnętrznych	 108	668,76
18	 Paderewskiego	11,13	 Remont	chodników	 53	643,30
19	 ks.	Niedzieli	31,4,	31b/8	 Remonty	pieców	węglowych	 11	795,76
20	 Paderewskiego	3,	3a	 Wykonanie	obudowy	szaf	energetycznych	 17	193,94
21	 Paderewskiego	1,	1a,	3a	 Malowanie	szaf	energetycznych	 5	295,14
22	 Elsnera	2-2c	 Przebudowa	kaset	domofonowych	 14	990,40
23	 Kempnego	2c	 Remont	instalacji	domofonowej	 723,60
24	 Elsnera	2-2c	 Kotwienie	warstw	fakturowych	 163	572,60
	 	 ścian	osłonowych
25	 Elsnera	2-2c	 Roboty	ogólnobudowlane	przy	ociepleniu	 303	677,15
26	 Elsnera	4-4a	 Kotwienie	warstw	fakturowych		 73	233,61
	 	 ścian	osłonowych
27	 Elsnera	4-4a	 Roboty	ogólnobudowlane	przy	ociepleniu	 214	900,18
28	 Paderewskiego	15a,	15b,	15c	 Wymiana	wind	 261	550,08
29	 Paderewskiego	13,		 Remont	i	modernizacja	wind	 128	544,68
	 Jankowskiego	16
30	 Różyckiego	30	 Remont	dachu,	remont	korytarza	 28	587,61
	 	 	remont	przewodów	kominowych	
	 	 malowanie	ODK	PULSAR	
31	 Różyckiego	30	 Remont	dachu,	remont	przewodów		 686,24
	 	 kominowych	malowanie	ADM	5	
32	 Magazynowa	12	 Remont	pomieszczeń	biurowych	 11	836,90
33	 Główna	28	 Utwardzenie	terenu	pod	parking	 9	937,08
34	 Chroboka	24-26	 Remont	nawierzchni	przy	budynku	 10	708,61
35	 Kempnego	2c/8	 Remont	po	pożarze	 18	373,30
36	 Chroboka	 Budowa	śmietnika	 45	756,00
	 16-18,	24-26,	28-30,	32-34
37	 Chroboka14/9,	24-26	 Zabezpieczenie	przewodów		 27	588,92
	 	 dymowych	montaż	wkładów	kwaso-żaroodpornych
38	 Chroboka		 Montaż	wodomierzy	kontrolnych	 8	984,61
	 24-26,	32-34,	
	 Kempnego	4,	Elsnera3,	
	 Jankowskiego	18b-18c	
39	 Chroboka	28,	Curie	4,		 Montaż	nawiewników	 5	895,72
	 Kempnego	2b/12,	
	 Jankowskiego18b/2,	30,	
	 Paderewskiego15/18,	7	,3,	1a/24
40	 ks	Niedzieli	49c	 Izolacja	pionowa	fundamentów	 7	698,12
41	 Paderewskiego	9,	11	 Usunięcie	grafitti	 2	115,46
42	 Elsnera	4-4a	 Ocieplenie	budynku	 404	891,90
43	 Elsnera	2-2c	 Ocieplenie	budynku	 623	674,88
44	 Elsnera	1	 Ocieplenie	budynku	 476	315,08
45	 Kempnego	2,4	,		 Wykonanie	map	własnościowych	 3	382,50
	 Jankowskiego	18-18c,	ks.	Niedzieli	49
46	 Paderewskiego	1,	3	 Opinia	ornitologiczna	 2	100,00
47	 Magazynowa	12	 Remont	pomieszczeń	biurowych	 1	089,82

ADMINISTRACJA NR 6 – BYKOWINA
Lp. Adres – nazwa obiektu Zakres rzeczowy Wykonanie
1	 Pawła	Poloczka	4b	(2-11)	 remont	koryta	dachowego	 5	940,00
2	 Kanarków	1	 docieplenie	stropodachu	 6	048,00
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3 Kopalniana 20-a 1-krotne krycie dachu 29 160,00
4 Kopalniana 22b 1-krotne krycie dachu 13 500,00
5 ODK COUNTRY Konserwacja dachu 17 000,00
6 zasoby ADM6 Wymiana okien: 166 szt= 343,2 m2 197 679,26
7 zasoby ADM6 Refundacje za wym. okien: 28 szt= 59,9 m2 23 029,00
8 zasoby ADM6 Refundacje + wymiany drzwi: 8 szt 16 341,25
9	 zasoby	ADM6	 Montaż	nawiewników	w	oknach	 2	182,24
10 Szyb.4, Zgrz.4, Kop.10a Wymiana okien w kl. schodowej 18 334,39
11	 Szpaków	9	do	17	 Montaż	drzwi	p-poż.do	piwnic	 21	060,00
12 Ryszarda Siekiela 22 Malowanie klatki schodowej 10 260,00
13 ks.Augustyna Potyki 18 Malowanie klatki schodowej 11 340,00
14 Gwarecka 15 Remont posadzek w kl. schodowej 15 930,00
15 Gwarecka 31 Remont posadzek w kl. schodowej 6 096,02
16 Alfonsa Zgrzebnioka 4 Remont posadzek w kl. schodowej 12 960,00
17	 Pawła	Poloczka	12	 Remont	dojść	do	budynku	 9	225,00
18	 Brygadzistów	7	 Odwodnienie	terenu	 1	845,00
19 Alfonsa Zgrzebnioka 20-22 Remont chodnika 73 219,06
20	 Kanarków	1	 Remont	miejsc	postojowych	+	poszerz.	parkingu	50	226,67
21	 zasoby	ADM6	 Remont	cząstkowy	nawierzchni	asafltowych	 5	785,06
22	 Alfonsa	 Chodnik	+	dojścia	do	komór	zsypowych	 10	455,00
 Zgrzebnioka 18-20
23 Alfonsa Utwardz. frezem asfaltowym drogi dojazdowej 9 225,00
 Zgrzebnioka 4
24	 Kombajnistów			 Remont	chodnika	 23	370,00
25 Kopalniana Likwidacja rozlewiska na parkingu 36 285,00
	 -Kombajnistów
26	 Ryszarda	Siekiela	22/	2-6	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 5	939,75
27	 ks.A.Potyki	18/1-13	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 7	666,90
28	 ks.A.Potyki	16/	1-9	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 7	666,90
29 F. Wilka 5a/ 3-28 Wymiana pionu wody (kuchenny) 11 876,45
30	 Kombajnistów	2/	2-14	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 9	718,49
31	 Kombajnistów	3b/	2-10	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 11	340,00
32	 Kopalniana	14/	3-15	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 9	502,93
33	 Szpaków	29/	3-19	 Wymiana	pionów	wody	 7	557,73
34	 Szpaków	3-5	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 90	721,31
35	 Szpaków	15,	17	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 82	986,36
36	 Szpaków	25	 Wymiana	odcinka	zewn.	kanaliz.	sanitarnej	 14	143,13
37	 Drozdów	2-4	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 84	886,21
38	 Drozdów	2-4	 Wymiana	zaworów	podpionowych	 5	829,74
39	 Skowronków	4	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 47	337,94
40 Alfonsa Wymiana odcinka zewn. kanaliz. sanitarnej 19 678,12
 Zgrzebnioka 18
41	 ks.	A.	Potyki	14	 Remont	inst.	elektr.	i	osprzętu	w	kl.	schodowej	 1	944,00
42	 ks.A.	Potyki	16	 Remont	inst.	elektr.	i	osprzętu	w	kl.	schodowej	 3	240,00
43 ks. A. Potyki 18a/1 adaptacja lokalu na mieszkanie 3 024,00
44	 F.	Wilka	5	 Wym.	RG,	tablicy	wentylat.,	montaż	 29	700,00
	 	 inst.	p-przepięc.
45	 F.	Wilka	7	 Wymiana	oświetlenia	w	kl.	schodowej	 8	428,38
46 F. Wilka 8 Wym.RG, rem. inst. elektr., 30 024,00
	 	 Montaż	inst.	p-przepięc.
47	 F.	Wilka	10	 Wym.RG	i	osprzętu,rem.inst.elektr.	 28	747,28
  w kl.schodowej
48	 Kombajnistów	2/	2-14	 Wym.	RG	i	osprzętu,rem.	inst.	 12	420,00
  elektr. w kl. schodowej
49	 Emila	Szramka	3	 Wym.	RG	i	osprzętu,	rem.	inst.	 31	320,00
  elektr. w kl. schodowej
50	 Emila	Szramka	1	 Montaż	wentylatorów	dach.	(oszczędnych)	 7	560,00
51 Sztygarska 5a Modernizacja inst. domofonowej 1 296,00
52 Sztygarska 3a Modernizacja inst. domofonowej 1 512,00
53 Sztygarska 2-a Modernizacja inst. domofonowej 3 024,00
54 ks.A. Potyki 18a Modernizacja inst. domofonowej 1 101,00
55 Sztolniowa 4 Modernizacja inst. domofonowej 1 512,00
56 Sztolniowa 2 Modernizacja inst. domofonowej 1 512,00
57	 Kombajnistów	1	 Modernizacja	inst.	domofonowej	 3	024,00
58	 Kombajnistów	2	 Modernizacja	inst.	domofonowej	 4	584,60
59 F. Wilka 7 Modernizacja inst. domofonowej 4 752,00
60 Kopalniana 10 Modernizacja inst. domofonowej 3 024,00
61 Kopalniana 16a Modernizacja inst. domofonowej 1 512,00
62	 F.	Wilka	7,	 Uzupełnienie	osłon	otworów	 18	843,36
	 W.Pośpiecha	2,		 wentylac.na	stropodachu
 Bryg. 7, J. Grzegorzka 4-9, 
 Gwarecka 21-23-15, 
 A. Zgrzebnioka 2,Szybowa 6
63	 F.	Wilka	10a/1,	 Uzupełnienie	tynków	i	okapników	na	balkonach	 16	524,00
 Szybowa 4b/3 i 6/21 
 Zgrz. 4/10 i 4b/3,8, 
 Gwar.23,21a/12
64	 Szybowa	4,	6	 Mocowanie	luźnych	płyt	na	elewacjach	 8	581,68
 F. Wilka 5, 6, 7 
65	 F.	Wilka	5,	6,	Gwar.	21,		Uszczelnienie	i	częściowe	dociepl.	elewacji	 13	176,00
	 Dr.	2,	Szpaków	3,	5,	27,	37,	43,	51	
66	 Szpaków		 Uzupełnienie	tynków	i	blach	okap.na	galeriach	 38	068,75
 3-5-17-13-11-27-31-37, 
	 Skowr.	4,	Drozdów	2,	
	 Kanarków	3	
67	 Szpaków	3,	11,	13,	37,	Naprawa	słupów	żelbetowych	na	galeriach	 54	972,00
68	 Drozdów	4,	Szpaków	5	 Uszczelnienie	ślusarki	okiennej		 2	700,00
  w kl. schodowej
69 ks. A. Potyki 18/ 12 Refundacja za piec 2 045,61
70 ks. A. Potyki 18a/ 2 Adaptacja lokalu na mieszkanie 1 791,98
71 R. Siekiela 22, Frezowanie przewodu kominowego 17 280,00
 ks. A. Potyki 18
72	 Gwarecka	19	 Okratowanie	wejść	na	ostatnim	piętrze	 2	376,00
73	 Brygadzistów	1	 Okratowanie	wejść	na	ostatnim	piętrze	 2	268,00

74	 Brygadzistów	3	 Okratowanie	wejść	na	ostatnim	piętrze	 4	536,00
75	 Emila	Szramka	3	 Okratowanie	wejść	na	ostatnim	piętrze	 4	752,00
76	 ks.	A.	Potyki	16,	 Roboty	towarzyszące	termo	 700	430,17
	 Sztyg.	2,	Kop.10	 nie	objęte	audytem
77	 Gwarecka	15,		 Wymiana	urządzeń	zabawowych	 22	140,00
 R. Siekiela 22 
78	 Szpaków	29-31	 Wymiana	huśtawki	 6	765,00
79  PRAWO BUDOWLANE- Kontrola instalacji gazowych 23 643,06
80	 (przeglądy	instalacji)	 Kontrola	przewodów	kominowych	 39	641,60
81 kontrola instalacji odgromowej (co 5 lat) 10 519,09
82 ks. A. Potyki 16 Ocieplenie budynku   1 080 321,55
83 Kopalniana 10 Ocieplenie budynku   559 935,52
84 Sztygarska 2 Ocieplenie budynku   669 127,86
85 Szybowa 6, Wilka 5, 8, 10 Audyty energetyczne +PB 52 250,40
86	 F.	Wilka	8,	10	 Mapy	własności	 1	353,00

ADMINISTRACJA NR 7 – ORZEGÓW, GODULA
L.p. Nazwa obiektu adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1 Zasoby ADM 7 Wymiana okien 149.205,93
2	 A.	Zielińskiego3/1,	3/2,	 Modernizacja	loggii	balkonowych	 62.774,05
	 3a/1,	5a/1,	5a/2,	7/1,	7a/1,	 na	parterach	budynków
 7a/2, 9a/1, 9a/2, 11a/113a/1, 13a/2
	3	 A.	Zielińskiego	6,	a,	b,	c	 Wymiana	poziomów	 54.267,70
	 	 zimnej	i	ciepłej	wody
4	 W.	Fojkisa	7,	7a	 Wymiana	poziomów	zimnej	wody	 11.567,58
5	 W.	Fojkisa	11	 Wymiana	poziomów	zimnej	wody	 18.158,09
6	 W.	Fojkisa	12	 Wymiana	poziomów	zimnej	wody	 		8.043,42
7	 L.	Piechy	10	 Wymiana	poziomów	zimnej	i	ciepłej	wody	 22.459,84
8	 W.	Fojkisa	10	 Wymiana	poziomów	zimnej	wody	 		3.339,90
9	 Lipińska	10	 Modernizacja	inst.	domofonowej	 7.840,80
10	 A.	Zielińskiego	1,	1a	 Modernizacja	inst.	domofonowej	 3.456,00
11	 A.	Zielińskiego	3,	3a	 Modernizacja	inst.	domofonowej	 3.456,00
12	 A.	Zielińskiego	5,	5a	 Modernizacja	inst.	domofonowej	 3.456,00
13 W. Fojkisa 12 Modernizacja inst. domofonowej 3.851,28
14 L. Piechy 6 Modernizacja inst. domofonowej 5.464,80
15 L. Piechy 8 Modernizacja inst. domofonowej 4.244,40
16 K. Latki 7,7a Modernizacja inst. domofonowej 4.136,40
17 W. Fojkisa 3 Modernizacja inst. domofonowej 1.728,00
18 K. Latki 4,6 Remont instalacji odgromowej  4.444,81
19 L. Piechy 3 Remont instalacji odgromowej  2.116,26
20 L. Piechy 7 Remont instalacji odgromowej  1.515,18
21 L. Piechy 10-12 Remont instalacji odgromowej  4.201,32
22 W. Fojkisa 10 Remont instalacji odgromowej  3.147,96

23 J. Waniora 1 Remont instalacji odgromowej  7.562,26
24	 K.	Latki	6c	 Wymiana	pionów	zimnej	i	ciepłej	wody	 	6.786,56
25	 L.	Piechy	8a	 Wymiana	pionów	zimnej	i	ciepłej	wody	 	7.283,58
26	 A.	Zielińskiego	2	 Wymiana	pionów	zimnej	i	ciepłej	wody	 	6.823,67
27	 A.	Zielińskiego	6c	 Wymiana	pionów	zimnej	i	ciepłej	wody	 	4.943,06
28	 K.	Latki	8a	 Wymiana	pionów	zimnej	i	ciepłej	wody	 	7.054,50
29	 K.	Latki	6a	 Wymiana	pionów	zimnej	i	ciepłej	wody	 	6.543,28
30	 L.	Piechy	10a	 Wymiana	pionów	zimnej	i	ciepłej	wody	 	6.786,56
31. L. Piechy 2, a, b, c Malowanie klatek schodowych 30.187,83
32	 A.	Zielińskiego	6,	a,	b,	c	 Malowanie	klatek	schodowych	 28.573,48
33 L. Piechy 4 Malowanie klatek schodowych 14.784,75
34	 Zasoby	A-7	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	pokontroln.	 32.173,71
35	 A.	Zielińskiego	6	 Remont	drzwi	wejściowych	do	budynku	 1.566,00
36	 W.	Fojkisa	3a	 Remont	drzwi	wejściowych	do	budynku	 1.348,96
37	 A.	Zielińskiego	3	 Remont	drzwi	wejściowych	do	budynku	 	1.350,00
38	 A.	Zielińskiego	9	 Remont	drzwi	wejściowych	do	budynku	 1.566,00
39	 J.	Waniora	1a	 Remont	drzwi	wejściowych	do	budynku	 				1.566,00
40	 K.	Latki	8a	 Remont	drzwi	wejściowych	 				1.347,06
41	 K.	Latki	3a	 Remont	drzwi	wejściowych	do	budynku	 				1.310,26
42	 L.	Piechy	10a	 Remont	drzwi	wejściowych	do	budynku	 				1.350,00
43 W. Lipa 9 Wykonanie parkingu  10.170,75
44	 Lipińska	4b-4c	 Wymiana	rozdzielnicy	gł.,wymiana	WLZ	 		22.224,21
45	 A.	Zielińskiego	4	 Uszczelnienie	elewacji	zewnętrznej	budynku	 		9.052,24
46	 W.	Fojkisa	15a	 Usunięcie	nieszczelności	inst.gazowej	 		1.517,86
47.	 W.	Fojkisa	13	 Usunięcie	nieszczelności		instalacji	gazowej	 		1.260,00
48.	 A.	Zielińskiego	2/5	 Remont	pustostanu	 		4.904,11
49	 Zasoby	A-7	 Remont	urządzeń	zabawowych	 		9.796,21
50	 K.	Latki	6b/13	 Prace	porządkowe	pustostanu	 						689,92
51	 W.	Fojkisa	16	–	pawilon	 Malowanie	elewacji	zewnętrznej	 		18.809,53
52 ODK NEPTUN, ADM 7 Adaptacja pom.klubu osiedl.  79.376,72
	 	 remonty	bieżące
53	 Lipińska	10,	L.Piechy	6	i	8	 Roboty	dodatk.	związane	 		402.541,57
	 	 z	dociepl.	budynków
54	 Lipińska	10	 Termomodernizacja	budynku	 1.149.393,93
55 L. Piechy 6 Termomodernizacja budynku   883.888,77
56 L. Piechy 8 Termomodernizacja budynku   578.030,22
57 W. Lipa 7 Wyk.audytu energet. do dociepl. budynku    10.399,65
58 W. Lipa 9 Wyk.audytu energet. do dociepl. budunku    10.399,65
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Rudzka Spółdzielnia 
MIESZkANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza	przetarg	ofertowy	nieograniczony,	którego	przedmiotem	będzie	ustalenie	najwyższej	stawki	czynszu	najmu	 
i	na	jej	podstawie	zapewnienie	pierwszeństwa	do	zawarcia	umowy	najmu	dla	niżej	wymienionego	mieszkania

PRZETARG 
adres, struktura, piętro pow. użytkowa stawka wywoławcza czynszu

w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu:
ul. Jana Stefana Dworaka 9a/30, 3 p + k, V	piętro 47,17 m2  12,00 zł 

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1.	Złożenie	w	sekretariacie	Rudzkiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	–	pokój 213	pisemnej	oferty	w		zamkniętej	kopercie	z	dopiskiem:	

„najem lokalu mieszkalnego przy ul. .................................” do  dnia 29.03.2016 r. do godz. 14,00.	Ofertę	należy	złożyć	w	odpowiedniej	
formie	wg	załączonego	druku	dostępnego	w	Registraturze	Spółdzielni	lub	stronie	internetowej	RSM.
2.	Wpłacenie	przelewem	wadium	w	wysokości	2.000,00 zł	 (dwa	tysiące	zł)	oraz 100,- zł + 23%VaT tytułem	opłaty	przetargowej	

na	każde	mieszkanie,	o	które	oferent	się	ubiega	do	dnia	29.03.2016 r. do godz. 14,00	i	dołączenie	kserokopii	wpłat	do	oferty.	Konto	
bankowe	Spółdzielni	PKO	BP	O/Gliwice	nr	43	1020	2401	0000	0302	0039	3751.
Komisyjne	otwarcie	ofert	nastąpi	dnia 30.03.2016 r. o godz. 11.00 przy	udziale	oferentów	za	okazaniem	dowodu	wpłaty	wadium.	

Obecność	nie	jest	obowiązkowa. 
Oferta	winna	zawierać	proponowaną	wysokość	stawki	co	najmniej	równą	stawce	wyjściowej.
O	wyborze	oferty	zdecyduje	najwyższa	zaoferowana	stawka	czynszu	na	dane	mieszkanie	stanowiąca	nadwyżkę	ponad	stawkę	wy-

woławczą.
Remont	mieszkania	należy	przeprowadzić	we	własnym	zakresie	i	na	własny	koszt	łącznie	z	ewentualną	wymianą	okien.
Wadium	oferenta	,	którego	oferta	zostanie	uznana	za	najkorzystniejszą	zostanie	przelana	na	poczet	kaucji	zabezpieczającej	opłaty	

czynszowe.
Przystępujący	do	przetargu	traci	wadium,	jeżeli	w	terminie	14	dni	od	daty	wygrania	przetargu	nie	podpisze	umowy	i	nie	uzupełni	

kaucji	do	wysokości	6-miesięcznego	czynszu	wyliczonego	w	oparciu	o	zaoferowaną	stawkę.	Umowa	najmu	może	zostać	zawarta	jedy-
nie	na	czas	określony	do	5	lat	z	możliwością	jednokrotnego	przedłużenia	nie	dłużej	niż	na	kolejne	5	lat.	Osobie,	która	zawrze	umowę	
najmu	przysługuje	prawo	pierwokupu	zajmowanego	lokalu	po	cenach	rynkowych	bez	konieczności	prowadzenia	postępowania	prze-
targowego.	Umowa	najmu	oraz	Regulamin	najmu	lokali	mieszkalnych	w	RSM	są	dostępne	na	stronie	internetowej:	www.rsm.com.pl
W	przypadku	nie	wygrania	przetargu	zwrot	wadium	nastąpi	na	wskazane	konto	bankowe	nie	póżniej	niż	3	dni	od	pisemnego	po-

wiadomienia o wyniku przetargu.
Oględzin	mieszkań	można	dokonać	w	dniu 21.03.2016 r. w godz. 14.00-16.00.
O	wyniku	przetargu	oferenci	zostaną	powiadomieni	pisemnie.
Szczegółowych	informacji	udziela	Dział	Członkowsko-Lokalowy	Spółdzielni,	tel.	32	248-24-11	wew.	209.
Spółdzielnia	może	odwołać	przetarg	bez	podania	przyczyn.
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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 
29.09.2015 r., 17.12.2015 r. oraz 23.02.2016 r. zakończyły się wynikiem 
negatywnym.

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest oddanie w użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej - Go-
duli przy ul. Akacjowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geode-
zyjnym 1446/24 o powierzchni 1259 m2, użytki: R-IIIa, R-IIIb, obręb Orze-
gów, 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 prze-
strzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1446/24 stanowi teren zabu-
dowy 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 87.000,00 zł.
Osiągnięta w rokowaniach cena działki będzie stanowić podstawę do 

ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wy-

sokości 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 zasa-
dach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie bu-
dynku 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 usta-
lenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, 
niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Rokowania odbędą się w dniu 26.04.2016 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 za-
poznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogło-
szeń w budynku urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim  
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 19.04.2016 r. do-
konają wpłaty zaliczki w wysokości 4.400,00 zł, z dopiskiem „zaliczka  
– ul. Akacjowa, działka nr 1446/24” przelewem na rachunek banko-
wy: 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: po-
niedziałek – 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 1446/24”. Zastrzega się prawo do odwołania 
rokowań z uzasadnionej przyczyny.

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

PREZYdENt MIAStA 
RudA ŚlĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta wykazu 

nieruchomości zabudowanej budynkiem 
użytkowym na terenie Gminy Miasta Ruda 

Śląska:

ul. Krańcowa nr 5

stanowiącego własność Gminy Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonego do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz jego najemcy.

PREZYdENt MIAStA 
RudA ŚlĄSKA 

 informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 

wykazu nieruchomości gruntowych 
znajdujących się w rejonie: ul. Karola 

Goduli, która zostanie oddana w najem, na 
okres 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek 

gastronomiczny. 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste  

na okres 99 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich z przeznaczeniem  

pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wie-
czyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich, stanowiące działki 
nr:

– 1268/93 o powierzchni 710 m², 
– 1272/93 o powierzchni 745 m², 
obręb Bielszowice, karta mapy 6, Gl1S/00013130/2 (działy III i IV ww. księgi są wolne od 

wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska ww. działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, posiadają kształt prostokąta, są niezabu-
dowane 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 zasa-
dach ogólnych.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 1268/93 – 89.000,00 zł,
– dla działki nr 1272/93 – 93.000,00 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 notarial-
nego.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2016 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 15.04.2016 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości: dz. nr 1268/93 – 4.500,00 zł, dz. nr 1272/93 – 4.700,00 zł, przelewem na kon-
to lub w kasie Urzędu i przedłożą komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty  
i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O 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.

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z prze-
znaczeniem 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 symbo-
lem 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 notarial-

nej. 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 jednoro-
dzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezacho-
wanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej 
opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczy-
stego 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 ogło-
szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 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 Ślą-
ska (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 od-
wołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

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



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

Pani
Barbarze Hejosz

pracownicy Wydziału Spraw Lokalowych
Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, 

itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

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

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

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. 
Tel. 607-969-200.

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

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

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

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

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

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

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

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

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

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

 Nie masz zdolności kredytowej potrze-
bujesz gotówki. Tel. 32 243-01-77. 

 
 C.o. – montaż, instalacja. Tel. 508-127-072.

 Kredyty hipoteczne www.nieruchomosciga-
briel.pl, tel. 691-523-055.

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

 
 Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowa-

nie, panele. Tel. 501-815-416.

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

 
 Szybka pożyczka dojazd 780-116-672.

 
 Remonty – wykończenia doświadczenie, 

gwarancja, www:lux-dom.net.pl. Tel. 501-608-
239.
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 MYCIE OKIEN, SPRZĄTANIE. Tel. 511-754-

594.
 

 Usługi: gładzie, kafelki, malowanie. Tel. 
696-045-930.

U����� ����������
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi po-

grzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.
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 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. 
TEL. 501-239-405 . ANEL.

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

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

 Halemba, dwupokojowe, 35 m2, 83 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Godula, dwupokojowe, 46m2, 86 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 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

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

 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotów-
ka, tel. 884-313-002. 

 Kawalerki: Czarny Las, 34 m2, 59 tys., Lecha, 
29 m2, 55 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Energetyków, 35 m2, 76 tys., 
Kopalniana, 43 m2. LOKATOR, tel. 793-017-323

 Trzypokojowe: Skowronków, 62 m2, 149 tys. 
LOKATOR, tel. 793-017-323.

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

 Dwupokojowe, 48 m2, 98 tys. zł,  Godula, 
centralne ogrzewanie. CONTRACTUM, tel. 793-
396-040.

 Dwupokojowe, 47 m2, 69 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, NIERUCHOMO-
ŚCI. Tel. 887-877-189.

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

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

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

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, 
DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.

 WYNAJEM GARAŻY, Bykowina, ul. Korfante-
go, tel. 505-926-568.

 Sprzedam M-3 Nowy Bytom, 1 piętro Objaz-
dowa. Tel. 604-987-117.

 SPRZEDAM M-2, Halemba, III PIĘTRO, 74.000 zł,
do remontu. Tel. 509-364-986.
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 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-

jazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

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

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

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

 
 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 

507-572-625.

 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-
049-833.
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 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.

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

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodziel-
nych pracowników ogólnobudowlanych (wy-
kończenia), elektryków z uprawnieniami. Prawo 
jazdy mile widziane Nawiążemy również współ-
pracę z małymi fi rmami budowlanymi. Kontakt, 
tel. 32 740-91-63, 696-099-922.

 Zatrudnię panią-wykształcenie wyższe wiek 
ok 30 lat do pracy w biurze w zakładzie pogrze-
bowym Hofman. CV ze zdjęciem proszę przesłać 
na adres biuro@hofman-dompogrzebowy.pl

 Poszukujemy pracowników: ślusarz, spa-
wacz. Najlepiej emeryci  lub renciści. Tel. 32 
244-35-34,  32 244-48-44.

 Firma z Rudy Śląskiej-Orzegów zatrudni me-
chanika utrzymania ruchu. Wymagana książecz-
ka sanitarno-epidemiologiczna. Mile widziane 
uprawnienia SEP do 1 KW. Możliwość przyucze-
nia. Tel. 733-109-682.

 Przyjmę do pracy w zakładzie kamieniarskim 
najlepiej emeryt górnik. Tel. 501-303-628.

R����
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Ko-
lejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

 Sprzedam używane kontenery – szatnie bu-
dowlane. Tel. 531-112-344.

 
 Anti kpol skup antyków 883-792-678.

 
 Skóry, futra, kożuchy, szycie, przeróbki, far-

bowanie. www.fi szer-futra.com.pl. Dojazd gra-
ti s. Tel. 608-247-990.

Ruda 
Śląska

Nowy Bytom

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

„Umiera się nie dlatego by przestać żyć,
lecz po to by żyć inaczej”

PANI BARBARZE HEJOSZ
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy z powodu śmierci 

MATKI
składają 

koleżanki i koledzy z Wydziału Spraw Lokalowych
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Jarmark Kolorowy Bazar 
17-20.03.2016 r. 

w CH-R Plaza Ruda Śląska!

Z nami będą 
między innymi:

pasieka Leśna• 
winiarnia Mnich• 
Gospodarstwo Rybackie Madzia• 
palarnia kawy Aruko• 
Tupperwere • 
przytulanki koty i lalki anioły• 
Kolorowy Bazar świeczki ręcznie rzeźbione • 
ozdoby świąteczne i pisanki Cuda Kwiatki • 
w Wolnej Chwili
 i inni.• 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) 
wykazu lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku 
przy ul. Piotra Niedurnego nr 36, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, któ-
ry przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu 
zawartej na okres 3 lat.
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Futsal

Gwiazda zgasła w Chojnicach

Osłabiona personalnie i brakiem nadziei 
Gwiazda pojechała w niedzielę (13.03.) do 
Chojnic. Szanse na zwycięstwo były małe, 
biorąc pod uwagę fakt, że gospodarze notu-
ją ostatnio dobrą passę. W meczu niespo-
dzianki nie było. Czerwone diabły pokonały 
rudzian aż 6:2.

Mecz był taki, jak się spodziewano – go-
spodarze atakowali i to oni kreowali grę. 
Pierwsza bramka padła w 9. minucie spo-
tkania. Wtedy to po kolejnej już stracie ru-
dzian na własnej połowie, Kriezel popędził 
na bramkę gości i zdobył bramkę na 1:0. 
Chwilę później było już 2:0 po golu, który 
padł po rzucie rożnym. Przed przerwą dia-
bły zdołały podwyższyć jeszcze na 3:0.

W drugiej połowie gra uspokoiła się i do 
głosu doszli rudzianie. W 22. minucie Dani-
łejko po płynnej kontrze zdobył pierwszą 
bramkę dla rudzian. W kolejnej sytuacji bli-
ski zdobycia bramki kontaktowej był Hew-
lik. Chojniczanie jednak szybko uspokoili 
rudzian po rzucie rożnym w 25. minucie. 
Rudzianie walczyli do samego końca. Pięk-

Red Devils FC Chojnice 6:2 (3:0) Gwiazda Ruda Śląska

Po tym spotkaniu Gwiazda straciła 
szansę na utrzymanie Ekstraklasie.

ne było drugie trafienie autorstwa Pękali. 
Był to strzał z dalszej odległości, po którym 
niewiele do powiedzenia miał bramkarz go-
spodarzy. Przed końcem gospodarze ustalili 
wynik na 6:2. 

Siatkówka

Weekend KPKS-u

Za zawodniczkami KPKS-u pierwszy „dłu-
gi” weekend rozgrywek. Halembianki roze-
grały dwa mecze, w sobotę (12.03.) na wyjeź-
dzie w Blachowni oraz w niedzielę (13.03.) na 
własnym terenie podejmując zespół z Borow-
na. Spotkanie w Blachowni było bardzo po-

prawne w wykonaniu rudzianek. Od początku 
każdego seta zawodniczki wychodziły na kil-
kupunktowe prowadzenie, które udawało się 
utrzymać do końca. Wyjątkiem był drugi set, 
w którym to gospodynie zagrały mądrzej na 
siatce, rozbijając obronę rudzianek. Musiały 

one w tym secie uznać ich wyższość, przegry-
wając 24:26. Jednak w kolejnych dwóch wró-
ciły na prawidłowe tory, wygrywając całość 
3:1. Bardzo dobrze funkcjonowała cała druży-
na, której zdecydowaną liderką tego dnia była 
Szafarczyk, popisując się wysoką skuteczno-
ścią w przyjęciu i ataku.

Niedzielne spotkanie, rozgrywane na hali 
MOSiR-u w Halembie zgromadziło wielu 
sympatyków tego sportu, którzy swoim do-
pingiem pomogli wysoko pokonać zespół 
LKPS Borowno II. Przyjezdne tylko na po-
czątku trzeciego seta wyszły na trzypunktowe 
prowadzenie, które jednak szybko z linii 9 
metra zostało odzyskane. Rudzianki dobrze 
radziły  sobie w przyjęciu i obronie, co pozwa-
lało pewnie dyktować warunki gry na siatce, 
gdzie niestety nie były bezbłędne. Pomimo 
dobrej zagrywki i utrudnianiu zadania rozgry-
wającej, nie zdobyły satysfakcjonującej liczby 
punktów. Wiele zmian w zespole pozwoliło 
osobiście przysłużyć się w zwycięstwie każ-
dej z zawodniczek. Zespół zagrał równo 
i ciężko wskazać wyróżniającą się tego dnia 
zawodniczkę.

Siatkarki rozegrały dwa spotkania.

KPKS Halemba 3:0 (25:14, 25:13, 
25:15) LKPS Borowno II, UKS 
Gimnazjum Blachownia 1:3 
(22:25, 26:24, 20:25, 19:25)  

KPKS Halemba

BOKS

Mistrzowskie walki 
bokserów

6-7 marca odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Śląska Kade-
tów, Juniorów i Młodzieżowców w Bielsku-Białej. W turnieju wy-
startowała rekordowa liczba zawodników, bo aż 147 z 28 śląskich 
klubów. Ekipa UKS Śląsk Ruda Śląska była reprezentowana przez 
pięciu zawodników, którzy w turnieju spisali się bardzo dobrze. 
Konrad Gawron zdobył tytuł mistrza Śląska kadetów i puchar naj-
lepszego kadeta w tym turnieju w wadze 54 kg. Thomas Paszek 
zdobył tytuł wicemistrza Śląska seniorów w wadze 75 kg. Nato-
miast brązowe medale zdobyli Damian Pasiek w wadze 91 kg 
(kat. senior) i Marcel Janicki w wadze 56 kg (kat. junior). Ostatni 
z zawodników Witold Lisek przegrał walkę eliminacyjną i odpadł 
z turnieju.  Konrad Gawron na pierwszym miejscu.

Zapasy

Wojtachnio z brązem
4-5.03. odbyły się Mło-

dzieżowe Mistrzostwa Pol-
ski w stylu wolnym. Repre-
zentant Pogoni Aleksander 
Wojtachnio po zaciętych 
pojedynkach wywalczył 
trzecie miejsce w kategorii 
125 kg. Pamiętajmy, że 
Aleksander startuje w kate-
gorii do 97 kg, więc tym 
bardziej gratulujemy uda-
nego startu. Mamy nadzie-
ję, że to nie koniec sukce-
sów zapaśnika. Zawodnik wraz z trenerem.

Zapasy

28 powodów do dumy
Worek medali wywalczyli w so-

botę (12.03.) zawodnicy i zawod-
niczki Slavii podczas Mistrzostw 
Śląska Młodzików i Dziewcząt 
w zapasach w stylu wolnym. W su-
mie rudzianie zdobyli 28 medali.

Areną zmagań naszej młodzieży 
była hala MOSiR-u w Tychach. Re-
prezentacja Slavii liczyła 61 zawod-
ników i zawodniczek. Złoci medali-
ści: Martyna Skalec, Patrycja Słom-
ska, Justyna Trutwin, Patrycja Kuc, 
Paulina Danisz, Nicol Wiezner, Ka-
mila Kulwicka, Marcel Krupa, Ga-
briel Kuropatwa i Oliwier Łętow-
ski.

Zdobywcy srebrnych medali: 
Aleksandra Cieślik, Julia Danisz, 
Weronika Szczepanik, Wiktoria 
Gólcz, Karolina Białek, Sajmon 

Klepacki, Dawid Warcholik, Dawid 
Gawlik, Krzysztof Dreja oraz Mi-
chał Kaik.

Zdobywcy brązowych medali: 
Aleksandra Ptoszek, Patrycja Cu-
ber, Wanesa Hajduk, Magdalena 

Rutkowska, Roksana Grzeszczak, 
Roksana Gwózdek, Dawid Paprot-
ny i Maciej Hajdara.

Zawodnicy Slavii podczas mistrzostw Śląska.

Andrzej Sokalski piątym  
zawodnikiem w Europie

Zawodnik ZKS-u Slavia Ruda 
Śląska Andrzej Sokalski zajął pią-
te miejsce w kategorii wagowej 
do 74 kg w rozgrywanych na Ło-
twie Mistrzostwach Europy Se-
niorów w zapasach w stylu wol-
nym. Wynik ten należy uznać za 
duży sukces, biorąc pod uwagę 

fakt, że nasz zawodnik był debiu-
tantem w imprezie tak wysokiej 
rangi, a mimo to zaprezentował 
się najlepiej z dotychczas walczą-
cych zawodników w stylu wol-
nym. Dziękujemy za wspaniałą 
rywalizację i dostarczone kibicom 
emocje.

Andrzej Sokalski na macie.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń
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Piłka nożna
Ekstraklasa futsalu

1  Gatta Active Zduńska Wola 18 40
2  Rekord Bielsko-Biała  19 38
3  Pogoń ‘04 Szczecin 19 36
4  Red Devils Chojnice 19 31
5  FC Toruń 18 26
6  Nbit Gliwice 19 26
7  GAF Omega Gliwice 19 23
8  KGHM Euromaster Chr. Gł. 19 23
9  Red Dragons Pniewy 19 20
10  Clearex Chorzów 19 20
11  AZS UŚ Katowice 19 17
12  Gwiazda Ruda Śląska 19 9

Zwycięstwo nad Cracovią
Horror i zwycięstwo – po bardzo zaciętym spotkaniu 
Cracovia Karaków przegrała w Proszowicach ze Zgodą 
Ruda Śląska 27:29. Drużynę gospodarzy dobiły kolejne 
wykluczenia, których łącznie otrzymały siedem. Do 
przerwy nasze zawodniczki prowadziły 9:14.

Karate – Rudzki Klub Kyokushin Karate zaprasza 
na XXXVI Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego Ka-
rate Kyokushin. Zawody odbędą się 19 marca w Hali 
Widowiskowo-Sportowej MOSiR-u przy ul. Kłodnic-
kiej 95. Eliminacje od godz. 9.30, oficjalne otwarcie 
o godz. 13.00, a następnie półfinały i finały.
Piłka ręczna – Mecz II ligi piłki ręcznej mężczyzn 
SPR Grunwald – SPR Wisła Sandomierz odbędzie się 
w hali MOSiR-u przy ul.Kłodnickiej 95 w niedzielę, 
20 marca, o godzinie 15.00.

W skrócie

Sportowy rozkład jazdy

Piłka ręczna

Inauguracyjna porażka
Grunwald ruda Śląska 0:1 (0:1) rekord Bielsko-Biała 

Grunt to dobre otwarcie rundy. Grunwald za-
grał dobry mecz na otwarcie z Rekordem Biel-
sko-Biała, jednak mimo dobrej gry musiał zejść 
z boiska pokonany.

O postawie gości w pierwszej połowie można 
pisać tylko w superlatywach. Grunwald ciągle 
narażony był na groźne ataki, a także nie potrafił 
za bardzo zagrozić Rekordowi pod jego bramką.  
W drużynie gości bardzo niebezpieczny był So-
bik, który wykorzystał jedną z wielu sytuacji 
i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. 
Na początku drugiej połowy znów goście mieli 

Grunwald przegrał mimo dobrej gry.

Grunwald: M. Poloczek – Wolek, 
Szczypior, cymański (73. kiepura) – 

Mateusz Sikora – M. cichecki, kowalski, 
Maciongowski (kpt), chwastek – 

Stanisławski, Dreszer (46. Jagodziński)
Trenerzy: Stanisław Gawenda i Teodor 

Wawoczny

Mocne lanie w Kielcach
Vive Tauron ii kielce 34:23 (14:11)  

Grunwald ruda Śląska

Druga połowa przeważyła szalę zwycięstwa.

Grunwald Ruda Śląska w sobotę (12.03.) przegrał wyjazdowe po-
tkanie z Vive Tauron II Kielce. O wysokości porażki zadecydowała 
druga połowa, w której kielczanie rozegrali fenomenalne spotkanie.

Pierwsza połowa meczu w Kielcach była wyrównana. Grunwald 
co jakiś czas wychodził na prowadzenie, lecz gospodarze nie pozwa-
lali się rozpędzić naszym zawodnikom. W końcówce tej części gry 
Grunwald dał sobie rzucić dwie bramki, grając w przewadze i kiel-
czanie wypracowali przed przerwą trzybramkową różnicę.

 Zabójcza dla rudzian była pierwsza część drugiej połowy. Rywale 
wzmocnili obronę i coraz agresywniej atakowali. W 48. minucie Vive 
Tauron prowadził 26:16, a w 55 – 31:19.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza” 

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 412 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi 

typu „FiŃSkiE DoMki” zlokalizowanych  
w rudzie Śl. przy ul. Fińskiej 18 oraz Pionierów 4.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie GSM 
„Luiza” w Zabrzu przy ul. Wolności 412 II piętro.

informacje o mającym się odbyć przetargu uzyskać można w siedzibie 
spółdzielni w Dziale członkowsko-Prawnym pok. 115  

nr tel. 32-278-67-12 wew. 47, 48  
oraz na stronie internetowej www.gsmluiza.com.pl.

kilka bramkowych szans, które najwyraźniej 
wprowadziły w zespole nieuzasadnione uspoko-
jenie. Ambitni choć chaotyczni rudzianie zaczęli 
zyskiwać teren i tworzyć coraz groźniejsze sytu-
acje. Podopieczni trenera Wawocznego nie zwal-
niali tempa do samego końca i próbowali wy-
równać, ale ta sztuka im się nie udała.

– Rekord należy do najlepszych drużyn III ligi 
i wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwy mecz. Szcze-
gólnie w pierwszej części spotkania drużyna 
przyjezdna dominowała nad nami – mówił po 
meczu Teodor Wawoczny, trener Grunwaldu.

rEkLaMY
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