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Gimnazja do likwidacji

DYŻUR REDAKTORA
Agnieszka
Lewko

tel. 501-355-872

agnieszka.lewko@wiadomoscirudzkie.pl

* KREDYTY *

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

tel.
731-35-35-35

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

SZYBKIE I TANIE

CHWILÓWKI

BYKOWINA

KIEŁBASA
ŚLĄSKA

1399

szt.

1499
kg

kg

TYLKO 26-29.01.17

ŁOPATKA WIEPRZOWA
BEZ KOŚCI

1099
kg

SER
GOUDA

PŁYN DO
PŁYN DO SPRYSKIWACZY PRANIA WOOLITE
3 RODZAJE 1 l
ZIMOWY 5 l

TYLKO 30 stycznia - 1 lutego

PŁYN DO
PŁUKANIA
COCCOLINO
4 RODZAJE 2 l

TYLKO 26 - 28 stycznia

KONCENTRAT
PŁYNU DO PŁUKANIA SOFIN
3 RODZAJE 2 l

ŻEL POD PRYSZNIC
ADIDAS
WYBRANE
RODZAJE, 400 ml

TYLKO 29 stycznia - 1 lutego

Oferta ważna od czwartku 26 stycznia do środy 31 stycznia 2017 r. lub do wyczerpania zapasów

Co to oznacza dla
Rudy Śląskiej? Więcej str. 3

Foto: arch.

Ruda Śląska
tel. 690 878 872, 690 878 876
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oświata

Foto: arch.

O reformie oświaty
i o tym jakie zmiany czekają
uczniów i nauczycieli w Rudzie
Śląskiej rozmawiamy z zastępcą
prezydent miasta
Anną Krzysteczko.

– Reforma oświaty to z pewnością organizacyjne wyzwanie dla władz miasta. Jak duże
zmiany w sieci szkół trzeba będzie wprowadzić? Czy uczniowie będą musieli zmienić
szkołę czy będą mogli kontynuować naukę
w dotychczasowych placówkach?
– W Rudzie Śląskiej rozważane są zarówno argumenty za przekształceniem gimnazjum
w ośmioletnią szkolę podstawową jak i za włączeniem gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej. Porównano liczbę uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych naszego miasta
w latach szkolnych 2017/2018 – 2022/2023, biorąc pod uwagę różne rozwiązania dotyczące granic obwodów szkół podstawowych. Z analizy
wynika, że w najbliższych sześciu latach wystąpią duże różnice pomiędzy liczbą uczniów dotychczasowych szkół podstawowych i liczbą
uczniów szkół podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjum. Do szkoły podstawowej powstałej w wyniku przekształcenia
gimnazjum 1 września 2017 r. zostaną przyjęci
uczniowie klas I zamieszkali w obwodzie tej

Nie wykluczamy możliwości
utworzenia kolejnych szkół podstawowych
szkoły. Na wniosek rodziców do nowej szkoły
mogą zostać przyjęci również uczniowie do klasy IV i VII. Utworzenie klasy IV i VII uzależnione będzie od liczby wniosków złożonych przez
rodziców. Miasto Ruda Śląska nie planuje administracyjnego przenoszenia całych oddziałów
klas IV i VII do nowo powstałych szkół, na co
pozwala ustawa. Natomiast uczniowie pozostałych klas muszą, zgodnie z przepisami ustawy,
kontynuować naukę w dotychczasowych szkołach. W kolejnych latach szkolnych – do roku
szkolnego 2021/2022 – do przekształconych
szkół będą przyjmowani uczniowie jedynie do
klas I oraz uczniowie do klas IV i VII, jeżeli rodzice wyrażą taką wolę i zbierze się odpowiednia
liczba uczniów pozwalająca na otwarcie oddziału. Istotnym elementem prowadzonych analiz był
stan techniczny rudzkich obiektów szkolnych
oraz planowane remonty wymagające czasowego wyłączenia obiektu szkolnego z użytku (dot.
głównie rektyfikacji budynku). Przy tak głębokich zmianach jakie niesie ze sobą reforma edukacji, miasto będzie monitorowało skutki dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
i podejmowało kolejne decyzje służące rudzkiej
oświacie. Nie wykluczamy możliwości utworzenia kolejnych szkół podstawowych z wykorzystaniem budynków dotychczasowych gimnazjów
w późniejszym terminie, jeżeli wystąpią takie potrzeby środowiska.
– Większa liczba uczniów w szkołach podstawowych wymusi jednak zmianę organizacji
pracy tych placówek…
– W dotychczasowych szkołach podstawowych
wystąpi konieczność prowadzenia nauki na
dwóch zmianach, natomiast w nowo utworzonych
szkołach będą niewykorzystane sale lekcyjne.
W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w nowo utworzonej szkole podstawowej będą prowadzone także klasy dotychczasowego gimnazjum,
aż do czasu wygaszenia kształcenia. Analizując
wariant włączenia gimnazjów do szkół podstawowych wzięto pod uwagę odległości pomiędzy budynkami szkół w poszczególnych dzielnicach
przyjmując, że po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej nauka będzie prowadzona

w dwóch budynkach, a decyzję o sposobie ich
wykorzystania podejmować będzie dyrektor
szkoły uwzględniając potrzeby dzieci w wieku od
7 do 15 lat w zakresie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. Miasto nie zamierza przeznaczyć budynków oświatowych na inną działalność.
Włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły
podstawowej spowoduje, że nowa jednostka będzie dysponować większą i lepiej wyposażoną
bazą dydaktyczną (np. dwie – trzy sale gimnastyczne, dwie – trzy pracownie informatyczne
z możliwością wykorzystania jednej z nich tylko
dla uczniów klas I-III, wyposażone już pracownie
przedmiotowe do prowadzenia zajęć chemii, fizyki, biologii i geografii, dwie biblioteki z możliwością rozdziału księgozbioru na literaturę dla
uczniów klas młodszych i klas starszych) i jednocześnie będzie bardzo dobrze przygotowana technicznie do organizacji zajęć dydaktycznych dla
uczniów w ośmioletniej szkole podstawowej (np.
meble uczniowskie, urządzenia, sanitariaty dostosowane do wzrostu uczniów bez konieczności
prowadzenia działań dostosowawczych w terminie do 1 września 2017 r.).
– Likwidacja gimnazjów to także zmiany dotyczące nauczycieli. Czy nauczyciele gimnazjów stracą pracę?
– Zgodnie z ustawą nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia
lub włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły
podstawowej staną się nauczycielami tej szkoły.
W przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, gdy nie zostaną utworzone w kolejnych latach klasy IV i VII, zatrudnienie w tej
szkole utraci większość nauczycieli dotychczasowego gimnazjum. Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej pozwoli na wykorzystanie potencjału większości kadry pedagogicznej gimnazjów
w organizacji kształcenia w klasach VII i VIII
szkół podstawowych. Miasto Ruda Śląska nawet
w sytuacjach, gdy nie narzuca tego ustawa, zamierza umożliwić dyrektorom gimnazjów włączanych do szkół podstawowych objęcie stanowiska wicedyrektora szkoły podstawowej. Nie planuje się również zwolnień pracowników administracji i obsługi szkół.
Arkadiusz Wieczorek

Na mocy dwóch ustaw
Prawo oświatowe i Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo
oświatowe z dniem 1 września
2017 r. rozpocznie się reforma
struktury polskiego szkolnictwa.
1 września 2017 r.:
• 6-letnia szkoła podstawowa zostanie przekształcona w 8-letnią szkołę podstawową,
w której rozpoczną naukę pierwsi uczniowie
klas VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej);
• rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, tj.
w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie klasy I, a w latach następnych – kolejnych klas
dotychczasowego gimnazjum;
• 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa zostanie przekształcona w 3-letnią branżową
szkołę I stopnia, tj. w roku szkolnym
2017/2018 nie będzie klasy I zasadniczej
szkoły zawodowej, a w latach następnych
– kolejnych klas.
1 września 2019 r.:
• dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym;
• dotychczasowe 4-letnie technikum zostanie
przekształcone w 5-letnie technikum.
1 września 2020 r.
zostanie utworzona 2-letnia branżowa szkoła
II stopnia.
Ustawa daje kilka możliwości wygaszenia gimnazjum. Może ono być realizowane poprzez:
• przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową
• włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej;
• przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum
• włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum;
• przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia
• włączenie gimnazjum do branżowej szkoły
I stopnia.
REKLAMA
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Pobierz bilet parkingowy

|NOWY BYTOM

Do naszej redakcji dotarła interwencja mieszkańca Nowego Bytomia,
który skarży się na sposób pobierania opłat przed jednym z marketów
przy ulicy Pokoju. – Po wyjściu ze sklepu za wycieraczką było wezwanie
do zapłaty w kwocie 95 złotych – pisze pan Grzegorz. – Co ciekawe,
wezwanie wystawiono o godz. 15.54, a żona posiada paragon
z zakupów wystawiony o godz. 15.53 – tłumaczy. Sam paragon jednak
zgodnie z regulaminem parkowania przed marketem nie zwalnia
z opłaty parkingowej.

żdżamy

je
tel. 660-476-276 Do
na miejsce

Parkingi płatne przed marketami muszą być
oznakowane.
do zapłaty, klient w ciągu siedmiu dni może
wnieść reklamację. – Zgodnie z regulaminem opłacie dodatkowej podlega każde naruszenie jego zasad. Jednakże w praktyce
jeżeli klient był klientem sklepu, do którego
przynależy parking i dokonał zakupu w
okresie kiedy naliczona była opłata dodatkowa, jest ona anulowana – tłumaczy Jeannette Fudała przedstawiciel ﬁrmy zarządza-

Koniec „śliskiego” problemu

jącej parkingiem. Z pewnością jednak, żeby uniknąć związanych z tą sytuacją niepotrzebnych kłopotów, trzeba uważnie rozglądać się w miejscu gdzie parkujemy, żeby
mieć pewność, że przez własną nieuwagę
nie narazimy się na duże koszty. Warto też
pamiętać, że tego typu rozwiązania coraz
częściej stosowane są na parkingach przed
dużymi sklepami. Arkadiusz Wieczorek

| RUDA

dworcu w Rudzie zostało ogrodzone
taśmą przez rudzką Straż Miejską.
Problem zgłoszony został także do
spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
W ubiegłym tygodniu został on rozwiązany. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zabezpieczyły schody w przejściu pod torami przy stacji Ruda Śląska specjalnymi taśmami przeciwpoślizgowymi. Teren przed przejściem
został oczyszczony z lodu i śniegu
(utrzymanie tego terenu nie należy do
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ),
aby błoto pośniegowe nie było wnoszone na schody znajdujące się
w przejściu. Przejście jest udostępnio-

Foto: PKP PLK

PKP w końcu rozwiązało problem śliskich schodów w przejściu podziemnym przy dworcu w Rudzie. Mieszkańcy zgłaszali, że od kilku tygodni zejście lub wejście nimi graniczyło z cudem. Teraz ma się to zmienić.
Niemalże codziennie odbieraliśmy
sygnały w tej sprawie. – Dwa razy już
poślizgnęłam się na tych schodach.
Strach przechodzić tamtędy, gdy schody są mokre. Czy ktoś pomyślał o starszych ludziach, czy o rodzicach z wózkami? – zgłosiła jedna z mieszkanek.
– Nawet jeżeli ktoś jest w pełni sprawny to ma ogromny problem, żeby
przejść po tych schodach. Przechodziłem tam kilka dni temu razem z żoną i
graniczyło to z cudem. Za moment naprawdę dojdzie do tragedii – dodał
pan Mirosław, mieszkaniec Rudy.
Po okresach intensywnych mrozów
oraz opadów śniegu przejście przy

SKUP
SAMOCHODÓW
O S O B OW YC H
I DOSTAWCZYCH
GOTÓWKA

Foto: AL

czas ﬁrma upoważniona jest do naliczenia kary umownej – czytamy w regulaminie.
Nieznajomość
regulaminu
nie
zwalnia z opłat, a
sam wjazd na parking określony jest w regulaminie jako zgoda na zawarcie umowy
na parkowanie pojazdu.
– Umowa najmu zostaje zaJeśli nie mamy pewności, czy parking
warta w momencie zaparkowaprzed sklepem jest bezpłatny warto
nia pojazdu na terenie parkingu
zapytać obsługę sklepu. Stosowne
i kończy się w momencie wyjazinformacje są zawsze umieszczane
du pojazdu z terenu parkingu –
w widocznych miejscach. Aby uniknąć
mówi jeden z pierwszych punknieprzyjemności i wysokich opłat trzeba
tów regulaminu. Zgodnie z insię do nich zastosować.
formacją zawartą na wezwaniu

Firma
zarządzająca
parkingiem
w swoim regulaminie, umieszczonym na
tablicy przed sklepem informuje, że bezpłatnie parkować można przez 45 minut.
Aby uniknąć nieprzyjemności i wysokich
opłat, zanim udamy się na zakupy, należy
pobrać z parkomatu bilet, który trzeba
umieścić za przednią szybą pojazdu w
miejscu dobrze widocznym z zewnątrz. –
W przypadku gdy kierujący nie umieści
ważnego biletu parkingowego (…) wów-

OGŁOSZENIA

Schody zostały oklejone taśmami antypoślizgowymi.
ne dla przechodniów – informuje Jacek Karniewski z zespołu prasowego

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Joanna Oreł

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres
21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222)
wykazu nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie ŚląskiejHalembie w rejonie ulicy Pancernych o powierzchni 273 m2, obręb
Halemba, karta mapy 3, obejmującej stanowiące całość gospodarczą
działki nr:
– 3693/7 o powierzchni 28 m²,
KW nr GL1S/00011413/6,
– 3694/7 o powierzchni 245 m²,
KW nr GL1S/00022853/2,
która zostanie zbyta w drodze
ustnego przetargu ograniczonego
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Do udziału w przetargu będą
uprawnieni właściciele nw. działek:
– 1946/5 – KW nr
GL1S/00005613/3,
– 1947/5 – KW nr
GL1S/00005614/0,
– 1939/5 i 1937/5 – KW nr
GL1S/00027683/4,
– 2498/34 – KW nr
GL1S/00006473/6,
– 2499/34 – KW nr
GL1S/00002271/2.
Cena wywoławcza (netto) do
przetargu nieruchomości wynosi
30.000,00 zł.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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25-LECIE „WIADOMOŚCI RUDZKICH”
Ku przestrodze! W zimę
o wypadek nie trudno.
(„WR” styczeń, 1997 r.).

Spacerem po archiwum ,,WR”
W tym roku styczeń dał nam się nieco we znaki, zarówno
za sprawą niskich temperatur, jak i opadów śniegu. Ale
kilkanaście lat temu „prawdziwa zima” była normą.
Cofnijmy się w czasie, by zobaczyć, jak rudzianie znosili
w ubiegłych latach tą najzimniejszą porę roku. Bo
„Wiadomości Rudzkie” są z Czytelnikami
Mała rzecz, a cieszy. Koksioki
niezależnie od pory roku. I tak niezmiennie
to idealne rozwiązane przy
od 25 lat, a z racji tego, że właśnie w tym
kilkunastostopniowym mrozie.
roku obchodzimy ćwierćwiecze istnienia, co
Tak jak zresztą było i w tym roku.
tydzień przypominamy Wam o artykułach
(„WR” styczeń, 2011 r.).
z archiwalnych wydań „WR”.

Tutaj nie liczy się, kto
ma jaki samochód.
Odśnieżyć musi każdy
(„WR”, styczeń 1996 r.).

Zima największą frajdę sprawia
dzieciakom, które co roku wyczekują
na upragniony biały puch.
(„WR” styczeń, 1993 r.).

Akcja zima w pełni. Czyli wszystkie ręce
na pokład i odśnieżamy miasto.
(„WR” styczeń, 2011 r.).
REKLAMA
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HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Gnębią Cię wątpliwości. Spróbuj poradzić się kogoś bliskiego.
To pozwoli Ci spojrzeć na sprawę
z innej perspektywy.
Byk – Poczujesz się doceniany i lubiany. Sympatia ludzi wprawi Cię
w doskonały nastrój i humor.
Bliźnięta – Niewykluczone, że dzięki nowemu
znajomemu i szczęśliwemu zbiegowi okoliczności otrzymasz interesującą propozycję pracy.
Rak – Bezinteresowny
gest przyczyni się do rozwiązania problemu, który
psuł Ci humor przez ostatnie dni.
Odetchniesz z ulgą.
Lew – Nie planuj tego,
czego i tak nie będziesz
mógł
zrealizować.
Spójrz z optymizmem w przyszłość
i zdaj się na los.
Panna – Będziesz miała
na głowie sporo obowiązków, ale raczej Cię
to nie zmartwi. Nareszcie poczujesz,
że to co robisz ma jakiś sens.

Waga – Przekonasz się,
że na prawdziwych przyjaciół zawsze można liczyć. Sympatyczna Panna zrobi Ci taką niespodziankę.
Skorpion – Nie podejmuj teraz ważnych decyzji, zwłaszcza ﬁnansowych. Nie rób nic bez zastanowienia. Chwila namysłu pozwoli uniknąć zbędnego ryzyka.
Strzelec – Będzie Ci
można pozazdrościć. Zarówno w sprawach ﬁnansowych, zawodowych jak i sercowych dopisze Ci szczęście.
Koziorożec – Nie możesz skupić się na pracy,
bo jesteś po prostu przemęczony. Wybierz się w końcu na
zasłużony urlop.
Wodnik – Nareszcie
spojrzysz na świat przez
różowe okulary i to, co
zobaczysz, bardzo Ci się spodoba.
Zasługujesz na wszystko co najlepsze.
Ryby – Nie oczekuj od
partnera, że będzie przybiegał na każde zawołanie. Bardzo Cię wspiera, może warto mu się odwdzięczyć?

WRÓŻKA
JADZIA

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

ROZRYWKA | 25.01.2017
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Poziomo: 1 – karp, 5 – ciernisty krzew z rodz.
szakłakowatych, 8 – mit. egip. małżonka Ozyrysa, 9 – drzazga, 11 – tabela, 12 – wynik dzielenia,
15 – bogacz, potentat, 17 – urok, czar, 20 – zdrowe warzywo, 21 – małpa człekokształtna, 24 –
wytwór pracy ludzkiej, 25 – mit. gr. piastunka
Hery, 28 – lizus, służący, 29 – uchatka patagońska, 32 – ludowy poeta muzułmański, 33 – paryski rzezimieszek, 36 – wiersz liryczny o smutnym nastroju, 39 – roślina lecznicza: prawoślaz
lekarski, 42 – aura, 43 – szeroki brzeg kapelusza,
45 – czarodziej, 46 – tkanina ścienna, 47 – pozycja w jodze.
Pionowo: 1 – skarbiec, 2 – tył konia, 3 – gat.
antylopy, 4 – słabe wino z jabłek, 5 – jazz, muzyka improwizowana, 6 – paśnik dla dzikiej zwierzyny, 7 – oklaski, 10 – gra z gumowym krążkiem, 13 – rodzaj sieci myśliwskiej i rybackiej,
14 – pełzak, 16 – rumuński samochód terenowy,
17 – batat, słodki ziemniak, 18 – napar, 19 –
boczna ściana statku wodnego, 21 – drzewo lżejsze od korka, 22 – kajan, 23 – sułtan turecki
(1389 – 1403), 26 – umysł, 27 – dżoker, dodatkowa karta w talii, 30 – opera Rachmaninowa, 31
– rzeka wpadająca do jeziora Bałchasz, 34 – mowa niewiązana, 35 – prowizoryczny budynek, 37
– skowronek borowy, 38 – elektroda dodatnia, 40
– skala muz., 41 – glon, 44 – mit. słow. bogini
wiosny.
Hasło krzyżówki nr 48 brzmiało: Ból milczeć nie umie. Nagrodę otrzymuje Ewa

10

11
5

12

13

9

6
15

16

17

18

20
10
21

22

7

23

24

14

11
25

26

27

12
28

29

30

31
15

32

33

34

35

36

37

38

16
39

40

41

20

18

42

43

44
19

45

46

47

22

Szmajduch. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych,
który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej
krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród

tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709
Ruda Śl. , ul. Niedurnego 36) hasło, które jest
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia
konkursu.

Grzesiuk.
Król życia

Julia Pikulińska
córka Karoliny i Sebastiana
ur. 13.01. (3200 g i 53 cm)

Szymon Pielka
syn Agnieszki i Dariusza
ur. 13.01. (3740 g i 57 cm)

Kinga Jagła
córka Aleksandry i Adama
ur. 13.01. (3000 g i 54 cm)

Dominik Aleksa
syn Grażyny i Daniela
ur. 12.01. (3900 g i 53 cm)

Marlena Mieszczanin-Brachowicz
córka Marii i Mirosława
ur. 12.01. (3355 g i 54 cm)

Natalia Zioła
córka Darii i Mateusza
ur. 11.01. (4140 g i 57 cm)

Mateusz Wieczorek
syn Katarzyny i Marka
ur. 11.01. (3060 g i 52 cm)

Aleksander Zalewski
syn Barbary i Radosława
ur. 11.01. (3100 g i 54 cm)

Kinga Czerwiec
córka Katarzyny i Mariusza
ur. 17.01. (3080 g i 54 cm)

19
21

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Aleksander Jóźwik
syn Magdaleny i Łukasza
ur. 13.01. (3740 g i 56 cm)
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Bartosz Janiszewski
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Pierwsza biograﬁa barda
warszawskiej ulicy. Mówił, że
nie jest pisarzem, a napisał trzy
książki, które przeczytało kilka
milionów Polaków. Mówił, że
nie jest muzykiem, a nagrał
dziesiątki piosenek, w których
ocalił od zapomnienia przedwojenną Warszawę.
Stanisław Grzesiuk był legendarnym bardem stolicy,
jego charakterystyczny głos,
którym wyśpiewywał szemrane ballady warszawskich
przedmieść, zna kilka pokoleń
Polaków. W swojej najsłynniejszej książce „Boso, ale w ostrogach” ocalił od zapomnienia świat przedwojennej Warszawy i jej charakternych dzieci. Za życia był kochającym swoje
miasto dzieckiem Warszawy, po śmierci został jej symbolem.
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Iga Markiewicz
córka Katarzyny i Bartłomieja
ur. 13.01. (2880 g i 53 cm)

Bartosz Błaszczyk
syn Judyty i Mateusza
ur. 16.01. (2800 g i 56 cm)

Aleksandra Pochwała
córka Tamary i Łukasza
ur. 12.01. (4620 g i 60 cm)

Agata Chrzanowska
córka Angeliki i Michała
ur. 13.01. (3600 g i 54 cm)
Marcel
i Laura
(3100 g
i 55 cm;
2890 g
i 52 cm)
ur. 11.01.
dzieci
Eweliny
i Adama
Bruj

OGŁOSZENIE

PREZYDENT
MIASTA
RUDA
ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta
wykazu lokali
mieszkalnych
usytuowanych
w budynkach
mieszkalnych na
terenie Miasta
Ruda Śląska:
ul. Orzegowska
8a/5
ul. Międzyblokowa
4/58
ul. Ludwika Solskiego
1/24
stanowiących
własność Gminy
Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do
sprzedaży w drodze
bezprzetargowej
na rzecz ich
najemców.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Nowe instalacje fotowoltaiczne działają już na dwóch krytych basenach i hali sportowej w Rudzie Śląskiej. Dzięki wykorzystaniu
energii słonecznej obniżą się rachunki za prąd wykorzystywany w tych obiektach. Inwestycje kosztowały ok. 800 tys. zł.
Ponad połowę z tej kwoty zwróci do miejskiej kasy Unia Europejska. W tym roku w Rudzie Śląskiej planowane są kolejne „ekoinwestycje”. Nowe instalacje fotowoltaiczne powstaną dla budynków magistratu oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej.

Ekoprąd już płynie

Dzięki nowym instalacjom obniżą się rachunki
za prąd w trzech obiektach sportowych w mieście.
– W Rudzie Śląskiej dużą wagę przykładamy do tego, aby nowe inwestycje
generowały jak najmniejsze koszty albo
wręcz je obniżały – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. – Dlatego od lat stawiamy na termomodernizacje placówek
oświatowych oraz budynków użyteczności publicznej. W działania te wpisuje
się również montaż odnawialnych
źródeł energii w postaci instalacji

fotowoltaicznych. Mamy już kilka takich
instalacji, a w tym roku powstaną kolejne – zapowiada.
Nowe instalacje fotowoltaiczne powstały dla dwóch basenów krytych
– przy ul. Chryzantem w Rudzie oraz przy
ul. Pokoju w Nowym Bytomiu. Kolejna
powstała w hali sportowej w Orzegowie,
gdzie na co dzień trenują zapaśnicy z ZKS
Slavia Ruda Śląska, gimnastycy z KPKS

Halemba oraz uczniowie z okolicznych
szkół. – Fotowoltaika wykorzystana zostanie do produkcji energii elektrycznej,
która w przypadku basenów posłuży
głównie do zasilania instalacji odpowiedzialnej za technologię wody basenowej.
Część wyprodukowanej energii elektrycznej wykorzystana zostanie również
do oświetlenia wewnątrz obiektów – wylicza Zygmunt Grzybek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Realizacja samej inwestycji polegała
na wykonaniu minifarm fotowoltaicznych, stanowiących według ustawy tzw.
mikroinstalacje. – Każdorazowo instalację tworzy 160 modułów fotowoltaicznych. W przypadku dwóch basenów są
one zamontowane na specjalnych konstrukcjach osadzonych w gruncie. Teren,
gdzie zostały zainstalowane, jest ogrodzony i objęty monitoringiem – wyjaśnia
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. – Natomiast instalacja fotowoltaiczna dla hali w Orzegowie zamontowana została na dachu obiektu – dodaje.
Dodatkowo w ramach inwestycji na
obiektach sportowych zainstalowane zo-

stały specjalne akumulatory, które gromadzą energię elektryczną wyprodukowaną przez instalacje. Ta może zostać
wykorzystana w przypadku braku dopływu „konwencjonalnej” energii elektrycznej do oświetlenia awaryjnego. Co
ciekawe, konstrukcja instalacji fotowoltaicznej, znajdującej się przy krytym
basenie w Nowym Bytomiu, pełni też
rolę zadaszenia parkingu.
Jakie mogą być oszczędności dzięki
zastosowaniu fotowoltaiki można przeanalizować m.in. w na przykładzie basenu letniego w Rudzie Śląskiej, gdzie od
ponad roku funkcjonuje taka instalacja.
– W okresie największego nasłonecznienia, czyli od początku czerwca do końca
sierpnia, udaje się „wyprodukować”
ponad 13 tys. KWh energii elektrycznej.
Jeżeli przeliczy się to na pieniądze,
to daje to ok. 6,5 tys. zł oszczędności
na wydatkach za energię elektryczną
w tym okresie – informuje Zygmunt
Grzybek.
Wykonane trzech instalacji fotowoltaicznych kosztowało blisko 800 tys. zł. Co
istotne, ogólna kwota, którą Ruda Śląska
poniosła na wykonanie instalacji, w osta-

tecznym rozrachunku będzie znacznie
niższa, ponieważ miastu pod koniec ubiegłego roku przyznane zostało doﬁnansowanie unijne tych przedsięwzięć.
– W przypadku tych trzech inwestycji
miasto może liczyć na ponad 450 tys. zł
dotacji. Dodatkowo Rudzie Śląskiej przyznane zostało także doﬁnansowanie
na realizację kolejnych instalacji fotowoltaicznych. Chodzi tu o budynki Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II oraz
przy ul. Niedurnego, o siedzibę Centrum
Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej przy ul. Hallera – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Warto dodać, że władze Rudy Śląskiej
starają się także o doﬁnansowanie na budowę instalacji OZE w gminnym budownictwie jednorodzinnym. – Złożony
przez nas projekt przewidywał wykonanie 51 takich instalacji. Niestety nie znalazł się on na liście projektów wybranych do doﬁnansowania. Na podstawie
zapisów regulaminu konkursu jeszcze
w grudniu ubiegłego roku złożyliśmy
stosowny protest w tej sprawie. Teraz
czekamy na jego rozpatrzenie – tłumaczy Michał Pierończyk.
TK

Specjalne kody QR ułatwią mieszkańcom Rudy Śląskiej opłacenie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego dla osób ﬁzycznych. Dzięki temu nie trzeba będzie stać w kolejce do kasy. Kody
są drukowane w lewym górnym rogu decyzji podatkowych. Żeby dokonać szybkiej transakcji wystarczy je zeskanować w opłatomacie ustawionym przy Biurze Obsługi Mieszkańców. Termin
wniesienia pierwszej raty podatku za 2017 r. upłynie 15 marca. Magistrat rozpoczyna właśnie
wysyłkę decyzji wymiarowych. Łącznie będzie to około 70 tys. dokumentów.

Zeskanuj i zapłać

– Cały czas szukamy rozwiązań, które
pozwoliłyby usprawnić obsługę mieszkańców w urzędzie miasta, także w zakresie dokonywania opłat. Najwygodniej
jest oczywiście zapłacić podatek drogą
elektroniczną, ale zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mają możliwość zrealizować taki przelew i decydują się na
wizytę w urzędzie. Stąd też wprowadzamy rozwiązanie, które skróci kolejki
do kasy – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.
Od 2014 r. przy Biurze Obsługi
Mieszkańców funkcjonuje specjalny
opłatomat. Pozwala on na realizację wybranych płatności urzędowych – komunikacyjnych (m.in. za rejestrację pojazdów, wymianę dowodu rejestracyjnego
czy wydanie prawa jazdy), skarbowych,
dokonanie opłaty za psa, za dziennik budowy oraz zagospodarowanie i odbiór
odpadów. Teraz zakres dokonywanych

płatności poszerzony został o możliwość
zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób ﬁzycznych.
Aby dokonać zapłaty podatku w opłatomacie, należy kod QR znajdujący się
w lewym górnym rogu decyzji przyłożyć do czytnika kodów znajdującego się
po lewej stronie urządzenia. Wtedy
na ekranie opłatomatu pojawi się pełna
kwota podatku do zapłaty. W przypadku
chęci dokonania wpłaty jednej raty podatku za pomocą klawiatury automatu
należy wpisać właściwą kwotę. Po wpłaceniu pieniędzy i zaakceptowaniu operacji należy na koniec pobrać wydrukowane potwierdzenie wpłaty. Opłatomat realizuje tylko transakcje gotówkowe.
Można w nim płacić zarówno banknotami jak i monetami. Urządzenie wydaje
resztę.
Zapłata podatku poprzez opłatomat
jest prosta. Cała procedura jest podobna

do obsługi standardowych wpłatomatów
bankowych. W przypadku trudności
w obsłudze opłatomatu pomocą służą
pracownicy Biura Obsługi Mieszkańców. – Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, jeżeli będą musieli chwilę poczekać na pomoc pracownika, gdy ten
zajęty będzie akurat obsługą innego
klienta – apeluje Ewa Guziel, skarbnik
miasta. – Ponadto sam system kodów dopiero wdrażamy, dlatego w razie problemów i uwag czekamy na sygnały od
mieszkańców – dodaje.
Przypomnijmy, że termin zapłaty
pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób ﬁzycznych upływa 15 marca. W przypadku,
gdy kwota podatku nie przekracza 100
zł, podatek jest płatny jednorazowo
w terminie płatności pierwszej raty.
– Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy
decyzja doręczona zostanie po 1 marca

Dzięki wydrukowanym na decyzjach kodom nie trzeba stać w kolejce do kasy.
br. termin płatności pierwszej raty upłynie czternastego dnia od daty doręczenia – tłumaczy Anna Jastrzębska, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.
Podatek od nieruchomości można wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji. Podobnie sytuacja ma się w przypadku uiszczania opłaty
śmieciowej. Numery rachunków dla innych podatków i opłat podane są na stronach internetowych urzędu miasta. Mieszkańcy, którzy mimo wszystko wolą osobiście regulować należności w urzędzie,
a nie zdecydują się na skorzystanie z opła-

tomatu, mogą to zrobić w jednej z 5 kas
znajdujących się w pokoju nr 13 na parterze budynku przy pl. Jana Pawła II. Kasy
otwarte są w godzinach pracy urzędu miasta: w poniedziałki, wtorki, środy od 8.00
do 16.00, w czwartki od 8.00 do 18.00 oraz
w piątki od 8.00 do 14.00.
W 2016 r. wpływy do budżetu miasta
z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 69,2 mln zł. W roku 2015 była to kwota
67,6 mln zł. Jedynie nieco ponad 6 proc.
z tych kwot zapłacona została w kasach
urzędu miasta. W ubiegłym roku magistrat
wydał 69 tys. decyzji dotyczących podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego. TK
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W pół roku przygotować się do przebiegnięcia półmaratonu. To cel, który może zrealizować każdy, kto zdecyduje się uczestniczyć w bezpłatnych treningach
biegowych, organizowanych w Rudzie Śląskiej. Rozpoczną się one 1 lutego br. Zajęcia będą się odbywały na Burloch Arenie w Orzegowie w każdą środę
o godz. 18.00. Prowadzić je będzie znany rudzki ultramaratończyk August Jakubik. Ukoronowaniem przygotowań będzie start w III Rudzkim Półmaratonie
Industrialnym, który odbędzie się w mieście 29 lipca br.

Regularnie trenujesz, półmaraton pokonujesz!

Bezpłatne treningi biegowe dla mieszkańców Rudy Śląskiej już na dobre wpisały się w kalendarz wydarzeń sportoworekreacyjnych w mieście. – To trzecia
edycja cyklu zajęć biegowych, które organizujemy. Za każdym razem cieszyły
się one dużą popularnością. Większość
uczestników po ich ukończeniu po raz
pierwszy w życiu mogła przebiec dystans
półmaratonu. Dla nas najważniejszym
celem jest jednak to, że stwarzamy mieszkańcom inną alternatywę niż spędzanie
wolnego czasu na kanapie przed telewizorem. Musimy pamiętać, że każde takie
działanie jest nie do przecenienia, bo aktywni mieszkańcy to po prostu zdrowsze
społeczeństwo – uważa prezydent Grażyna Dziedzic
Tegoroczny cykl przygotowań rozpocznie się 1 lutego br. – Spotykać się
będziemy w każdą środę o godzinie 18.00
na Burloch Arenie w Orzegowie, natomiast w momencie, gdy do użytku oddany
zostanie nowy stadion lekkoatletyczny
przy ul. Czarnoleśnej, wtedy z naszymi
zajęciami przeniesiemy się na nowy
obiekt – informuje August Jakubik. – Podobnie jak przed rokiem nasze biegowe
spotkania chcemy kontynuować także po
sierpniowym półmaratonie i planujemy
je realizować aż do listopada – dodaje.
Kto może wziąć udział w zajęciach?

Praktycznie każdy. – W czasie zajęć będziemy tworzyć grupy według stopnia zaawansowania biegowego. Szczególnie
zachęcamy osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z bieganiem. Ja ze swojej strony gwarantuję, że każdy, kto teraz
rozpocznie treningi, za pół roku będzie
w stanie bezpiecznie przebiec i ukończyć
półmaraton i to w przyzwoitym czasie
– deklaruje August Jakubik.
Co ważne, podobnie jak to miało miejsce przy poprzednich dwóch edycjach
półmaratonu, na wiosnę w mieście rozpoczną się także bezpłatne warsztaty nordic walking.
Punktem kulminacyjnym przygotowań
będzie start w III Rudzkim Półmaratonie
Industrialnym, który wystartuje 29 lipca
br. o godz. 21.00. Oprócz dystansu półmaratońskiego, na którym odbędzie się
główna rywalizacja biegaczy, zawodnicy
wystartują na dystansie 7 km oraz w rywalizacji nordic walking. Trasa biegu została poprowadzona na 7 km pętli. – Zawodnicy pobiegną ulicą Niedurnego w kierunku Wirku, a start i meta biegu znajdą
się na rudzkim rynku – mówi August Jakubik. – Trasa uzyskała w ubiegłym roku
atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Będzie on ważny jeszcze przez 4 lata
– dodaje. Dla zawodników chcących wystartować w imprezie przygotowano

1 500 miejsc. Już teraz na listach startowych widnieje blisko 150 nazwisk.
Zawodnicy uczestniczący w III Rudzkim Półmaratonie Industrialnym przebiegać będą w pobliżu zabytków poprzemysłowych. – W ten sposób chcemy pokazać,
że nasze miasto ma bogatą historię i jest
tu co oglądać. Część z zabytkowych obiektów, podobnie jak w poprzednich latach,
w dniu półmaratonu zostanie bezpłatnie
udostępniona do zwiedzania uczestnikom
biegów oraz samym mieszkańcom Rudy
Śląskiej – podkreśla Grażyna Dziedzic.
Organizatorzy półmaratonu przygotowują dla uczestników szereg niespodzianek. Jedną z nich będzie pamiątkowa
koszulka z biegu z nadrukiem własnego
imienia bądź pseudonimu. Ponadto podobnie jak przed rokiem w ramach imprezy odbędzie się bieg na szpilkach.
– Dla najlepszych, którzy wezmą udział
w tej zabawie, również przygotowane zostaną nagrody. Bieg odbędzie się na dystansie kilkuset metrów, a udział w nim
będą mogli wziąć również panowie. Warunek jest jeden – każdy uczestnik cały
dystans musi przebiec na szpilkach, które na mecie nie mogą być zniszczone.
Minimalna długość obcasa to 7 cm – wyjaśnia Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.

Treningi biegowe ruszają już 1 lutego na Burloch Arenie w Orzegowie.
Rudzki Półmaraton Industrialny po
raz pierwszy odbył się w Rudzie Śląskiej
1 sierpnia 2015 r. Ubiegłoroczna edycja,
która miała miejsce 6 sierpnia 2016 r.,
zgromadziła na starcie ponad 800 biegaczy. Dystans półmaratoński ukończyło
583 zawodników. Wśród uczestników
zawodów znalazło się 226 rudzian. Nie
zabrakło również zawodników z innych
miast województwa śląskiego, a nawet
biegaczy z Krakowa, Wrocławia czy Po-

znania. Na dystansie półmaratońskim najlepsi okazali się Kenijczycy. Wśród mężczyzn wygrał Kamau Wilson Wambugu
(1:10:18), natomiast wśród kobiet wygrała Matebo Ruth Chemisto (1:17:31).
Pierwsze miejsce w biegu na 7 km zajęli
Zita Kacser (27:27) i Jan Kudłuczka
(24:45), a w konkurencji nordic walking
Anna Zaczyńska i Krzysztof Skiba. Z kolei najlepszymi rudzianami okazali się
Katarzyna Czyż i Artur Rosiński.
TK

Kończą się terminy ważności pierwszych kart wydanych w ramach programu „Rudzka Karta Rodziny 3+”. Chodzi o „dyskietki”, które trafiły do obiegu w 2014
roku. By otrzymać nową, trzeba będzie złożyć nowy wniosek. „Rudzka Karta Rodziny 3+” uprawnia do korzystania z preferencyjnych cen i ulg w miejskich
jednostkach kulturalnych oraz podmiotach, które uczestniczą w programie. W ciągu trzech lat funkcjonowania przedsięwzięcia rudzki magistrat wydał ponad 5,5 tys. „dyskietek”. Kolejne tyle to karty, które wydano rudzianom w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Sprawdź ważność swojej karty

Od 1 stycznia 2014 roku w Rudzie Śląskiej działa program „Rudzka Karta Rodziny 3+”. Karta jest wydawana na okres
3 lat od daty złożenia wniosku, w związku z czym pierwsze karty tracą już swoją
ważność. – Procedura wyrobienia nowej
karty jest identyczna jak w przypadku tej
wydawanej po raz pierwszy – tłumaczy
Mirosława Gamba, naczelnik Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych. – Należy
ponownie złożyć wniosek, który dostępny
jest na stronie internetowej miasta
oraz w siedzibie urzędu. Można to zrobić
miesiąc przed końcem daty ważności karty, aby móc w sposób ciągły korzystać ze
zniżek – dodaje.
Dzięki „Rudzkiej Karcie Rodziny 3+”
rudzianie mogą liczyć m.in. na niższe ceny biletów wstępu na miejskie baseny,
ulgi w opłatach za zajęcia dodatkowe

w rudzkich placówkach kulturalnych,
50% zniżki za wejście do Muzeum Miejskiego, 20% zniżki na karnety całodniowe w Śląskim Wesołym Miasteczku czy
50% rabat w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Wykaz wszystkich partnerów
programu dostępny jest na stronie www.
rudaslaska.pl.
„Rudzka Karta Rodziny 3+” to wsparcie dla dużych rodzin, bez względu na
otrzymywany dochód. Duża rodzina to co
najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat
lub do 24 lat, o ile dzieci uczą się lub studiują. Z karty mogą korzystać też osoby
prowadzące rodzinną pieczę zastępczą,
mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci oraz rodzinne domy dziecka działające
w mieście, mające na utrzymaniu troje
lub więcej dzieci, a także całodobowe
placówki
opiekuńczo-wychowawcze.

Rudzki Informator Samorządowy

W Rudzie Śląskiej program dotyczy prawie 9,5 tys. dzieci. O kartę mogą ubiegać
się również rodzice i opiekunowie prawni,
co łącznie daje prawie 15 tys. osób.
Mieszkańcy mogą korzystać zarówno
z „Rudzkiej Karty Rodziny 3+”, jak
i ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”.
Różnią się one zasięgiem ofert, terminem
ważności oraz kryterium przyznania.
Rudzka karta jest ważna przez 3 lata od
daty złożenia wniosku, natomiast z „Karty
Dużej Rodziny” rodzice mogą korzystać
bezterminowo, a dzieci do 18 roku życia
lub do dnia ukończenia szkoły, nie dłużej
jednak niż do 25 r.ż. Dzieciom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym karta przysługuje
na okres obowiązywania orzeczenia. Przy
wydawaniu „Rudzkiej Karty Rodziny 3+”
trzeba być zameldowanym na pobyt stały

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

lub tymczasowy powyżej 3 miesięcy
na terenie Rudy Śląskiej.
„Karta Dużej Rodziny” również przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje
przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to
także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Otrzymuje ją każdy członek rodziny. Ogólnopolska karta
uprawnia do zniżek, które oferowane są
zarówno przez instytucje państwowe, jak
i firmy prywatne z całego kraju. Lista
miejsc i wysokość zniżek dostępna jest
na stronie internetowej www.rodzina.
gov.pl. Żeby otrzymać ogólnopolską
kartę należy złożyć wniosek w urzędzie
odpowiadającym miejscu zamieszkania.
Rudzianie mogą składać wnioski w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
– tam, gdzie przyjmowane są też wnioski
o wydanie rudzkiej karty. Wniosek,

w imieniu rodziny, może złożyć każdy
pełnoletni jej członek. Co ważne, musi
posiadać przy sobie dokumenty tożsamości wszystkich członków rodziny.
– Zachęcam mieszkańców do przystępowania do obu programów, a potencjalnych partnerów do współpracy – mówi
Mirosława Gamba. – Uczestnictwo w programie jest dodatkową promocją firmy
i daje możliwość pozyskiwania nowych
klientów. Co ważne, to zainteresowany
określa, na jakich warunkach chce współpracować i jakich ulg udzielać – podkreśla.
Wszystkie podmioty zainteresowane
uczestnictwem w programie mogą składać deklaracje w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska, tel. 32 244 90 00,wew. 3292,
email: zdrowie@ruda-sl.pl. 
AS
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KULTURA
Jest aktywnym aktorem od 65 lat.
Wybitnie utalentowany, a przy tym
skromny, ciepły, sympatyczny,
zabawny, słowem – ulubieniec
śląskiej publiczności. Już 4 lutego
wystąpi na scenie Miejskiego
Centrum Kultury w recitalu „Całuję
Twoją dłoń, Madame”.
O aktorstwie, Rudzie Śląskiej oraz
planach na przyszłość rozmawiamy
z Bernardem Krawczykiem.
– Powiedział Pan o sobie, że jest „egzempliﬁkacją powiedzenia śpiewa,
tańczy, recytuje”, bo każdą z tych
czynności wykonywał Pan na scenie.
Która zatem jest Panu szczególnie bliska?
– To prawda, dlatego kocham teatr. Bo
każda z tych czynności jest mi bliska,
a teatr jest całością, gdzie w zależności
od spektaklu, można wykonywać każdą
z nich. Uwielbiam scenę, estradę, kontakt z publicznością. Kiedyś bałem się
tego kontaktu, ale teraz bardzo lubię być
jak najbliżej widza. Mam do niego
ogromny szacunek. To widz jest najważniejszy. Niezależnie od tego, czy śpiewam, tańczę, czy recytuję, widz powinien wyjść ze spotkania ze mną z pew-

Najważniejszy jest widz
nym problemem do przemyślenia, z reﬂeksją. Moja gra musi nieść za sobą
przekaz. To nadaje sens pracy aktora.
– Nie sposób wyliczyć wszystkich
Pana ról teatralnych i ﬁlmowych, jest
Pan też laureatem wielu nagród, w tym
oczywiście Złotych i Srebrnych Masek.
– Zagrałem tyle postaci, że nie wiem,
kogo jeszcze mógłbym zagrać, a mimo
to nadal gram (śmiech). Ale mówiąc poważnie, każda rola to ciężka praca.
W przygotowanie każdej roli angażuję
się na sto procent, tak, abym mógł być
też zadowolony sam z siebie. Jestem
zdania, że nie ma małych ról, są tylko
mali aktorzy. Aktorstwo to ciężki kawałek chleba.
– Jest Pan doskonale znany publiczności także z ról ﬁlmowych, chociażby
za sprawą kultowych obrazów Kazimierza Kutza. Dużą popularność
zdobył Pan wśród telewidzów
rolą Franciszka Pytloka w bardzo
lubianej śląskiej telenoweli „Sobota
w Bytkowie”, emitowanej w latach 90.
Jak wspomina Pan pracę na planie tego serialu?

– Oj, tak, „Sobota w Bytkowie” to był
jeden z pierwszych seriali w telewizji
w ogóle! Wielki ukłon w stronę jego
twórców, za to, że powstał i był tyle lat
emitowany. Sam czekam na powtórki.
Wiem od reżysera, że przeszkodą są tutaj
kwestie ﬁnansowe, ale liczę na to, że
jeszcze kiedyś telewizji uda się przypomnieć tę telenowelę – pokazywała ponadczasowe wartości i zawsze aktualne
problemy śląskiej rodziny. Natomiast
mam nadzieję, że twórcy ﬁlmowi i telewizyjni nadal będą z chęcią sięgać po
śląską tematykę. Sam niedawno zagrałem w ﬁlmie „Miłość w mieście ogrodów”, który już niedługo ma pojawić się
w kinach.
– Nadal jest Pan aktorem czynnym
zawodowo, współpracującym z Teatrem Śląskim i nie tylko. Proszę zdradzić nad czym Pan aktualnie pracuje.
– Nadal gram i będę grał, choć żona
się śmieje i mówi mi „kaj Ty zaś lotosz?”
(śmiech). 65 lat na scenie zobowiązuje,
nie jest tak łatwo przerwać, póki są widzowie i propozycje ról. Obecnie można
mnie zobaczyć w Teatrze Śląskim w Katowicach w sztukach „Piąta strona świa-

ta”, „Wujek 81” i „Śmieszny staruszek”. Są też kolejne plany, ale
jeszcze ich nie zdradzę, aby nie zapeszać.
– Rudzka publiczność będzie
miała okazję do spotkania z Panem w Miejskim Centrum Kultury już 4 lutego. Wraz z muzykami znanymi z zespołu „Ligocianie” wystąpi Pan w recitalu
„Bernard Krawczyk i Przyjaciele – Całuję Twoją dłoń, Madame”. Proszę opowiedzieć co to za
projekt.
– Pomysł jest autorski, a do
współpracy zaprosiłem naprawdę genialnych muzyków – Grzegorza Płonkę, gitarzystę i wokalistę, który w sposób wybitny wykonuje pieśni neapolitańskie
oraz Ireneusza Osieckiego, wspaniałego
akordeonistę. Obaj panowie znani są
z zespołu „Ligocianie”. Cały program
jest słowno-muzyczny, są pieśni neapolitańskie, legionowe, szczypta opowieści
o historii. Wspominam odzyskanie niepodległości, opowiadam o teatrze, uciekając od polityki. Wykonywane są utwory z okresu międzywojennego, obszerny

blok śląski, okraszony żartem, prezentujemy także dużo poezji oraz szlagiery,
takie jak „Tango Milonga”, czy „Cała sala”. I oczywiście genialne solówki na
akordeonie Irka Osieckiego. Podstawą
programu jest dialog z publicznością.
Opowiadamy anegdoty, zachęcamy także do wspólnego śpiewania. Recital ten
jest wyjątkowo dobrze odbierany przez
widzów, zatem gorąco zapraszam 4 lutego do Miejskiego Centrum Kultury im.
Henryka Bisty.
MCK

JUBILEUSZ
REKLAMA

95 lat orkiestry dętej
Orkiestra Dęta KWK „Pokój”
obchodzi swoje 95-lecie.
Z tej okazji w piątek (20.01)
w Miejskim Centrum Kultury
im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej
odbył się uroczysty koncert
jubileuszowokarnawałowy.

Foto:AW

Dyrygentami orkiestry byli:
Wilhelm Kubisa (lata 1925-1957),
Orkiestra Dęta KWK „Pokój”
Romuald Żurek (lata 1959-1980),
została założona w 1922 roku przez
Jan Karkosza (lata 1980-1982)
ludzi, którzy poprzez muzykę wyoraz Eugeniusz Kozyra (lata 1982rażali swój patriotyzm. Ambitne
1993). Od 1993 roku orkiestrę
zamierzenia rozwijającej się orkieprowadzi Jacek Kampa, który
stry przerwał wybuch II wojny
Górnicza orkiestra świętowała jubileusz.
jako waltornista dołączył do niej
światowej. Działania wojenne różw 1984 roku.
nie pokierowały losem członków
orkiestry tych zakładów. Orkiestra liczyła wte- tych w konkursie w Boesel w Niemczech w 2003
zespołu, ale już w kilka dni po wyzwoleniu wznowili oni muzyczną działalność. dy prawie 120 muzyków. Od 2008 roku orkie- roku – wspomina Jacek Kampa. – Oprócz zwyOrkiestra koncertowała dla załogi kopalni, ro- stra działa na nowych zasadach ﬁnansowo- cięstwa orkiestry zdobyliśmy pierwsze miejsce
dzin górniczych oraz dla mieszkańców robot- prawnych jako Rudzkie Stowarzyszenie Kultu- dla zespołów młodzieżowych dla składu wyodrębnionego z całej orkiestry, złoty medal dla
ralne – Orkiestra Dęta KWK „Pokój”.
niczych osiedli.
Tyle z kart historii. Obecnie w zespole gra dyrygenta i grand prix całego konkursu. Warto
Ważnym aspektem działalności orkiestry
była także nauka gry na instrumentach mło- 65 muzyków w wieku od 16 do 76 lat, w tym podkreślić, że uczestniczyło w nim ponad 60
dych adeptów. Wspólne muzykowanie ze star- siedem kobiet. – Mimo dużego składu nie za- różnego rodzaju zespołów – dodaje.
Szerokie grono miłośników orkiestra zaszymi kolegami było doskonałą okazją do na- wsze wszyscy muzycy są dyspozycyjni, dlatego
bycia koniecznych umiejętności i doświadcze- ciągle poszukujemy chętnych do grania w na- wdzięcza nie tylko wysokiemu poziomowi arnia. W 1968 roku nastąpiło połączenie sąsiadu- szym zespole – podkreśla Jacek Kampa, dyry- tystycznemu, ale również atrakcyjnemu repertuarowi. Oprócz utworów typowych dla orjących ze sobą kopalń „Wanda-Lech” i „Pokój” gent 95-letniej orkiestry.
Orkiestra koncertuje w kraju i za granicą, kiestr dętych muzycy wykonują utwory muzyki
w jedno przedsiębiorstwo państwowe – Kopalnię Węgla Kamiennego „Pokój”. W jeden ze- często współpracując ze znakomitymi i popu- poważnej, a także standardy musicalowe czy
spół połączono również orkiestry obu zakła- larnymi artystami. Zespół uczestniczył w wielu ﬁlmowe. Część z nich można było usłyszeć
dów. Kolejną transformację zespół przeszedł konkursach, przeglądach czy festynach. – Do podczas jubileuszowego koncertu w MCK,
w 1996 roku. Po połączeniu kopalni „Pokój” naszych największych sukcesów należy m.in. który był także okazją do urodzinowych żyz KWK „Walenty-Wawel” połączono również zajęcie pierwszego miejsca wśród orkiestr dę- czeń i podziękowań. Arkadiusz Wieczorek

Ginekolog
Stomatolog
Chirurg
Dermatolog
Pracownia protetyczna
NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba
tel. 32 700-77-33, 731-077-667
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Nasz dzień właśnie nastąpił
W cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” prezentujemy rodzinny zespół Sandry i Joachima Koj znany już fanom tego gatunku muzyki. Na śląskiej scenie pojawili się w formie duetu zaledwie pół roku temu,
a ich pierwszy wspólny występ odbył się w lipcu zeszłego roku, jednak już w minioną niedzielę pojawiła
się ich debiutancka płyta.

2 lutego
2017 r.
gody. 18.00

REKLAMA

– Śpiewasz od wielu lat, ale dopiero niedawno zdecydowałeś się na wspólne występy
z córką. Ta decyzja zaowocowała wydaniem
pierwszej płyty.
– O płycie myślałem już od dawna. Miałem swoje piosenki i grywałem je na imprezach okolicznościowych. Z czasem
jedna z nich pojawiła się na antenie
Radia Piekary, a mnie zauważono i zaproszono do udziału
w Letniej Trasie Koncertowej
tej rozgłośni. Potem już
wszystko potoczyło się bardzo
szybko. Nawiązaliśmy współpracę
z wydawnictwem Box Music, nagraliśmy utwory i płyta jest gotowa.
Wiele zawdzięczamy także Adamowi Krawczykowi, dzięki któremu
w ogóle podjąłem decyzję o tym, żeby to co powstaje w domowym zaciszu, pokazać szerszej publiczności.
Wielokrotnie już mu za to dziękowałem, ale zrobię to i przy tej okazji.
– Cała płyta to wyłącznie Wasze
dzieło?
– Wszystkie teksty i muzyka to
moja własna praca. Kilka piosenek

było już nagranych zanim udało mi się namówić do
wspólnego śpiewania Sandrę, w związku z czym
musieliśmy te utwory nagrać jeszcze raz w duecie. Wiele pracy w naszą płytę włożył też
Andrzej Skaźnik, który nadał utworom szczególne brzmienie i dzięki niemu i jego aranżacjom efekt końcowy bardzo nam się podoba.
Mamy nadzieję, że spodoba się także publiczności.
– Płyta nosi tytuł „Nasz Dzień”. Co na
niej znajdziemy?
– Teksty naszych piosenek są bardzo
życiowe. Opisują to co spotyka nas
na co dzień, więc myślę, że każdy
znajdzie tam coś, co będzie mu bliskie. Na płycie umieściliśmy także
dwie solowe piosenki Sandry, co jest
dla mnie szczególnie ważne, gdyż
zależy mi na tym, żebyśmy mogli
jak najdłużej razem występować.
Płyta Sandry i Joachima Koj
dostępna jest w naszym sklepie
internetowym sklep.wiadomoscirudzkie.pl oraz w naszej redakcji. Zapraszamy.
Arkadiusz Wieczorek
Foto: AR
OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Świętochłowickiej z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

CHWILÓWKI
Ruda Śląska tel. 690-878-872

Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Świętochłowickiej, obręb Kochłowice, karta
mapy 5, stanowiąca działkę nr 761/143 o powierzchni 779 m², KW nr GL1S/00018204/7, (działy III i IV ww. księgi jest wolna
od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol
planu MN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiada kształt prostokąta, jest niezabudowana oraz częściowo porośnięta drzewami i krzewami.
Dojazd do działki inwestycyjnej z drogi publicznej ul. ks. Ludwika Tunkla lub Świętochłowickiej powinien odbywać się
poprzez wewnętrzny ciąg komunikacyjny zlokalizowany na gminnych działkach nr: 749/151, 751/149, 753/149 i 763/143. W
celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie
warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 99.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż
do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania
wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu
zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.03.2017 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 27.02.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą
Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
dla RODZINY
z powodu śmierci

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

lekarza chorób wewnętrznych
i specjalisty medycyny pracy
składają
pracownicy Przychodni Rejonowej
przy ul. Pokoju 4 w Rudzie Śląskiej

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu garażu :
garaż nr 30 – ul. Stara – Tylna
stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda Śląska a
przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz jego najemcy.

śp. Ewy Pyrkosz

OGŁOSZENIA | 25.01.2017

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejHalembie w rejonie ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 245 m2, położona
w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Kochłowickiej, obręb Kłodnica, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr:
– 1854/98 o powierzchni 16 m2, użytek dr, karta mapy 1, KW nr
GL1S/00009339/6 (w dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia” figurują liczne wpisy, dział IV jest wolny od wpisów),
– 1855/1 o powierzchni 229 m2, użytek dr, karta mapy 2, KW nr
GL1S/00021393/2 (działy III i IV są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu
MN1). Nieruchomość posiada nieregularny kształt, większość jej powierzchni jest utwardzona asfaltem. Jej sąsiedztwo stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Kochłowickiej, jednak z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego dojazd do niej może odbywać się wyłącznie
od strony Kaczmarka poprzez gminną drogę wewnętrzną, zlokalizowaną na działkach nr: 1855/98, KW nr GL1S/00009339/6 i 1856/1, KW nr
GL1S/00021393/2.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 32.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2017 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 20.02.2017 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokości 1.600,00 zł, przelewem na konto lub w
kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

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

REFINANS

OFERTY WSZYSTKICH INSTYTUCJI
BANKOWYCH I POZABANKOWYCH
W JEDNYM MIEJSCU

P���O��A

3,5%
Decyzja w 15 min.

Oprocentowanie od

ność 98%
Przyznawal
Możliwość wcześniejszej spłaty i zwrotu kosztów
•
•
•
•
•

kredyty gotówkowe na dowolny cel
kredyty odłużeniowe
kredyty konsolidacyjne
pożyczki na opał
chwilówki

•
•
•
•
•
•

z komornikiem
bez BIK
bez limitów wiekowych i dochodowych
bez zaświadczeń
na oświadczenie
limit kredytowania do 500 tys.

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ
NA BEZPŁATNE, NIEZOBOWIĄZUJĄCE
SPOTKANIE Z DORADCĄ KREDYTOWYM!
ul. Czarnoleśna 4b, Ruda Śląska

tel. 731-111-204
„Ludzie, których kochamy,
zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych
sercach”

Pani Prezydent
Grażynie Dziedzic
oraz wszystkim, którzy w tak
bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości
po śmierci

śp. Adeli Waćko
Serdeczne podziękowania
składa Bogusław Waćko
z Rodziną.

PRZYKŁADOWA
KWOTA
KREDYTU

NASZA
RATA

5 000 zł

76 zł

25 000 zł

280 zł

50 000 zł

500 zł

Podane ceny nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu art. 66
par. 1 Kodeksu Cywilnego

CARBOTRANS Spółka z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1

tel./fax 32 370-20-54

e–mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Zatrudnimy od zaraz:

KIEROWCĘ
SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH

Wymagane są:

•
•
•

Kawalerki: Jankowskiego, 33 m2, 1
piętro, 64 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32 260-0033. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
Pożyczki, kredyty nawet z komornikiem. Tel. 500-853-100.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

BIURO KREDYTOWE

937-588.

Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

• Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej
i II stopnia stomatologii zachowawczej
• Proﬁlaktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie

OGŁOSZENIA | 25.01.2017

prawo jazdy kat. C+E
aktualne uprawnienia do
wykonywania przewozu rzeczy
znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego w stopniu
komunikatywnym

Mile widziane uprawnienia do przewozu
materiałów niebezpiecznych
ADR w cysternach
Oferujemy zatrudnienie
w ramach umowy o pracę oraz
atrakcyjne warunki wynagradzania.
Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres
e-mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Instalacje wod.-kan., gaz . Tel. 504REM-MAX – kompleksowe remon- 612-269.
ty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
Remonty, tanio i solidnie. Tel. 603507-055-024.
442-830.
Remonty mieszkań i łazienek dla
Szybko tanio solidnie wyremontuosób niepełnosprawnych. Tel. 512jemy Twoje mieszkanie. Tel. 734-128121-532.
174.
Malowanie, tapetowanie, gładzie,
U����� ����������
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.
DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Docieplenia budynków, remonty Usługi pogrzebowe i kremacyjne.
Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel.
elewacji. Tel. 607-969-200.
32 240-03-88, 32 242-26-27.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.

N������������

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

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

Ruda, jednopokojowe, 29 m2, 58
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Do wynajęcia mieszkanie 38 m ,
Halemba 2, 2 pokoje z kuchnią. Tel.
Nie dajesz rady spłacać rat za- 608-465-457.
dzwoń. Tel. 32 243-01-77.
Nie masz zdolności kredytowej
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 24301-77.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.
Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 30720-99, 784-699-569.
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Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1 – 82 m2 od 270.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2
od 330.000 zł.
WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2
od 350 000zł.
Pomagamy uzyskać kredyt
hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl,
tel. 691-523-055.

Tanie mieszkania na WWW.LOPomoce
domowe
,,BLASK” KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
– usługi porządkowe, sprzątanie, mycie okien, prasowanie, pranie dywaKupię mieszkanie w Rudzie Śląnów i mebli tapicerowanych. Tel. 609- skiej, pilne. Tel. 531-465-977.

TONSMEIER POŁUDNIE Sp. z o. o.oraz REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o. o.
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej prowadzą

INFOLINIĘ DLA MIESZKAŃCÓW
RUDY ŚLĄSKIEJ
W ramach realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Miasta Ruda Śląska, prowadzona jest specjalna infolinia umożliwiająca
mieszkańcom kontakt w sprawach dotyczących odbioru odpadów, harmonogramu
odbioru odpadów oraz innych spraw dotyczących realizacji umowy.
Zgłoszenia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
w godzinach od 8.00 do 20.00 pod numerem telefonu (32) 248-10-81 do 83.

Do wynajęcia mieszkania Ruda Śląska, Niedurnego 45. Tel. 601-959-140.
Wynajmę lokal wolno stojący 25
m2 w Rudzie Śląskiej-Bykowinie. Tel.
607-143-320.
Sprzedam M-3, 45,8 m2, Godula,
96 tys. Tel. 513-671-619.
Sprzedam M-3, 46,3 m , Nowy Bytom, wieżowiec. Tel. 660-051-039,
17.00-19.00.
2
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Restauracja i Pizzeria Kuźnia Smaku w Rudzie Śląskiej poszukuje osób
na stanowiska: kucharz, pizzerman,
pomoc kuchenna. Oferujemy umowę
na pełen etat. Cv prosimy składać
osobiście ul. Kubiny 32, 41-710, tel.
601-730-400.
Zatrudnię pracownika do prac
ogólnobudowlanych z prawem jazdy.
Tel. 603-975-040.
Praca dla górników oraz osób bez
doświadczenia na terenie Polski
i Czech. Tel. 34 362-66-95, mail: bis@
poczta.neostrada.pl.
Fryzjerkę na dobrych warunkach
zatrudnię. Halemba, tel. 509-553851.

M����������

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501Halemba, jednopokojowe, 37 m2,
398-273.
75 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
Obniżmy twoje raty kredytu. Tel.
32 243-01-77.
Szeregówki Halemba, 123 m2, 325
Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32
243-01-77.

Trzypokojowe: Potyki 61 m2, 145
tys., Oświęcimska, 57 m2, 129 tys, LOKATOR, tel. 793-017-323.

Do wynajęcia garaż murowany, Bykowina. Tel. 509-737-782.

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
Tel. 601-292-699.
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 501239-405.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 219
32 244-09-60.
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

Dwupokojowe: Paderewskiego 48
m2, 105 tys., Solidarności 46 m2, 115
tys., LOKATOR, tel. 793-017-323.

Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie
zaświadczeń. Cena: 0,52 za kg. Odstąpię zbiornicę z możliwością współpracy z recyklingiem. TANIE OPONY. Tel.
32 771-61-31, 502-097-300.

OFERTA PRACY
Firma OPA EKSPERT Sp. z o.o.
zatrudni specjalistę ds. transportu,
posiadającego certyﬁkat
kompentecji zawodowych
w drogowym transporcie osób
i rzeczy.
Tel. kontaktowy:
32 771-04-14

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
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, 502-865808.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel.
510-823-457.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.
Kupię akcje Huty Pokój najwyższa cena. Tel 518-637-070.

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.

M������������
Samotny 67 pozna szczupłą panią
do 63. Tel. 532-543-717.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
ul. Puszkina 7 41-704 Ruda Śląska
ogłasza przetarg pisemny na wysokość stawki
czynszu najmu lokalu użytkowego – sklepiku
Oferty należy składać w terminie do 10 lutego
2017 r. w siedzibie Domu.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: bip.dps-senior.pl, w siedzibie organizatora przetargu
lub pod numerem telefonu 32 248-17-74 wew. 29.

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

Panu Bogusławowi Waćko
Prezesowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Rudzie Śląskiej
wyrazy współczucia i pokrzepienia
po śmierci

Matki
przekazuje
Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi
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Futsal

OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 5183/419 o pow. 432 m2 , KW
GL1S/00048765/6, zapisanej na karcie mapy 3, obręb Bielszowice,
położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. Niedzieli 80a, przeznaczonej
do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w trybie art. 32 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomościami.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. Rybnickiej
z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z
przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 368 m2, stanowiące
własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Halembie
przy ulicy Rybnickiej, obejmujące tworzące całość gospodarczą działki zapisane na karcie mapy 3, obręb Halemba, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 3810/118 o powierzchni 51 m2, KW GL1S/00049105/9, – 3811/118
o powierzchni 317 m2, KW GL1S/00016420/3.
W dziale III KW nr GL1S/00049105/9 figuruje wpis „odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę numer 3810/118 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działki numer
3809/121, objętej księgą wieczystą GL1S/00003180/4 oraz nieruchomości
składającej się z działki numer 3808/121, objętej księgą wieczystą numer
GL1S/00048981/6”. Dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ww. działki figurują jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(symbol planu MN1).
Zbywane działki o nieregularnym kształcie, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej są niezabudowane, porośnięte trawą, drzewami i krzewami. Na działkach znajduje się ogrodzenie (nakłady dzierżawcy), gdyż działka nr 3811/118 objęta jest umową dzierżawy zawartą do dnia
31.07.2019 r., natomiast na działce nr 3810/118 ustanowiono służebność
gruntową. Nabywca nieruchomości w dniu zawarcia notarialnej umowy
sprzedaży gruntu wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.
Przedmiotowy teren posiada bezpośredni dostęp do publicznej drogi publicznej ulicy Rybnickiej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 48.000,00 zł. Do ceny
ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg
stawki 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 22.02.2017
r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.400,00 zł, przelewem na konto:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul.Rybnicka” (za
datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13
i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00,
piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane
dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wygrywający przetarg
ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 223), tel. nr 32 248-75-63.

Gwiazda druga w Turnieju Dawida Hajnca
Trzecia odsłona cyklu „Gwiazda Cup”
za nami. W minioną niedzielę (22.01)
dziesięć drużyn wzięło udział w piątej już
edycji Turnieju im. Dawida Hajnca. W ten
sposób młodzi zawodnicy upamiętnili
zmarłego wychowanka klubu SR-S
„Gwiazda” Ruda Śląska.
– Ten turniej jest dla nas bardzo ważny,
ponieważ organizujemy go co roku już od
pięciu lat z myślą o naszym nieżyjącym już
zawodniku – Dawidzie Hajncu, który był
jednym z najlepszych futsalowców w naszym zespole – podkreślił Arkadiusz
Grzywaczewski, prezes Stowarzyszenia
Rekreacyjno-Sportowego „Gwiazda” Ruda Śląska.

Klasyfikacja końcowa:
1. Tiki Taka Żywiec
2. Gwiazda Ruda Śląska
3. UKS Ruch Radzionków
4. Rozwój Katowice
5. AKS Mikołów
6. KS Świerklany
7. Gwarek Zabrze
8. FA Jurajska
9. Naprzód Lipiny
10. Gwiazda II Ruda Śląska

nieważ chcemy, żeby wszystkie
dzieci, które trenują w klubie,
miały możliwość zagrania – Młodzi zawodnicy upamiętnili zmarłego Dawida
Hajnca.
dodał Arkadiusz Grzywaczewski.
W rywalizacji wzięły udział zespoły składaOstatecznie rudzka „Gwiazda” zajęła drugie żynie AMP Tiki Taka Żywiec. Trzecie miejsce
jące się z zawodników rocznika 2009 i młodszych. – Podzieliliśmy się na dwa zespoły, po- miejsce, natomiast zwycięstwo przypadło dru- zajął z kolei zespół UKS Ruch Radzionków.

Pływanie

Ferie zimowe z „Mantą”
Podczas ferii zimowych pływacy UKS-u „Manta” Ruda Śląska
nie odpoczywają. Warsztaty pływackie – klinika skoku i nawrotu –
poprawiły formę i sprawność młodych zawodników.
– Działamy nie tylko w oparciu o dobre chęci, ale i olbrzymie
doświadczenie oraz wiedzę udowodnioną własnymi wynikami a także prowadzonych zawodników. Przekazujemy konkretną wiedzę
i umiejętności pozwalające pływać efektywniej, unikać błędów. Zapewniamy maksimum efektów w trakcie tygodnia. Ferie z nami to
rekreacja na wysokim poziomie o charakterze prozdrowotnym
i kształtowanie cech motorycznych – zaznaczyli organizatorzy zajęć.
W warsztatach wzięły udział dzieci z roczników od 2003 do 2008.
Ćwiczenia odbywały się w wodzie i w sali gimnastycznej.

Warsztaty pływackie odbywały się na basenie i sali
gimnastycznej.

XXIV Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku 2016

Plebiscytowa rywalizacja przed nami
Już 24 lutego br. rudzcy sportowcy spotkają się na uroczystej
gali w Domu Kultury w Bielszowicach! Podczas XXIV Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku, redakcja „Wiadomości Rudzkich” nagrodzi wyróżniających się sportowców, którzy w 2016 roku odnieśli sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.
Właśnie zamknięta została lista kandydatów. W tym roku do naszej redakcji napłynęło aż 60 zgłoszeń. – Ten plebiscyt to już tradycja w naszym mieście. Od wielu lat nagradzamy wybitnych
rudzkich sportowców, którzy każdego roku czymś nas zaskakują i
osiągają kolejne sukcesy. Poza tym, dzięki tej imprezie odkrytych

zostało wiele młodych i obiecujących talentów – podkreśla Anna
Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna „Wiadomości Rudzkich”.
1 lutego br. ruszy głosowanie, w którym podobnie jak w zeszłym roku, nasi Czytelnicy wybiorą swoich faworytów i będą
mieli możliwość wyłonienia Najpopularniejszego Sportowca,
Sportowca Skrzata oraz Sportowca Amatora. Kandydatury zostaną opublikowane w gazecie, na portalu wiadomoscirudzkie.pl
oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej do głosowania!

OGŁOSZENIE

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12

informuje o możliwości:

• wynajęcia od zaraz lokale użytkowe + boksy handlowe
• zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów zgodnie z wykazem.
Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.
com.pl oraz tel. 32 248-24-11 wew. 311 , 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12 a informacje dotyczące nabycia od zaraz prawa wieczystego użytkowania gruntów – w Dziale
Technicznym pokój nr 314 tel. 32 248-24-11 wew. 231.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes).
Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228,
Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul.
Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Mirela
Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32
248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00,
wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp.
z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail:

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo
zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada
za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić
w dobre obyczaje.
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Narciarstwo

„Zieloni” zafundowali wielkie emocje Narciarskie mistrzostwa
SPR ORZEŁ PRZEWORSK – SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 26:29 (14:16)
W sobotę (21.01) SPR Grunwald połowy zaczął się niezwykle emocjo- ani jednej. Dzięki temu przeciwnikom
Ruda Śląska zmierzył się z SPR-em nująco. W 45. minucie zawodnicy udało się wyjść na prowadzenie 25:23.
Grunwald został postawiony pod
Orzeł Przeworsk. Mecz na boisku
ścianą. Trener Adam Wodarski
gospodarzy rozpoczął się zgodnie
Grunwald: Sekuła, Kowalczyk – Kapral 8,
w przerwie postarał się zmotyz planem i w 12. minucie wynik
Nowak 7, Wiertelorz 3, Niedźwiedzki 4,
wować do gry swoją drużynę
przedstawiał się 4:9 dla GrunwalMilewski 4, Wiertelorz 3, Stogowski 2,
du. „Zieloni” praktycznie całą
i uzyskał zamierzony efekt. JeszPartuś 2, Płonka, Langer, Kurzawa, Talaga
pierwszą połowę radzili sobie
cze na pięć minut przed końcem
Trener: Adam Wodarski
bardzo dobrze, jednak w końców„zieloni” przegrywali 26:25, ale
ce nie spisali się najlepiej. Rudzki
w tym momencie bramkę zdobył
zespół oddawał nieprzygotowane
Kamil Kowalczyk, a Grunwald
rzuty. Mimo wszystko rudzianie pro- Grunwaldu mogli pochwalić się wyni- w ataku się już nie pomylił. Mecz zawadzili do końca pierwszej części kiem 23:21, lecz od tego momentu kończył się wynikiem 26:29 i rudziaspotkania i do szatni schodzili z wyni- Orzeł zdobył cztery bramki z rzędu, nie wrócili do domu z dwoma punktakiem 14:16. Z kolei początek drugiej nie pozwalając rudzianom zdobyć już mi.

Piłka nożna

Turniej halowy Wawelu

w Wiśle

Jeszcze tylko do 26 stycznia można zgłaszać uczestnictwo w XVII Mistrzostwach
Rudy Śląskiej w Narciarstwie Alpejskim.
Zawody zostaną rozegrane 4 lutego w Wiśle-Skolnitach.
– Uczestnikami mistrzostw mogą być
mieszkańcy Rudy Śląskiej lub osoby zatrudnione w naszym mieście. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie organizatora, czyli
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy
ul. Hallera 14a w Dziale Organizacji Imprez. Koszt udziału w imprezie wynosi 20 zł,
jeżeli dojedziemy na miejsce zawodów we
własnym zakresie, natomiast z przejazdem
– 30 zł – informuje Arkadiusz Chmielewski
z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Warunkiem uczestnictwa w zawodach
jest wypełnienie formularza zgłoszeniowe-

go dostępnego na stronie www.mosir.rsl.pl
lub w siedzibie MOSiR-u przy ul. Hallera
14a (dział organizacji imprez) oraz wpłata
wpisowego za udział w zawodach w kasie
MOSiR-u lub przelewem na konto 02 1050
1331 1000 0010 0113 9227. W tytule przelewu należy wpisać „Mistrzostwa w narciarstwie”. Każde zgłoszenie w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez
organizatora za pomocą automatycznie wygenerowanej wiadomości przesłanej na adres mailowy, podany przez uczestnika
w formularzu. Pełna lista zgłoszeniowa pojawi się na stronie MOSiR-u najpóźniej
dwa dni przed zawodami. Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz szczegóły dotyczące zawodów znajdują się na stronie internetowej www.mosir.rsl.pl.

Skład zespołu: Matusiak – Piętoń, Kałużny G., Majnusz, Wawrzyczek, Lux, Sławik,
Mandzel, Foryś.
W sobotę (21.01.) zawodnicy
GKS-u Wawel Wirek wzięli udział
w I Halowym Memoriale Piłki Nożnej Seniorów o Puchar im. Jerzego
Machwica w Siemianowicach Śląskich. W klasyfikacji końcowej Wawel Wirek uplasował się na trzeciej
pozycji.

Klasyfikacja końcowa:
1. Ostoja Żelisławice
2. MKS Siemianowiczanka I
3. Wawel Wirek
4. Victoria Katowice
5-6. Polonia Łaziska, MKS
Siemianowiczanka II
7-8. Śląsk Świętochłowice,
Górnik Bobrowniki

W turnieju rozegranym w Siemianowicach Wawel Wirek
zajął trzecie miejsce.

Tenis

Brąz dla
zawodniczki
„Slavii”
Zawodniczka TKS-u „Slavia” Ruda
Śląska z brązowym medalem. 14
stycznia w Bielsku-Białej odbyły się
Halowe Mistrzostwa Śląska do lat
dwunastu w Tenisie Ziemnym, w których sukces odniosła młoda zawodniczka Zuzanna Czyż. Tenisistka zdobyła brązowy medal w grze podwójnej.

Sportowy rozkład jazdy
Futsal
29 stycznia, godz.8.00 – Turniej Gwiazda Cup 2017 rocznik 2000-2001
(juniorzy młodsi), hala MOSiR-u, ul. Kłodnicka 95.

Tenis stołowy

1 lutego, godz. 18.00 – mecz UKS Wolej Ruda Śląska - LKS Strażak Mikołów.

Narciarstwo

4 lutego – Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Narciarstwie Alpejskim w Wiśle.

Na zdjęciu Zuzia (z prawej) z koleżanką.

Kolumny sportowe przygotowała agnieszka lewko

Biegi
4 lutego, godz. 10.00 – Charytatywny I Bieg Otwartych Serc

Koszykówka

12 lutego, godz. 17.00 – Mecz Gwiazd 2017 Rudzkiej Amatorskiej Ligii Koszykówki.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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SALON
MEBLOWY

Honoratka

POSIADAMY MEBLE WIELU PRODUCENTÓW
MIĘDZY INNYMI

OFERUJEMY:
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meble wypoczynkowe
meble sypialniane
meble kuchenne
meble dla dzieci
materace na wymiar
artykuły dekoracyjne
wyposażenie wnętrz
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Nasze meble znalazły miejsce w tysiącach polskich
domów. Łącząc w sobie piękno i użyteczność są
inspiracją do urządzania stylowych i przytulnych
wnętrz. Meble dla każdego i na każdą kieszeń.
Z nami urządzisz się na lata! Zapraszamy!

DO KAŻDEGO ZAKUPU MEBLI BON NA TAŃSZY
POBYT W MILÓWCE
Świętochłowice, ul.Katowicka 30a | tel. 32 245-14-00, kom. 609-194-722
www.meblekochlik.pl

/SalonMeblowyHonoratka

Zapraszamy: pn.-pt. 10-18, sob. 9.00-13.00

