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• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy
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GÓRNICTWO

Trzęsie miastem

Z danych Wyższego Urzędu Górniczego wynika, że tylko w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r.
wystąpiło sześć wstrząsów wysokoenergetycznych
związanych z eksploatacją górniczą, które były odczuwane przez mieszkańców Rudy Śląskiej.
– Zgłoszeń o ich odczuciu przyjęto łącznie 19. Zarejestrowane w ostatnich dwóch miesiącach wstrząsy nie spowodowały jednak zniszczeń w wyrobiskach kopalnianych, ani skutków na powierzchni –
tłumaczy Jolanta Talarczyk, rzeczniczka prasowa
Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Wstrząsy odczuwane przez mieszkańców ulic:
Panewnickiej, Grzybowej, Porannej i Sudeckiej,
które odnotowano 3 stycznia oraz 30 stycznia,
miały epicentrum w kopalni Wujek Ruch Śląsk,
zaś za wstrząs z 21 stycznia odpowiada KWK
ROW Ruch Bielszowice.

Z kolei mieszkańcy ulicy Piłsudskiego odczuwali następujące wstrząsy: 27 grudnia w KWK
Wujek Ruch-Śląsk, 20 grudnia w KWK ROW
Ruch Bielszowice oraz 6 grudnia w KWK Wujek
– Ruch Śląsk. – Zgłoszenia o odczuciu wstrząsów
przekazywane są przeważnie bezpośrednio do kopalń (sporadycznie do Wyższego Urzędu Górniczego). Usuwaniem ewentualnych skutków
wstrząsów na powierzchni zajmują się służby kopalniane i one też weryfikują zasadność zgłaszanych wniosków, a nadzór górniczy nie jest stroną
w tego typu sprawach – tłumaczy Jolanta Talarczyk. – Przyczyna wstrząsów związanych z prowadzoną eksploatacją górniczą jest naruszeniem
równowagi napięciowej w górotworze. Nie ma
stuprocentowej metody zapobiegania zagrożeniu
sejsmicznemu, ale skala tego zjawiska jest zmniej-

Foto: mat. pras.

W ostatnich tygodniach mieszkańcy Rudy Śląskiej kilkukrotnie mogli odczuć silne
wstrząsy. Te odczuwalne były m.in. w Kochłowicach, Bielszowicach, Halembie i Bykowinie. – Ostatnio mam wrażenie, że dochodzi do większej niż wcześniej liczby
wstrząsów – pisze pani Iwona, mieszkanka Kochłowic. – Mieszkam na ostatnim piętrze wieżowca, miałem wrażenie, że zaraz przewrócą się meble – dodaje z kolei pan
Adam z Halemby. Takie wpisy w mediach społecznościowych i na forach internetowych pojawiają się przy każdym wstrząsie. Mieszkańcy pytają o powody wstrząsów
i obawiają się ich skutków.

Silne wstrząsy odczuwalne są przez mieszkańców miasta.
szana poprzez coraz skuteczniejsze działania profilaktyczne – dodaje.
Mieszkańcy, którzy wskutek wstrząsu ponieśli
straty na swoim mieniu, mogą dochodzić odszkodowania. Polska Grupa Górnicza i Katowicki Holding Węglowy prowadzą likwidację szkód spowodowanych przez wstrząsy górnicze. W każdym
przypadku należy złożyć w tej sprawie wniosek,
po którym nastąpią oględziny i sprawdzenie, czy

szkody spowodowane są działalnością górniczą.
Naprawienie szkód polegające na przywróceniu
stanu poprzedniego może być wykonane przez
przedsiębiorcę lub poszkodowanego. Szkodę
w niektórych przypadkach może również naprawić poszkodowany we własnym zakresie za zgodą
przedsiębiorcy – na co strony zawierają odrębną
umowę.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA
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BEZPIECZEŃSTWO

Mniej przestępstw kryminalnych, więcej zdarzeń drogowych

Foto: AW

Rudzcy policjanci podsumowali ubiegły rok. Był to przede wszystkim rok spadku przestępczości, a także większej liczby patroli na ulicach miasta. Rok 2016
to także kolejny rok, w którym znacznie zmniejszyła się liczba wakatów przez przyjęcie nowych funkcjonariuszy do podstawowych komórek prewencyjnych.
To również dodatkowe służby i wspólne patrole z policjantami odbywającymi praktyki w katowickiej Szkole Policji.

W KMP podsumowano ubiegły rok pracy policjantów.
W minionym roku z budżetu miasta
policja pozyskała ponad 300 tys. złotych.
Środki te przekazano m.in. na: doﬁnansowanie do zakupu czterech radiowozów
(130 tys.), na realizację służb ponadnormatywnych (100 tys. zł), na nagrody dla
wyróżniających się funkcjonariuszy (24
tys. zł), zakup laserowego miernika do
pomiaru prędkości (22 tys. zł) oraz na
zakup sześciu analizatorów wydechu do
pomiaru trzeźwości (10 tys. zł). Ponadto
dzięki porozumieniu z miastem zorganizowano 308 dodatkowych patroli prewencyjnych, w trakcie których ujawniono 437 wykroczeń, wylegitymowano
1569 osób, przeprowadzono 209 interwencji oraz zatrzymano czterech sprawców na gorącym uczynku popełnienia
przestępstw.
Ponadto według statystyk każdego
dnia w 2016 roku policjanci dokonywali
dwóch zatrzymań sprawców na gorącym
uczynku, przyjmowali 75 zgłoszeń
i przeprowadzali 51 interwencji. Średnio

dziennie 266 razy
sprawdzano trzeźwość, legitymowano
202 osoby i ujawniano 77
wykroczeń. Na działania policjantów złożono 33 skargi, ale aż
32 z nich zostały uznane za bezzasadne.
Optymistyczny dla mieszkańców Rudy Śląskiej jest zauważalny spadek
ogólnej liczby przestępstw kryminalnych. Fakt ten zawdzięczać można
m. in. coraz lepszej prewencji i dodatkowym służbom patrolowym. Rudzcy
mundurowi mogą też pochwalić się
wzrostem wykrywalności przestępstw
kryminalnych – osiągnięto tu poziom
69,4%. W kategorii kradzież z włamaniem wykrywalność to 55,3%, co stanowi wzrost o 20% w stosunku do roku
2015. Praktycznie w każdej z kategorii
przestępstw odnotowano większą wykrywalność sprawców w porównaniu do
lat poprzednich. W minionym roku
w mieście skradziono 75 pojazdów.

W porównaniu do roku 2015 zaobserwowano duży skok jeśli chodzi
o liczbę przeprowadzonych badań na
zawartość alkoholu, których było aż
97460 (48694 badań w roku 2015). Policjanci uczestniczyli także w zabezpieczeniach imprez masowych. 18 funkcjonariuszy zabezpieczało II Rudzki
Półmaraton Industrialny, a ponad stu
policjantów Dni Rudy Śląskiej (impreza dwudniowa). Dużym obciążeniem są zabezpieczenia
przejazdów
kibiców
oraz mecze piłkarskie
w mieście. W sumie
w 44 czterech takich przypadkach
uczestniczyło aż
371 funkcjonariuszy.
Rudzka policja
stawia też na proﬁlaktykę, poprzez wiele akcji skierowanych
do różnych grup społeczeń-

stwa tj. „Bezpieczny Senior”, „Bezpieczne Wakacje”, „Proﬁlaktyka
a Sztuka” czy „Z młodym kierowcą po
doświadczenie”. W minionym roku
policjanci uczestniczyli m.in. w 262
spotkaniach z dziećmi i młodzieżą,
siedmiu festynach i 11 spotkaniach
z seniorami. W sumie zrealizowano
356 spotkań, w których uczestniczyło
6037 osób.
– Przedstawione przez Państwa dane robią wrażenie – podkreślał wiceprezydent Krzysztof Mejer. – W imieniu wszystkich mieszkańców chciałbym Państwu podziękować za ten
ostatni rok. Widzimy i doceniamy waszą służbę – dodał. O tym, jak istotne
jest dbanie o bezpieczeństwo, mówił
też przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Myszur. – Nie oszczędzamy
na wydatkach związanych z bezpieczeństwem w mieście. Rada Miasta
zawsze będzie Państwa wspierać. Jesteście bardzo potrzebni – zaznaczył.
Arkadiusz Wieczorek
OGŁOSZENIE

Stan bezpieczeństwa na rudzkich
drogach niestety nie napawa optymizmem. W ubiegłym roku odnotowano
wzrost liczby wypadków z udziałem
rannych i kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali również więcej nietrzeźwych kierowców. W 2016 roku odnotowano 107 wypadków, w których
śmierć poniosły trzy osoby, a rannych
zostało 128 osób. Odnotowano także
1235 kolizji oraz 47 wypadków
z udziałem pieszych. W 13 z nich to
właśnie ta grupa uczestników ruchu
była sprawcą zdarzenia. Policjanci
odnotowali 447 przestępstw i wykroczeń z udziałem nietrzeźwych kierujących.

Spotkanie

RUDA ŚLĄSKA

Obywatelskie Śląskie

EWA
KOPACZ

LESZEK
RUSZCZYK

Restauracja „Adria”
ul. Wolności 1
15 lutego, godz. 18.00

DANUTA
PIETRASZEWSKA

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJMY O PROGRAMIE!

REKLAMA
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Zakaz odwiedzin odwołany

| GODULA

Można już bez ograniczeń odwiedzać osoby hospitalizowane w rudzkim
Szpitalu Miejskim. W poniedziałek odwołany został zakaz, który wprowadzono w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę. Sytuacja
jest już pod kontrolą.

Tylko w ostatnim tygodniu stycznia Śląski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
odnotował 29083 przypadki zachorowań na
grypę, w tym 823 dotyczyły Rudy Śląskiej.
Niestety szalejąca – zwłaszcza w ostatnim
miesiącu grypa – zebrała także śmiertelne
żniwo. Z powodu grypy w regionie
odnotowano zgon czterech osób.
grypą w naszym szpitalu, oni z tą
grypą do nas przyszli. Traﬁali najczęściej z powikłaniami pogrypowymi, a badania potem to potwierdzały, tacy pacjenci zostawali u nas
na oddziale. Wszyscy pacjenci,
z ośmiu potwierdzonych do tej pory
przypadków zachorowania, zostali
już wypisani do domu – dodaje.
Zakaz odwiedzin decyzją lekarza
naczelnego został odwołany niezwłocznie po uzyskaniu informacji
z oddziałów o braku nowych przypadków podejrzenia, czy zachoro-

Foto: JO

Przypomnijmy, że zakaz odwiedzin w Szpitalu Miejskim w Rudzie
Śląskiej został wprowadzony 20
stycznia. Był on spowodowany
dużym wzrostem zachorowań na
grypę i infekcje grypopodobne
w całym województwie, w tym także w Rudzie Śląskiej. Zakaz został
wprowadzony ze względu na hospitalizacje chorych z potwierdzonym
rozpoznaniem grypy typu A, w trosce o bezpieczeństwo pozostałych
pacjentów. – W tym roku, do chwili
obecnej, zarejestrowano u nas siedem potwierdzonych przypadków
zachorowań na grypę typu A wśród
dorosłych hospitalizowanych w naszej placówce oraz jeden przypadek
zachorowania przez dziecko – wylicza Arkadiusz Loska, rzecznik prasowy rudzkiego Szpitala Miejskiego. – Ci pacjenci nie zarażali się

Od 6 lutego znów można odwiedzać pacjentów.
wania na infekcje grypowe u pacjentów nowoprzyjętych lub hospitalizowanych. Od 6 lutego pacjen-

Szykuje się remont hali

tów można odwiedzać bez przeszkód.
Arkadiusz Wieczorek

| HALEMBA

O potrzebie modernizacji budynku
hali mówi się od dawna. Jednak dotychczas nie doczekała się ona swojego momentu. Teraz został poczyniony
ku temu krok i opracowano projekt
budowlany. – Zakres prac modernizacyjnych obejmuje docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, modernizację elewacji
oraz budowę windy dla niepełnosprawnych, przebudowę i modernizację pomieszczeń biurowych i sanitariatów, wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, a także zagospodarowanie terenu w rejonie hali

– wylicza Krzysztof Piecha, naczelnik
Wydziału Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta w rudzkim magistracie.
Oprócz tego trwają prace nad dokumentacją aranżacji holu głównego
wraz z korytarzem oraz modernizacji
widowni. Póki co jednak nie wiadomo, kiedy doczekamy się remontu, bo
modernizacja hali MOSiR-u w Halembie wpisana została na listę rezerwową inwestycji realizowanych
w tym roku. – Jej ewentualne wykonanie zależało będzie od oszczędności,
które wynikną z rozstrzygniętych prze-

Foto: JO

Jest szansa na to, że hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie zmieni swoje oblicze. Niedawno pojawiła się informacja na temat
planowanego remontu budynku, co wzbudziło zainteresowanie mieszkańców dzielnicy i osób korzystających z hali.

Budynek hali ma doczekać się modernizacji.
targów na realizację ujętych w budżecie miasta inwestycji – podkreśla
Krzysztof Piecha. Plan prac został

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

wpisany w projekcie budowlanym,
a modernizacja ma wstępnie kosztować ok. 7 mln zł.
Joanna Oreł

OGŁOSZENIA

Zakłady Usługowe EZT S.A
POSZUKUJĄ DO PRACY
DOZORCÓW NA TERENIE RUDY
ŚLĄSKIEJ HALEMBA
Oferujemy zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę lub zlecenie,
stosowne narzędzia pracy
i Mechanizację. Dołącz do Nas
i posprzątaj z nami Halembę!
Kontakt telefoniczny Bożena Jerbi
– 607 912 028
Katarzyna Piotrowska – 781 498 881
Lub mailowy: bozena.blach@ezt.pl

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska,
ul. Magazynowa 12

zasiedlenia w trybie
„od zaraz” mieszkań
na podstawie umowy
o ustanowienie
i przeniesienie odrębnej
własności.

Wykaz mieszkań oraz szczegółowe informacje dostępne są na
stronie www.rsm.com.pl oraz tel.
32 248-24-11 wewn.290,209 lub
w Dziale Członkowsko-Lokalowym
pokój nr 100 w Rudzie Śląskiej przy
ul. Magazynowej 12.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o.
Anna Piątek (prezes). Redakcja:
Anna Piątek (redaktor naczelna).
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41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 24860-97. Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor
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UTRZYMANIE DRÓG

Kontrole stanu chodników trwają

O ile odśnieżanie „świeżego śniegu” nie sprawia większych problemów – choć przy dużych
opadach nie wszystkie miejsca da się odśnieżyć
od razu – to zalegające pod śniegiem warstwy lodu są bardziej kłopotliwe. Lód trudno usunąć, a to
właśnie oblodzone chodniki są najbardziej niebezpieczne. Skucie lodu tak samo jak odśnieżanie
należy do obowiązków właściciela nieruchomości
przylegającej do chodnika. – Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych bezpośrednio wzdłuż granicy nieruchomości, w przypadku chodników zlokalizowanych w drodze publicznej – tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda ŚląZgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości i porządku
przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla
ruchu pieszego położoną bezpośrednio
przy granicy nieruchomości (nieoddzielonej
pasem zieleni). Właściciel nieruchomości nie musi
odśnieżać chodnika, na którym jest dopuszczony
płatny postój lub parkowanie pojazdów.

ska. – Zatem zgodnie z powyższym właściciele
nieruchomości są zobowiązani również do usuwania lodu z chodnika przed posesją – dodaje.
Natomiast za stan chodników zlokalizowanych
poza drogą publiczną są odpowiedzialni właściciele chodnika. Zgodnie z przepisami pozbycie się
lodu z chodników uprzątniętych przez właścicieli
nieruchomości należy do zarządcy
drogi. – Zgodnie z przyjętą
praktyką zwały skutego lodu
należy umieszczać na poboczu, natomiast z uwagi
na wysokie koszty wywozu śniegu, miasto
prowadzi wywóz w centrum, ale tylko w przypadku, gdy występują
utrudnienia w ruchu – mówi
Adam Nowak.
Zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku w Rudzie Śląskiej zakazuje
się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń na jezdnię lub zieleń przyuliczną.
Zgromadzony śnieg i lód należy składować tak,
żeby nie utrudniał ruchu. Kontrolę stanu chodników prowadzi Straż Miejska, która odebrała w tym
temacie już kilkadziesiąt zgłoszeń. – Reagujemy

Foto: AW

Marznące opady deszczu lub mżawki, minusowe temperatury w nocy i nad ranem oraz gołoledź to najczęstsze ostrzeżenia meteorologiczne z ostatnich dni.
Nic nie wskazuje na to, aby ta sytuacja miała się zmienić. Zima nie odpuszcza, a większe mrozy właśnie wracają. Zwały lodu na chodnikach i ulicach powodują utrudnienia w ruchu pojazdów i poruszaniu się pieszych.

Zalegający śnieg i lód utrudniają życie zwłaszcza przechodniom.
na wszystkie zgłoszenia, a właściciele
nieruchomości niestosujący się do obowiązku odśnieżania karani są mandatami. Mandat w takim
przypadku to 100 zł i raczej nie stosujemy pouczeń, chyba że widać, że teren był odśnieżany, a jego stan w momencie kontroli spowodowany jest
bieżącymi opadami – tłumaczy Henryk Szydłowski, kierownik referatu dzielnicowych Straży

Miejskiej w Rudzie Śląskiej – W ostatnim czasie
wiele sił wkładamy w to, aby na bieżąco kontrolować stan chodników, zwłaszcza w rejonach przystanków autobusowych i miejsc szczególnie
uczęszczanych przez mieszkańców. Wszyscy dzielnicowi pracujący w terenie są szczególnie wyczuleni na ten problem – tłumaczy Henryk Szydłowski. 
Arkadiusz Wieczorek

25-LECIE „WIADOMOŚCI RUDZKICH”
Na łamach
„Wiadomości Rudzkich”
wspominamy także
Wasze jubileusze. Jedną
z takich rubryk – dla
tych, którzy jak nikt po
50 latach wspólnego
życia mogą mówić
o prawdziwej miłości
– jest ta, w której od
lat publikujemy zdjęcia
z uroczystości złotych
godów.
(„WR”, luty 1999 r.).

Miłość niejedno ma imię i w niejednym
języku można wyrazić uczucie do swojej
drugiej połówki. Być może to dobry pomysł
na zbliżające się walentynki? („WR”, luty
2005 r.).

Spacerem po archiwum ,,WR”
25-lecie tygodnika „Wiadomości Rudzkich” to dobra okazja do tego, by przypomnieć, o czym przed
laty pisaliśmy na łamach naszego tygodnika. Obok
spraw ważnych społecznie oraz dotyczących zmian
w mieście, wspominaliśmy w „WR” o różnych okazjach, świętach, czy Waszych jubileuszach. Jedną
z takich dat był luty, w którym to świętujemy
zbliżające się właśnie walentynki. Oto kilka wycinków
z lutowych wydań „WR”.

Z aparatem gościliśmy i nadal gościmy na imprezach, zorganizowanych przy okazji dnia
zakochanych. Tutaj przypominamy te, przed laty zorganizowane w rudzkim Muzeum Miejskim.
(„WR”, luty 2008 r. i luty 2003 r.).

Staramy się umilać Wasze święta poprzez liczne
konkursy. I tak od 25 lat... („WR”, luty 2000 r.).

6

www. wiadomoscirudzkie. pl

HOROSKOP

Waga – Gwiazdy szykują Ci same pozytywne
niespodzianki. Nadchodzi czas spokoju i uczuciowej stabilizacji. Jowisz będzie Cię wspierał
w zawodowych decyzjach.
Skorpion – Nie wierz każdym pięknym
oczom, zwłaszcza, gdy należą do osoby płci
przeciwnej. Z drugiej strony nie przesadzaj
z ostrożnością w sprawach uczuciowych.
Strzelec – Otworzą się przed Tobą nowe możliwości. Bądź dzielny i trzymaj się z góry ustalonych planów. Potrzebujesz odpoczynku
w dobrym towarzystwie.
Koziorożec – Zachowaj ostrożność i nie lokuj
pieniędzy w żadne podejrzane inwestycje.
Ktoś chce się wzbogacić Twoim kosztem.
Wodnik – Zastanów się poważniej nad tym, co
Was łączy i pamiętaj, że o prawdziwą miłość
warto walczyć. Spróbuj też szczęścia w grach
liczbowych.
Ryby – Spotkanie, w którym weźmiesz udział,
da Ci impuls do zmian. Upewnij się jednak,
czy nikt nie ucierpi przez tę metamorfozę.

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787

Baran – Twoje życie może się w tym tygodniu
bardzo zmienić, jeśli podejmiesz ryzyko i odpowiesz na propozycje losu. Twoja kariera zawodowa nabierze rumieńców.
Byk – Samotne Byki zakochają się bez pamięci.
Inne przeżyją nawrót gorączki uczuć do swojej
drugiej połówki. Kto wie, co może się zdarzyć.
Bliźnięta – Czas dorosnąć i podjąć poważne
życiowe decyzje. Uporządkujesz swoje życie
i będziesz się cieszyć spokojem i dostatkiem.
Rak – Spotkasz kogoś, kto zarazi Cię miłością
do dziedziny, o której nie miałeś zielonego pojęcia. Narodzi się z tego prawdziwa pasja.
Lew – To będzie pracowity tydzień. Na sprawy prywatne pozostanie Ci niewiele czasu, dlatego musisz
je dobrze planować, aby nie był to czas stracony.
Panna – Zyskasz uznanie, którego tak bardzo pragniesz. Twoja pozycja zawodowa bardzo się umocni, a obawy które dręczyły Cię, miną bezpowrotnie.

WRÓŻKA
JADZIA

ROZRYWKA | 8.02.2017

Walentynki z „Wiadomościami Rudzkimi”
Czas na ostateczne rozwiązanie naszej walentynkowej zabawy! Świetnym pomysłem na prezent dla
drugiej połówki może być wspólny wyjazd. I właśnie u nas macie szansę na jego „zdobycie”. Czeka
weekend w Hotelu Alpin w Szczyrku, a w ramach niego – kolacja szefa kuchni, nocleg oraz relaks
w saunie i jacuzzi. Oto zdjęcia, które wybraliśmy spośród nadesłanych do redakcji z okazji zbliżającego się święta zakochanych (zabawę ogłosiliśmy na proﬁlu „Wiadomości Rudzkich” na Facebooku).
Teraz wszystko w Waszych rękach! Jak można głosować? Wyślij SMS-a z numerem swoich faworytów (np. wiad.11 – numery przypisane do danej pary znajdziecie przy zdjęciach) na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto). Głosowanie rozpoczyna się we wtorek, 7 lutego
o godz. 10 i potrwa do 14 lutego do godz. 12. Zachęcamy do głosowania.

Wyślij SMS-a o treści wiad.6 na numer 71100.
Wyślij SMS-a
o treści wiad.1
na numer 71100.

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

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
1

2

3

4

5

6

Wyślij
SMS-a o treści
wiad.7 na
numer 71100.

7

4
8

9

Wyślij SMS-a o treści wiad.2 na numer 71100.

10

11

1

5
12

13

14

2
15

16

17

18

19

3
20
6
21

22

7

8

23

24

25

26

27

Wyślij SMS-a
o treści
wiad.3
na numer
71100.

14

28

29

30

31

32
9

10

33

34

35

36

37

Wyślij SMS-a
o treści wiad.8
na numer 71100.

38

13

12
39

40

41

11
42

43
16

44
15

45

46

Poziomo:1 – górne kły dzika, 5 – żywica tropikalna,
8 – sepia, 9 – witka, 11 – egzamin dojrzałości, 12 – bezżeństwo, 15 – znawca budowy organizmu, 17 – dwubarwny ptak z rodz. wangów, 20 – ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii, 21 – wulkan na Wyżynie Armeńskiej, 24 – stawonóg z rzędu ustonogów, 25 – areka, 28
– puls, 29 – mit. gr. bóstwo pokoju, 32 – błękit, 33 – z rodziny żyraf, 36 – futerał do pistoletu, 39 – kanwa, 42 –
miejsce w którym drób siedzi na jajach, 43 – lewatywa,
45 – punkt przeciwległy nadirowi, 46 – rośl. leczn. widłak 47 – ozdoba tałesu.
Pionowo:1 – gospodarstwo rolne, 2 – tama, 3 – dorosła postać owada, 4 – cząstka pierw., 5 – ﬁgura w kartach, 6 – rodzicielka, 7 – ptak drapieżny, 10 – trak do
przecierania kłód, 13 – rodzina włoskich lutników, 14
– prawosławny obraz, 16 – ptak wodny, 17 – usta, 18 –

47

słowiański hades, 19 – przylądek na Antarktydzie, 21 –
rzym. skarga sądowa, 22 – dychawica, 23 – bezpaństwowiec, 26 – miano, 27 – ﬁltry organizmu, 30 – wrzawa, 31 – mieszaniec wielbłąda jednogarbnego, 34 – samica konia, 35 – rzeka na Ukrainie, 37 – imię żeńskie,
38 – zatoka Morza Czerwonego, 40 – korozja, 41 – krótka moda, 44 – jadowity wąż.
Hasło krzyżówki nr 50 brzmiało: Miłość usuwa
strach. Nagrodę otrzymuje Barbara Siwiak. 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.

Wyślij SMS-a
o treści wiad.4
na numer
71100.

Wyślij SMS-a o treści wiad.5 na numer 71100.

Wyślij SMS-a o treści wiad.9 na numer 71100.

Wyślij SMS-a o treści wiad.10 na numer 71100.
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RUDA

RUDA Śląska

Foto: JO

Międzypokoleniowe kolędowanie

Chórzyści zaśpiewali dla przedszkolaków i ich rodziców.

Międzypokoleniowym akcentem zakończył się
tradycyjny czas śpiewania kolęd w Miejskim
Przedszkolu nr 38 w Rudzie. Odbył się tam koncert kolęd w wykonaniu chóru Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Carmina Silesia. Chórzystów seniorów wysłuchali najmłodsi, którzy
mogli włączyć się w muzyczną integrację.

– Taki pomysł pojawił się za sprawą jednej z naszych nauczycielek, której ojciec śpiewa w chórze.
Chcieliśmy w ten sposób przedstawić dzieciom, że
taka forma aktywności też istnieje, że można w ten
sposób działać i w ten właśnie sposób rozwijać
się. Dla dzieci była to dobra okazja, by zobaczyć,
że nie tylko młodzi śpiewają, ale także starsi. A nasi goście mogli się przekonać, że najmłodsi chcą
ich oglądać i mają dla kogo występować – podkreślała Joanna Strycharczyk, wicedyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 38.
Chórzyści Carminy Silesii zaśpiewali dla najmłodszych tradycyjne kolędy i pastorałki, włączając ich do kolędowania – poprzez śpiew i akompaniowanie. – Cieszymy się, że możemy się tak integrować między pokoleniami. To dla nas ważne, że
możemy dzielić się naszą pasją – zaznaczyła Teresa Chudziak, prezes Rudzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
JO

W klasach maturalnych w Rudzie Śląskiej uczy się 717 osób, w tym 373 w liceach i 344
w technikach. Do egzaminów dojrzałości pozostało już niewiele czasu. Matury rozpoczną się
4 maja. Zanim jednak maturzyści przystąpią do wytężonej nauki i egzaminów, bawią się na
studniówkach. W tym roku studniówkowe bale ze względu na termin ferii zimowych odbywały się nieco później. W miniony piątek (3.02) świętowali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wirku. 
Foto: AW

NOWY BYTOM

Foto: AW

Prawie 400 maturzystów z rudzkich szkół spotkało się na rynku w Nowym Bytomiu, aby wspólnie zatańczyć poloneza. Spotkanie odbyło się już
po raz trzeci, a jego inicjatorką i organizatorką jest
Mariola Mańka-Sgodzaj, nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wirku.
– Myślę, że polonez na rynku to już tradycja
w mieście i cieszę się, że tańczy go coraz więcej
uczniów – mówi Mariola Mańka-Sgodzaj. – Młodzież na pewno mocno przeżywa stres związany ze
zbliżającą się maturą, a poczucie wspólnoty, które
daje takie spotkanie, jest dla nich dużym wsparciem – zauważa.
Poloneza na rynku poprowadził wiceprezydent
Michał Pierończyk, który razem z organizatorką
spotkania zatańczył w pierwszej parze. Poza polonezem maturzyści z wireckiego liceum zaprezen-

Maturzyści zatańczyli poloneza do muzyki z filmu „Pan Tadeusz”.

Foto: AW

Polonez na rynku

Wspólny taniec poprowadził wiceprezydent Pierończyk.

towali także choreografię przygotowaną na swój
bal studniówkowy. – Na swoich lekcjach wychowania fizycznego realizuję własną innowację,
wprowadzając m.in. taniec towarzyski i muzyczne
formy ruchu, by młodzież czerpała radość z aktywności fizycznej – mówi Mariola Mańka-Sgodzaj.
W tym roku szkolnym w programie wzięło
udział 36 uczniów. Na rudzkim rynku maturzyści
zaprezentowali choreografię, którą odtańczyli także na swoim balu studniówkowym. – Było to
przedpremierowe wykonanie. Mam nadzieję, że
mieszkańcom się spodobało – dodaje nauczycielka. Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja.
Dodajmy, że w klasach maturalnych w Rudzie
Śląskiej uczy się 717 osób, w tym 373 w liceach
i 344 w technikach.

AW

KOCHŁOWICE

Roman Fidel Pomareda Włodarczyk
– Wenezuelczyk, od pięciu lat mieszkający
w Polsce, był gościem kolejnego,
międzykulturowego spotkania w Szkole
Podstawowej nr 20 w Kochłowicach. Gość
opowiadał uczniom klas 2b i 6b o rodzimym
kraju, ucząc ich przy tym, co to znaczy być
obywatelem świata. W SP nr 20 gościły już
m.in. osoby pochodzące z Brazylii, Włoch
i Korei Południowej. Teraz nadszedł czas na
studenta z Wenezueli, który studiuje w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich
Uniwersytetu Śląskiego. Roman Fidel Pomareda Włodarczyk od pięciu lat mieszka

w Polsce, gdzie też są korzenie jego rodziny
(babcia studenta mieszka obecnie w Krakowie). – U nas opowiadał on o miejscu, w którym
się urodził, czyli o La Asunción, a także
o tym, gdzie później mieszkał przez 18 lat,
czyli o wyspie Isla de Margarita – mówi
Grażyna Małyska, nauczycielka w SP nr 20.
Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali
opowieści o tym obcym kulturowo kraju,
zadając szereg pytań. – Nie tylko nasz gość
mieszka w Polsce, ale także jego siostra jest
tutaj od 15 lat. On sam zaznaczał, że nie
myśli o powrocie na stałe do Wenezueli, a jedynie o odwiedzinach rodzinnego kraju, bo

jego rodzina i znajomi są rozsiani po całym
świecie, więc on także wybrał życie jako obywatel świata, a nie konkretnego kraju. Dla
dzieci, które widziały zdjęcia Wenezueli na
przedstawionej prezentacji fascynujące było
to, że osobie stamtąd pochodzącej tak bardzo
podobają się czy to Kraków, czy Katowice
– podkreśla Grażyna Małyska.
Spotkanie odbyło się w ramach współpracy
z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkołą Języka i Kultury Polskiej
UŚ w Katowicach. Kolejne planowane są
jeszcze w lutym (obywatel Gruzji) oraz
w marcu (gość z Kirgistanu).
JO

Foto: arch.

Z Wenezueli do Katowic

Uczniowie spotkali się z gościem z Wenezueli.
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Najmłodsi rudzianie – witamy w Rudzie Śląskiej!

Katrina Kittle

Dobroć nieznajomych
Z pozoru normalna rodzina skrywa za zamkniętymi
drzwiami mroczny sekret, który
zmieni życie wszystkich jej znajomych…
Sarah Laden, młoda wdowa
wychowująca dwóch synów,
robi wszystko, aby jej rodzina,
wbrew wszelkim przeciwnościom, trzymała się razem. Gdy
wskutek wstrząsającego odkrycia rozpada się rodzina jej
najlepszej przyjaciółki, Sarah
znajduje w swoim i bez tego
burzliwym życiu miejsce dla
jeszcze jednego chłopca, ciężko
doświadczonego przez los.
Jordan, cichy, wyobcowany szkolny kolega syna Sarah,
Danny’ego, przeżył straszliwy
koszmar. Sarah zgadza się wziąć
go pod opiekę, nieświadoma,
że decyzja ta zmusi ją to do zakwestionowania wszystkiego, w
co od dawna wierzyła. Gdy łączące ich kruche więzy zaczynają pękać, Ladenowie muszą zmierzyć się z trudnymi prawdami o sobie i swoich relacjach i odkryć
moc miłości, niezbędną, by przebaczyć i zaleczyć rany.
Przejmująca powieść, która ukazuje walkę ze skutkami molestowania seksualnego w dzieciństwie; czysty, klarowny styl Kittle przydaje blasku jej opowieści
o triumfie wbrew wszelkim przeciwnościom.
„People”

Virginia Macgregor

Zdumiewający powrót Nory Wells
Opowieść o tym, co spaja
rodzinę i co gotów jest poświęcić człowiek dla tych, których
kocha.
Pewnego ranka Nora wyszła
ze swojego domu przy Willoughby Street i zniknęła. Sześć
lat później wraca do rodziny,
którą porzuciła i dowiaduje się,
że jej miejsce zajęła jej najlepsza przyjaciółka. Fay pomogła
rodzinie Nory przetrwać po jej
odejściu, dzieli łoże z jej mężem,
a najmłodsza córka Nory nazywa Fay mamusią. Gdzie przez te
lata podziewała się Nora? Dlaczego odeszła od męża, a teraz
postanowiła wrócić? Sytuację
komplikuje jeszcze pojawienie
się wraz z nią nowych postaci
dramatu.
To przejmująca, pełna różnorodnych emocji przenikliwa powieść o tym, czym jest rodzinna
więź i co jesteśmy gotowi poświęcić dla tych, których kochamy. I o tym, że miłość niejedno ma imię.
Nie mogłam się oderwać od tej wnikliwej, fascynującej powieści.
„Woman & Home”

Natalia Dusza
córka Barbary i Mariusza
ur. 18.01. (2550 g i 48 cm)

Maja Szymon
córka Darii i Adama
ur. 20.01. (3780 g i 56 cm)

Wojciech Cieślak
syn Agaty i Kamila
ur. 20.01. (3140 g i 53 cm)

Aleksandra Komandzin
córka Wiolety i Adama
ur. 19.01. (3900 g i 57 cm)

Bartłomiej Haraśny
syn Eweliny i Marcina
ur. 19.01. (3320 g i 55 cm)

Robert Wawrzynek
syn Iwony i Grzegorza
ur. 17.01. (4200 g i 61 cm)

Tomasz Matynia
syn Eweliny i Kamila
ur. 19.01. (2830 g i 52 cm)

Bartuś Skóra
syn Anety i Piotra
ur. 19.01. (2960 g 53 cm)

Hanna Maria Potyka
córka Joanny i Michała
ur. 18.01. (3300 g i 53 cm)

Mateusz Rudolf
syn Małgorzaty i Andrzeja
ur. 18.01. (3785 g i 60 cm)

Nikodem Ferdyn
syn Joanny i Roberta
ur. 20.01. (3680 g i 55 cm)

Dominik Dworniczek
syn Lucyny i Kamila
ur. 19.01. (3266 g i 57 cm)

Martyna Olszowska
córka Anny i Daniela
ur. 20.01. (2980 g i 50 cm)

Wiktoria Pielesz
córka Agnieszki i Bartłomieja
ur. 18.01. (3200 g i 54 cm)

Adam Piecyk
syn Anny i Grzegorza
ur. 24.01. (3800 g i 55 cm)

Radosław Stanik
syn Dominiki i Damiana
ur. 24.01. (3200 g i 54 cm)

Laura Ślósarek
córka Sylwii i Rafała
ur. 23.01. (3140 g i 54 cm)

Magda Breitkopf
córka Ewy i Dariusza
ur. 22.01. (2800 g i 51 cm)

Filip Kasprzyk
syn Agnieszki i Macieja
ur. 23.01. (2500 g i 48 cm)

Jakub Czapla
syn Natalii i Grzegorza
ur. 23.01. (4090 g i 57 cm)

Zuzanna Gulba
córka Mileny i Ariela
ur. 23.01. (3680 g i 55 cm)

Zofia Materna
córka Beaty i Rafała
ur. 23.01. (4000 g i 57 cm)

Nikodem Cieślak
syn Pauliny i Jakuba
ur. 25.01. (3400 g i 55 cm)

Brajan Knippelberg
syn Weroniki i Rafała
ur. 24.01. (3920 g i 56 cm)

Paulina Tekieli
córka Patrycji i Adama
ur. 27.01. (3500 g i 54 cm)

Jakub Michalik
syn Eweliny i Adama
ur. 25.01. (2705 g i 53 cm)

Karolina Czyż
córka Moniki i Michała
ur. 25.01. (3050 g i 53 cm)

Tomasz Szostak
syn Patrycji i Kamila
ur. 25.01. (2860 g i 52 cm)

Filip Steuer
syn Magdaleny i Mateusza
ur. 25.01. (3000 g i 53 cm)

Szymon Popowski
syn Natalii i Tomasza
ur. 26.01. (3100 g i 52 cm)

Nadia Jendrysek
córka Patrycji i Marka
ur. 26.01. (3490 g i 54 cm)

Agnieszka Herman
córka Eweliny i Rafała
ur. 26.01. (3700 g i 56 cm)

Anna Głogowska
córka Doroty i Karola
ur. 27.01. (2940 g i 53 cm)

Adaś Gawron
syn Doroty i Mariusza
ur. 31.01. (3220 g i 54 cm)

Amelia Iwanowska
córka Sylwi i Mariusza
ur. 31.01. (2850 g i 53 cm)

Laura Broda
córka Ryszarda i Aleksandry
ur. 21.12.16 r. (2960 g, 53 cm)

Magda Luks
córka Anety i Sebastiana
ur. 28.01. (2300 g i 49 cm)

Nikodem Krusz
syn Anety i Michała
ur. 28.01. (3575 g i 55 cm)

Dagmara Andryka

Trąf, trąf misia bela
Redaktor Marta Witecka odnosi sukces po publikacji książki
opartej na historii miasteczka
Mille. Na jednym ze spotkań
autorskich ekscentryczna czytelniczka prosi ją o pomoc w
rozwiązaniu zagadki tajemniczych zgonów. Dziennikarka
odmawia. Ale gdy giną kolejne
osoby, postanawia rozpocząć
prywatne śledztwo, a przy okazji wykorzystać tę historię jako
materiał do swojej następnej
książki.
Marta Witecka wraca do wydarzeń sprzed trzydziestu lat,
kiedy na obozie sportowym w
Trzciance zawiązało się bractwo
młodych sportowców – pod
okiem zafascynowanego ich
wyjątkowością opiekuna, Igora
Bonara. Nietuzinkowi, hardzi i
pewni siebie, ale też uwikłani w
rozmaite prywatne problemy,
szybko zyskali sławę obozowej elity. Każdy chciał należeć do tego wyjątkowego grona, jednak oni strzegli swoich granic i swojej przyjaźni. Przyjaźni, którą obiecali pielęgnować przez całe życie. Spędzając wieczory na drewnianym
pomoście, rozmawiali godzinami − szeptali o swoich głęboko skrywanych tajemnicach, składali przysięgi lojalności, grali w gry, które czasem przynosiły im
mnóstwo śmiechu, a czasem…
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„WIADOMOŚCI RUDZKIE” GRAJĄ PO ŚLĄSKU

To już 10 lat na scenie

Foto: mat. pras.

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” spotykamy się
z zespołem de facto, który na śląskiej scenie gra już od 10 lat. Liderem
i założycielem zespołu jest Zbyszek Nowakowski.

– Choć to już 10 lat, chyba musisz przyznać, że nawet nie zauważyłeś, jak dużo
czasu upłynęło od dnia, kiedy założyłeś
zespół…
– 10 lat za nami, aż trudno w to uwierzyć,
jak ten czas szybko płynie. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy
przez te lata współpracowali ze mną. Szczególne podziękowania przesyłam Agnieszce
i Majce, z którymi tworzyłem de facto. Podziękowania również dla „starego druha”,
Darka – perkusisty, który towarzyszył de
facto od samego początku, a nawet jeszcze
wcześniej.
– Okrągła rocznica to okazja do świętowania. Gdzie będziemy mogli Was spotkać?
– Nie będziemy jakoś szczególnie świętować, ale takiej rocznicy nie można pominąć,
więc podczas najbliższych koncertów będziemy chcieli trochę powspominać. Z tej
okazji ciągle odbywają się imprezy z naszym
udziałem. 4 lutego odbył się Babski Comber
w Zabrzu-Biskupicach – to dla nas szczególne miejsce, ponieważ pochodzimy z Zabrza
i chcemy w naszym mieście pokazywać się
jak najczęściej. 10 lutego spotkamy się z kolei w Osiedlowym Domu Kultury „Matecznik” w Rudzie Śląskiej, gdzie mieliśmy już
okazję grać i zawsze jest to dla nas miejsce,

które kojarzy nam się z wyjątkową publicznością. To tutaj żegnaliśmy naszego kolegę,
który bardzo mocno zapadł w pamięć naszym słuchaczom, a mowa oczywiście o bohaterze utworu „Czorne mambo”, czyli Jimmym Shulaze, który po zakończonych studiach wrócił na stałe do Tanzanii.
– No właśnie. Z tego typu utworami byliście kojarzeni, ale z czasem poszliście
w nieco inną stronę muzyczną.
– Po nagraniu na śląski rynek dwóch
pierwszych płyt z muzyką skoczną, humorystyczną i idealną do dobrej zabawy, postanowiliśmy wrócić do lat młodości męskiej części grupy. Można powiedzieć, że chcieliśmy
trochę się odmłodzić, stąd pomysł na nagranie płyty z coverami zespołów Alphaville,
Modern Talking, Europe czy C.C. Catch. To
taka odskocznia, ale nie przestaliśmy tworzyć własnego repertuaru, który mamy nadzieję w przyszłości pojawi się na płycie,
którą dodamy do kolekcji trzech już nagranych.
Najnowszą płytę zespołu de facto „Gold
80’s – Największe światowe przeboje lat 80tych” można zakupić w redakcji „Wiadomości Rudzkich” w Nowym Bytomiu przy ulicy
Niedurnego 36 oraz w naszym sklepie internetowym www.sklep.wiadomoscirudzkie.pl

Arkadiusz Wieczorek

ZŁOTE GODY

Teresa Pastuszka z wiceprezydentem Krzysztofem Mejerem.

OGŁOSZENIA

DLA KRYSI SOWINSKIEJ
W dniu urodzin przyjmij proszę
szczerych życzeń pełne kosze.
Zdrówka, szczęścia, pomyślności
w dobrym banku sum bajecznych,
wnuków zdrowych, ślicznych, grzecznych
a urody wciąż w rozkwicie
niech Ci w miłości płynie życie...
życzy Irka z rodziną oraz Ania

Maria i Jan Kuklowie.

KRYSTYNIE OLEKSOWICZ
Ile gwiazdek jest na niebie,
tyle samo życzeń jest dla Ciebie.
Dużo zdrówka, szczęścia i radości,
niech uśmiech na twarzy
zawsze Ci gości.
Niech Ci pachną kwiaty, szumią drzewa!
I niech każdy sto lat śpiewa...
życzą Podlasińscy, Zięba, Pati z Tomkiem oraz Marek z rodziną

Maria i Józef Pluskwowie.

Regina i Stefan Przybyłowie.
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Stadion lekkoatletyczny w Rudzie Śląskiej będzie gotowy w lipcu tego roku. Właśnie został wyłoniony wykonawca, który
zrealizuje II etap budowy obiektu. Wybuduje on m.in. budynek zaplecza z trybunami, a także oświetlenie i parking. Koszt
tego zadania wyniesie blisko 4,8 mln zł. Równolegle powinna się zakończyć realizacja I etapu inwestycji, czyli budowa boiska
i bieżni lekkoatletycznej. Oznacza to, że ze stadionu będzie można korzystać już w najbliższe lato. Całość inwestycji warta jest
ponad 9 mln zł. Miasto będzie starać się o jej doﬁnansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Stadion będzie gotowy w wakacje

W Rudzie Śląskiej powstanie jeden z najnowocześniejszych obiektów lekkoatletycznych w województwie.
– Pomimo panujących aktualnie
warunków atmosferycznych, niesprzyjających realizacji wszelakich
inwestycji, budowa stadionu wydaje
się nie być zagrożona. Teraz na placu
budowy trwa przerwa, przez co wydłużyć się może czas realizacji I etapu, ale nie na tyle, aby wpłynęło to na
termin zakończenia całości inwesty-

cji – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.
– Do tej pory w ramach rozpoczętej
w październiku ubiegłego roku inwestycji prowadzone były głównie prace
ziemne. Ponadto rozebrane zostały pozostałości starych trybun, rozpoczęły
się też prace związane z niwelacją terenu, a konkretnie ułożenie warstwy pod-

budowy oraz budowa kanalizacji deszczowej – wylicza Piotr Janik, naczelnik
Wydziału Inwestycji UM. – W dalszej
kolejności wykonane zostaną roboty instalacyjne, w tym rozprowadzenia pod
płytą boiska – dodaje.
W ramach tego etapu budowy stadionu wykonane zostanie boisko lekkoatletyczne z trawy naturalnej o wy-

Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego poprawi bezpieczeństwo na ulicy Brańskiego w Rudzie Śląskiej. Wykonawcy przekazano już plac budowy. Przedsięwzięcie będzie kosztowało
prawie 240 tys. zł. Zadanie ma zostać zakończone w maju tego roku. W sumie na inwestycje
drogowe w tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej zarezerwowano prawie 90 mln zł.

Będzie bezpieczniej na
ul. Brańskiego

– Planując inwestycje drogowe mamy na uwadze zarówno przedsięwzięcia istotne dla układu komunikacyjnego w mieście czy regionie, jak i zadania bardziej lokalne, ważne dla mieszkańców poszczególnych dzielnic – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
– Chcemy, aby w Rudzie Śląskiej wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mogli
przemieszczać się sprawnie i bezpiecznie – dodaje.
Ulica Brańskiego w dzielnicy Ruda
zapewnia dojazd do cmentarza komunalnego przy ul. Porębskiej oraz do
okolicznych osiedli i ogródków działkowych, a także dojście z osiedli do
przystanków komunikacji publicznej
przy ul. Wolności. – Obecnie od skrzyżowania z ul. Narcyzów do skrzyżowa-

nia z ul. Porębską nie ma chodnika.
Poruszanie się pieszych utrudnia dodatkowo brak pobocza, a po zmroku
również brak oświetlenia – informuje
Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów UM.
Chodnik będzie miał 480 m długości i 2 m szerokości. Będzie on uzupełnieniem chodnika istniejącego
obecnie na pozostałej części ul. Brańskiego – od skrzyżowania z ul. Narcyzów do skrzyżowania z ul. Wolności.
Chodnik przebiegać będzie po południowej stronie ulicy, a w rejonie
skrzyżowania z ul. Porębską wyznaczone zostanie przejście dla pieszych.
Na objętym inwestycją odcinku wybudowane zostanie też oświetlenie jezdni i chodnika z oprawami LED.

Wykonawca ma czas na realizację
zadania do końca maja br. Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców
budowa będzie realizowana etapami.
Koszt inwestycji zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem wyniesie prawie
240 tys. zł.
W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na inwestycje przeznaczono 167
mln zł. To najwięcej w historii miasta.
Z tej kwoty prawie 90 mln zł kosztować będą inwestycje drogowe. Najważniejszym zadaniem jest kontynuacja budowy trasy N-S, która docelowo połączy autostradę A4 i Drogową
Trasę Średnicową. Przebudowane zostaną też m.in. ważne drogi – ul. Górnośląska i ul. Piastowska.
WG

miarach 72,7 m x 100 m, które umożliwi trening konkurencji rzutowych
(rzut młotem, oszczepem, dyskiem).
Wokół boiska powstanie sześciotorowa 400-metrowa bieżnia z nawierzchni poliuretanowej. Na prostej bieżnia
posiadać będzie 8 torów, co pozwoli
na rozgrywanie zawodów na dystansie
100 m oraz 110 m przez płotki. Dodatkowo wybudowany zostanie rów
z wodą do biegów z przeszkodami.
Stadion wyposażony będzie także
w skocznie do: skoku w dal, trójskoku, skoku wzwyż i o tyczce. Powstaną
także rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu
dyskiem i młotem z klatką zabezpieczającą, a także dwie rzutnie do rzutu
oszczepem. Wykonane zostanie też
odwodnienie terenu, kanalizacja deszczowa oraz instalacja elektryczna.
Pierwszy etap budowy stadionu kosztować ma 4,4 mln zł.
Teraz w wyniku rozstrzygniętego
przetargu wyłoniony został wykonawca II etapu inwestycji – Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud S.A. z Katowic. – Jednym z kryteriów wyboru
wykonawcy był termin skrócenia realizacji inwestycji. Wyłoniony wyko-

nawca zadeklarował, że zadanie zrealizuje 21 dni przed terminem określonym na 31 lipca br. – tłumaczy Piotr
Janik.
Jaki będzie zakres prac drugiego
etapu budowy stadionu lekkoatletycznego? – Obejmuje on budowę trybun
na prawie 900 miejsc, oświetlenia stadionu, budynku zaplecza, mieszczącego m.in. szatnie i magazyn sprzętu,
parkingu, chodników, kanalizacji,
a także nowego ogrodzenia całego terenu – informuje Piotr Janik.
Budowę stadionu władze miasta
współﬁnansować będą ze środków pozyskanych z kredytu z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. Miasto zamierza także starać się o doﬁnansowanie
inwestycji ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej. – Program pozwala starać się
o doﬁnansowanie w kwocie nawet 1,5
mln zł dla obiektów certyﬁkowanych,
a taki właśnie w naszym mieście powstanie. Co dla nas ważne, o środki
można ubiegać się nawet w trakcie realizacji inwestycji – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.
TK

Przypominamy, że wszystkie stawki opłaty śmieciowej pozostają na dotychczasowym poziomie.
Opłata jest płatna do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy
obowiązek ponoszenia opłaty, tj.: do 15 lutego za
styczeń, do 15 marca za luty, itd.
Opłatę należy uiścić przelewem na indywidualny
numer rachunku bankowego. Do momentu jego
nadania opłatę można uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej:
nr rachunku bankowego ING Bank Śląski S.A.
90 1050 1214 1000 0023 6920 7580
Natomiast opłata śmieciowa od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym ogródki
działkowe, pobierana jest w dwóch równych ratach
w terminie do 30 czerwca oraz do 31 października.
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„Bliny z heringiem w sosie chrzanowym” smakiem stycznia w konkursie „Rudzkie Smaki”. Danie zaproponowała Agnieszka Jasińska, rudzianka, finalistka
programu „Hell’s Kitchen”. Lutowym tematem konkursu jest hasło „przez żołądek do serca”. Przepisy można przesyłać do końca miesiąca. Najlepsze propozycje mieszkańców, nadesłane w poszczególnych miesiącach, zostaną zebrane w kalendarzu kulinarnym na 2018 rok. To już czwarta edycja konkursu.

„Hell’s Kitchen” po rudzku

Konkurs „Rudzkie Smaki – sezon IV” jest kontynuacją zabawy, która zainaugurowana została
na początku 2014 roku. Podsumowaniem poszczególnych edycji było wydawnictwo w postaci kalendarza kulinarnego. Powstały już trzy publikacje
zawierające przepisy rudzian. W 2016 roku mieszkańcy proponowali dania z chleba, kapusty, kartofli, makaronu, czy na specjalne okazje, takie jak
święta czy Dzień Matki.
W tym roku kulinarną zabawę otwiera danie zaproponowane przez Agnieszkę Jasińską, finalistkę
szóstej edycji programu emitowanego w Polsacie
„Hell’s Kitchen”. – Światem kulinarnym zainspirowała mnie babcia. To ona nauczyła mnie smaków, które są nieocenione, tj. mleka od krowy czy
owoców zerwanych prosto z krzaka. Pierwszym
daniem, które zapamiętałam jako 4-latka, były
drożdżowe bułeczki cynamonowe wypiekane w letniej kuchni babci. Ich smak pamiętam do dziś!
Moja mama natomiast robi najlepsze pierogi
z owocami i to jest jedno z moich ulubionych dań
– zdradza pani Agnieszka. – Kuchni śląskiej nauczyłam się sama. Dziadkowie przekazywali mi, że
tradycja jest bardzo ważna i trzeba ją pielęgnować. Uwielbiam Śląsk za smak i historię powstawania różnych śląskich dań. Nie wyobrażam sobie
karnawału czy uroczystości bez heringów z octu.

Kuchnia śląska wcale nie musi być tłusta! – dodaje. I to właśnie pani Agnieszka udowadnia w swoich przepisach. Świetnym tego przykładem są bliny z heringiem w sosie chrzanowym, które zostały
smakiem stycznia. – To pyszna przekąska, idealna
na karnawał lub kolację – zachęca do wypróbowania przepisu autorka.
– Zapraszamy do kulinarnej zabawy z rudzkim
magistratem w 2017 roku. Przepisy można przesyłać do końca każdego miesiąca. Lutowym tematem
konkursu jest hasło „przez żołądek do serca”, które śląskie gospodynie doskonale znają i potrafią
wykorzystać – zaprasza do udziału w konkursie
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Przepisy wraz ze zdjęciem potrawy można przesyłać drogą e-mailową na adres media@ruda-sl.
pl, pocztą na adres Urzędu Miasta z dopiskiem
„Rudzkie Smaki”, bądź składać osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
(p. 325).
Bliny z heringiem
w sosie chrzanowym
Składniki: 2 buraki czerwone, 180 g greckiego
jogurtu, 2 jajka, 1 łyżeczka sody oczyszczonej,
150 g mąki pszennej typ 500, sól, olej z pestek
winogron, 200 g śmietany 18%, 4 łyżki chrzanu

tartego, 400 g filetów śledziowych matias, koperek do dekoracji.
Przygotowanie:
Śledzie moczymy w zimnej wodzie i zostawiamy na 8 godzin (zmieniając w tym czasie wodę
2 razy). Piekarnik nastawiamy na 200 stopni. Buraki szorujemy pod bieżącą wodą i zawijamy w folię aluminiową. Wkładamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy około 1 godziny. Po upieczeniu
buraki odwijamy z folii, po ostygnięciu kroimy je
w dużą kostkę. Do miski wrzucamy pokrojone buraki, jogurt grecki, jajka, mąkę, sodę oraz sól
i pieprz do smaku. Wszystko razem miksujemy
blenderem na jednolitą masę. Odstawiamy masę
do lodówki na 30 minut, by gluten w mące zaczął
pracować. W małej misce mieszamy śmietanę
18% ze startym chrzanem na jednolitą masę. Doprawiamy solą i pieprzem. Rozgrzewamy patelnię. Wlewamy na nią 4 łyżki oleju z pestek winogron (olej z winogron jest bezwonny i bez smaku,
dlatego nie zakłóci aromatu słodkiego buraka).
Łyżką nakładamy na patelnię placuszki ok. 7 cm
średnicy. Smażymy je trzy minuty na jednej stronie (placuszek po tym czasie powinien odejść od
patelni, jeżeli nie odchodzi trzeba jeszcze chwilę
smażyć) i delikatnie obracamy łopatką bliny na
drugą stronę (placuszki są bardzo delikatne, więc

Buraczane bliny z heringiem to pyszna
przekąska, idealna na karnawał lub kolację.
trzeba uważać przy ich obracaniu). Odsolone płaty
śledziowe przekładamy na ręcznik papierowy
i odsączamy by były suche. Każdy płat kroimy na
cztery mniejsze kawałki. Usmażone bliny odsączamy z tłuszczu na papierowym ręczniku i układamy na talerzu. Na każdego blina kładziemy łyżkę śmietany z chrzanem oraz kawałek śledzia.
Dekorujemy koperkiem.
Smacznego!!!

IM

Trzy kolejne szkoły zostały poddane termomodernizacji w Rudzie Śląskiej. W ten sposób ocieplono budynki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Czarnym Lesie, Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Bielszowicach oraz Zespołu Szkół nr 1 w Chebziu. Przy tej okazji w ostatniej z placówek wymieniona zostanie
jeszcze nawierzchnia placu szkolnego. Całościowy koszt trzech wymienionych inwestycji wyniesie ponad 4 mln zł. Na dwie z nich władze miasta chcą pozyskać dofinansowanie unijne. W sumie w Rudzie Śląskiej stermomodernizowano już 52 placówki oświatowe.

Ruda Śląska termomodernizuje szkoły

– Termomodernizacje dają efekty na wielu
płaszczyznach. Od ekologii, przez oszczędności
na kosztach ogrzewania, po estetykę budynków –
mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Zrealizowaliśmy już takie inwestycje w szeregu placówek
oświatowych i konsekwentnie będziemy je przeprowadzać w pozostałych – dodaje.
Jedną z placówek, które w ostatnim czasie przeszły termomodernizację, jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w dzielnicy Czarny Las.
– W budynku wymieniono i docieplono pokrycie
dachu, wyremontowano kominy, ocieplono ściany
zewnętrzne, wymieniono instalację centralnego
ogrzewania oraz drzwi zewnętrzne, zamontowano
oświetlenie elewacji. Okna zostały wymienione już
wcześniej – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. – Warto podkreślić, że kolorystyka budynku nawiązuje do pobliskiej Szkoły
Podstawowej nr 4, zmodernizowanej w 2014 r.
i podobnie będzie w przypadku tegorocznej termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 18. Dzięki temu uzyskamy spójny wygląd placówek oświatowych w tej okolicy – dodaje.
Podobny zakres miała zakończona właśnie inwestycja w Zespole Szkół Specjalnych nr 4
w dzielnicy Bielszowice. – W tym przypadku w ramach termomodernizacji zamontowana została

także instalacja fotowoltaiczna, obejmująca
72 panele na dachu budynku. Zainstalowano również energooszczędne oświetlenie – mówi Piotr
Janik. Termomodernizacja ZSP nr 4 kosztowała
1,48 mln zł, a ZSS nr 4 – 1,4 mln zł.
Miasto liczy na dofinansowanie obu inwestycji
ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020. – Nasz wniosek obejmuje 8 placówek: ZSP 4 i ZSS 4 oraz Szkołę Podstawową nr 13,
Gimnazjum nr 7 oraz Miejskie Przedszkola nr 25,
30, 31 i 43 – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. – Łączny koszt
tych zadań według kosztorysów to 16,3 mln,
a wnioskowane dofinansowanie to prawie 12,6
mln zł. Decyzję zarządu województwa powinniśmy
poznać w najbliższym czasie – informuje.
Na ukończeniu jest termomodernizacja Zespołu
Szkół nr 1 w dzielnicy Chebzie. – Ostatnie prace,
jakie zostały tam do wykonania, uzależnione są od
pogody. Mamy w tym roku prawdziwą zimę, musimy więc poczekać na kilka dni ocieplenia – tłumaczy Piotr Janik. Zakres wykonanych prac obejmuje m.in. docieplenie ścian sali gimnastycznej wraz
z wymianą okien i pokrycia dachu, remont elewacji wszystkich budynków, wymianę instalacji CO,

Rudzki Informator Samorządowy

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

Nowa elewacja ZSP nr 4 nawiązuje kolorystycznie do pobliskiej SP nr 4,
podobnie będzie po termomodernizacji z MP nr 18.
przebudowę kotłowni olejowej oraz zmianę zasilania budynku z sieci napowietrznej na podziemną. Do wykonania przy sprzyjającej pogodzie pozostała wymiana nawierzchni placu szkolnego.
Koszt zadania to 1,2 mln zł.
– Z 77 placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej
termomodernizację przeszły już 52 – podkreśla
wiceprezydent Michał Pierończyk. – Trzy budyn-

ki, które powstały w latach 90., nie wymagają takich inwestycji. Pozostałe placówki będą sukcesywnie termomodernizowane w kolejnych latach.
W niektórych zakres inwestycji może być ograniczony z uwagi na ich zabytkowy charakter – dodaje. Na 2017 r. zaplanowano termomodernizację
Miejskich Przedszkoli nr 18 i 28, Szkół Podstawowych nr 13 i 14 oraz Gimnazjum nr 7.
WG
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www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

Mamy najwięcej
fanów na FB
wśród rudzkich mediów
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych
wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska
Pow.
Lp.

Adres lokalu
użytkowa

Dziękujemy!

1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 230/10
i 10a

44,10 m2
(2p+k)

2.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Nowary 33/10

33,67 m2
(1p+k)

3.

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 361/2

37,52 m2
(1p+k)

4.

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 361/3

39,49 m2
(1p+k)

5.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 11/8

46,90 m2
(2p+k)

6.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Grunwaldzka 1/12

37,00 m2
(1p+k)

7.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Bytomska 26/3

35,29 m2
(1p+k)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego
stanowiącego garaż murowany
Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda
Śląska
garaż murowany nr 27 położony przy ul. Lwa Tołstoja w dzielnicy Nowy Bytom o powierzchni
użytkowej 16,70 m2 usytuowany w zespole 40 boksów garażowych na działce nr 2320/44 o powierzchni 796 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007657/7.
Sprzedaż nastąpi z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat udziału wynoszącego 1/40 część działki nr 2320/44 oraz ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na
działce nr 2323/44 o powierzchni 3012 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007659/1.
Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 8.000,00 zł.
Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 2323/44 wynosi 1.070,00 zł + VAT 23% (opłata jednorazowa). Na cenę nieruchomości składają się cena lokalu
oraz cena gruntu.
Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty
w wysokości 25 % ceny, płatnej w dniu zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty rocznej w wysokości
3 % płatnej do końca marca każdego roku, przez cały okres użytkowania wieczystego.
Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek VAT wg stawki 23 %.
Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem VAT
wg stawki 23 %, a także wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej z podatkiem VAT winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).
Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości
400,00 zł w terminie do dnia 9.03.2017 r. przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut.
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek
8.00-14.00; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem
przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu
zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale użytkowe i garaże i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie
i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia (m.in. o zapoznaniu się ze stanem technicznym garażu w trakcie oględzin).
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel.
(32) 248-75-63.
Oględzin garażu można dokonać w dniu 2.03.2017 r. w godz.od 14.00 do 15.00.

Wyposażenie
w instalacje
inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
inst. gazowa,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej
inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
inst. gazowa,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej
inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej
inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej
inst. elektr.,
inst. wod-kan,
ogrzewanie
piecowe, w.c. na
klatce schodowej
inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej
inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

Stawka
wywoł.

Wadium

Termin
oględzin lok.

5,18 zł/m2

700 zł

20.02.2017 r.
godz. 10.30

5,18 zł/m2

700 zł

20.02.2017 r.
godz. 11.00

4,19 zł/m2

700 zł

20.02.2017 r.
godz. 12.00

4,19 zł/m2

700 zł

20.02.2017 r.
godz. 12.00

3,91 zł/m2

700 zł

20.02.2017 r.
godz. 13.00

4,19 zł/m2

700 zł

20.02.2017 r.
godz. 14.00

4,19 zł/m2

700 zł

20.02.2017 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM TBS Sp.
z o.o., pokój nr 17 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później
niż do dnia 24 lutego 2017 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda
Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu
wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.).
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać
w MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 32
242 01-33, 242-01-75 wew. 743.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany
lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej:
www.mpgm.com.pl
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Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

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

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

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

Taneczne Piątki
w Restauracji Akwarium

Serdecznie zapraszamy na tańce w każdy piątek,
imprezy poprowadzi DJ Tomas.

Muzyka dla każdego, oferujemy także dobre
jedzienie, miłą obsługę i bogatą ofertę baru.
Piątki od 20.00 do 2.00

ul. Szyb Andrzeja 18, wstęp
20 zł w tym 10 zł do

wykorzystania w barze.

Tel. 32 340 85 35

www.krisstek.com.pl
Dla naszych czytelników
mamy jedno
podwójne zaproszenie
na koncert.
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.koncert
+ imię i nazwisko
na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT tj. 1,23 brutto).
Na SMS-y czekamy
8.02.2017 od godz. 10.00
do 10.02.2017
do godz. 10.00

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

OGŁOSZENIA | 8.02.2017
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32 260-0033. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niePożyczki, kredyty nawet z komornipotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240- kiem. Tel. 500-853-100.
04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

Remonty, tanio i solidnie. Tel. 603442-830.

REM-MAX – kompleksowe remonty
Inni zawiedli, my pomożemy, tel.
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507576-123-839, 576-014-774, www. kre055-024.
dyt.slask.pl.
Remonty mieszkań i łazienek dla
My nie obiecujemy, my załatwiamy,
osób niepełnosprawnych. Tel. 512-121532.
tel. 576-123-839, 576-014-774, www.
kredyt.slask.pl.
Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152Leasing bez BIK i KRD, tel. 576-123294.
839, 576-014-774, www. kredyt.slask.
pl.
Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
Szybko tanio solidnie wyremontujemy Twoje mieszkanie. Tel. 734-128Serwis telewizorów. Tel. 605-560174.
605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.

U����� ����������

DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32
Tel. 601-292-699.
240-03-88, 32 242-26-27.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
N������������
32 244-09-60.
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
Meble na wymiar. Tel. 512-120ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
119, 32 244-09-60.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzeNaprawa sprzętu AGD. Tel. 501- dam, www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
398-273.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Ruda, jednopokojowe, 29 m2, 58
Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
243-01-77.
Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32
243-01-77.
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń.
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.

Halemba, jednopokojowe, 37 m2,
75 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
Szeregówki Halemba, 123 m2, 325
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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 350 000 zł.
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,praniedywanówi meKupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej,
bli tapicerowanych. Tel. 609-937-588.
pilne. Tel. 502-107-384.

Kawalerki: Jankowskiego, 33 m2, 6
piętro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.
Dwupokojowe: Paderewskiego 48
m2, 103 tys., Międzyblokowa 42 m2,
109 tys., 1 piętro. LOKATOR, tel. 793017-323.
Trzypokojowe: Chełmońskiego 55
m2, 139 tys., Oświęcimska 57 m2, 129
tys., Potyki, 61 m2, 2piętro. LOKATOR,
tel. 793-017-323.
Do wynajęcia mieszkania Ruda Śląska, Niedurnego 45. Tel. 601-959-140.
Sprzedam M-3, 46,3 m2, Nowy Bytom, wieżowiec. Tel. 660-051-039,
17.00-19.00.
Do wynajęcia garaż murowany, Bykowina. Tel. 509-737-782.
Sprzedam M-3 Nowy Bytom, 38 m2,
II p., bez pośredników. Tel. 510-899264.
Sprzedam mieszkanie do remontu,
Nowy Bytom, 40 m2, tel. 510-448-114.

M����������
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865808.

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena: 0,55 za kg. Odstąpię
zbiornicę z możliwością współpracy z recyklingiem. TANIE OPONY. Tel. 32 77161-31, 502-097-300.

P����
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. 601730-400.
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. 509-553-851.
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
Zatrudnię kierowcę Kat C+E z ważnymi badaniami + kurs na przewóz rzeczy, Mile widziane uprawnienia na
HDS. Telefon kontaktowy 509-523057.
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66, 78198-98-73.

R����

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733031-261.

Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.

SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.

Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.

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

Kupię akcje Huty Pokój najwyższa cena. Tel 518-637-070.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97
Tel. (32) 243-27-47 / fax. (32) 243-30-78 www.naszdom.info.pl
Ogłoszenie
GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:
I. Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2017 roku w podanych rodzajach:
• wymian instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania + roboty awaryjne,
• roboty dekarsko-blacharskie + roboty awaryjne (pokrycia z papy termozgrzewalnej),
• wykonanie i remonty nawierzchni chodników i parkingów,
• roboty ogólnobudowlane (murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, izolacje ścian piwnic),
• roboty ślusarskie,
• roboty dociepleniowe i konserwacyjne elewacji (w systemie BSO, system Weber),
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem:
„Wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2017 r. – …………..(rodzaj robót) …………………– nie otwierać” w terminie do 3.03.2017 r. godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt umowy – zał. nr 1 do specyfikacji przetargowej ) niezależnie od ilości wybranych rodzajów robót.
B. Koperta (nr 2) z opisem „część finansowa” w której należy umieść wypełnione tabele nr 1 (1a) i 2 lub 1 (1a) lub 2
– wybranych przez oferenta rodzajów robót.
Udział w postępowaniu przetargowym na roboty w trybie przetargu nieograniczonego wymaga wniesienia wadium przed
upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł (na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na rachunek: Raiffeisen Bank Polska S.A nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Wykonanie robót remontowych i usługowych w 2017 r.
– (rodzaj robót).”
Specyfikacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju nr 119 w cenie 100,00 zł netto
(123,00 zł brutto).
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 119 lub pod numerem telefonu
32 243-25-65 wew. 26 lub 46.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97
Tel. (32) 243-27-47 / fax. (32) 243-30-78 www.naszdom.info.pl
Ogłoszenie
GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:
I. Konkursu ofert z negocjacjami na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2017 roku w podanych niżej rodzajach:
• remonty instalacji elektrycznych i odgromowych,
• wymiana stolarki okiennej (na PCV) z wentylacja mechaniczną,
• roboty uszczelniające styki płyt, roboty elewacyjne,
• wycinka, przycinka i nasadzenie drzew ( gatunki szlachetne ),
• przeglądy budowlane, 5-letnie (budowlane i instalacyjne), 1 roczne (budowlane i instalacyjne ) w budynkach komercyjnych,
• wymiany domofonów,
• uszczelnianie przewodów kominowych, zabudowa nasad kominowych.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem:
,,Wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2017 r. – …………..(rodzaj robót) ………………… – nie otwierać” w terminie do 3.03.2017 r. godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A Koperta (nr 1) z opisem „ część formalno- prawna” (zawierająca informacje, dokumenty , zaświadczenia, akceptacje
wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt umowy – zał. nr 1 do specyfikacji przetargowej)
– niezależnie od ilości wybranych robót.
B. Koperta (nr 2) z opisem „ część finansowa” w której należy umieścić wypełnione tabele nr 1 (1a) i 2 lub 1 (1a) lub 2
– wybranych przez oferenta rodzajów robót.
Specyfikacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju nr 119 w cenie 100,00 zł netto
(123,00 zł brutto).
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 119 lub pod numerem telefonu 32
243-25-65 wew. 26 lub 46.

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 ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
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 ks. Ludwika Tunkla, obręb
Kochłowice, karta mapy 5, stanowiąca działkę nr 759/143 o powierzchni 699 m², KW nr GL1S/00018204/7, (działy III i IV ww. ksiąg są wolne
od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową o zróżnicowanych parametrach (symbol planu
MM2).
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 89.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia
umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca
marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym,
wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.03.2017 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 6.03.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 4.500,00 zł, przelewem na konto lub
w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku
mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Jana Gierałtowskiego 6 b/7
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ulic: Kossaka,
Radoszowskiej, Edmunda Kokota – Bema, Husarskiej, Malinowej, Władysława Jagiełły,
Kingi, Długiej – Szyb Paweł, Malinowej, Śląskiej, Katowickiej, Wireckiej które zostaną
oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe, rekreacyjne, uprawy
rolne oraz garaże wolno stojące.

ul. Lipowa 2a/8
stanowiącego własność 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 wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego
w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Osiedlowa 5a/14
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Rodzinie I BLISKIM

śp. ERNESTYNY ZDRZAŁEK
pierwszej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach
składają
dyrektor, nauczyciele i wszyscy pracownicy
Gimnazjum nr 11 w Rudzie Śląskiej

Pani Iwonie Czusz
Dyrektor Gimnazjum nr 6
im. Wojciecha Korfantego
w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składa
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Największe ekspozycje nagrobków
w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury
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RESTAURACJA
KAWIARNIA

Raty 0 %

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

PROMOCJA

Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na
cmentarz paraﬁalny)

0%

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 501-303-628, 32-247-02-02
www.kamieniarstwo.slask.pl

tel. 32 280 40 70

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

żdżamy

je
tel. 660-476-276 Do
na miejsce

OBWIESZCZENIE
PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

o wydaniu decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu
na terenie Miasta Ruda Śląska

Lp.

Adres lokalu / garażu

Pow. lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka wywoławcza
(netto/zł/m2)

Wadium (zł)

Termin oględzin
lokalu

1

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Janasa 12/01
lokal w budynku mieszkalnym

45,40

elektryczna, wod.-kan.

5,00

500,00

16.02.2017 r.
godz. 10.00

2

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Norwida 2/02
lokal w budynku mieszkalnym

32,96
+ piwnica
16,40

elektryczna, wod.-kan.

9,00

500,00

16.02.2017 r.
godz. 11.00

3

Ruda Śląska 6 – Halemba
ul. Solidarności 7/5
lokal w budynku usługowym

243,98

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

12,50

2.000,00

16.02.2017 r.
godz. 12.00

4

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. Szopena 2
(garaż murowany nr I/2)

15,01

brak

4,00

500,00

16.02.2017 r.
godz. 13.00

UWAGA ! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 24 lutego
2017 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek,
wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz.
7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 01.03.2017 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego / garażu)
z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 24 lutego 2017 r. do siedziby MPGM TBS
Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro - Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy / garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na
własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż
pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Dział Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 23, 24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew. 744, 745.

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49
Kodeksu postępowania administracyjnego-ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam, że w dniu 31.01.2017 r., dla Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II
6 w Rudzie Śląskiej – Zarządcy Dróg Publicznych,
reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Janusza Franiczka, zam. w Wodzisławiu Śląskim przy
ul. Skrzyszowskiej 39C, prowadzącego działalność
gospodarczą Biuro Projektowo-usługowe „ALDA”
S.C. Hanna i Janusz Franiczek z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Skrzyszowskiej 39C, wydana
została decyzja nr 43-17 o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej.pn.: „Rozbudowa ul. Piernikarczyka wraz z odwodnieniem i oświetleniem
w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3090/359,
3088/335, 3744/338, 3745/338, 2992/341,
2507/342, 1336/335, 1740/337, 3993/324,
3496/323, 1744/323, 2020/323 (numery działek
przed podziałem)”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie
zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony
mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się
w budynku „A” pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6
w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.
Po tym okresie przysługuje stronom prawo
wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego
w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie
14 dni.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Wybieramy najlepszych sportowców 2016 r.

„Wiadomości Rudzkie” po raz XXIV organizują Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Do redakcji nadesłano 60 zgłoszeń. Kilka kandydatur dodała Komisja Plebiscytowa. Poniżej publikujemy
w kolejności alfabetycznej zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że głosować można za pomocą SMS-ów (wysyłając je pod numer 71100 – treść SMS-a znajduje się pod zdjęciem,
koszt jednego SMS-a to 1 zł + 23% VAT), a także na portalu społecznościowym www.facebook.com/WR.WiadomościRudzkie. Głosowanie poprzez SMS-y i na Facebooku rozpoczęło się 1 lutego o godz.
12.00 i potrwa do 22 lutego do godz. 12.00. Również na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl internauci mogą głosować obecnie na Najpopularniejszego Sportowca (w tej kategorii głosowanie na stronie
internetowej potrwa od 8 do 15 lutego). Tam też znajdują się opisy zgłoszonych kandydatów.
NAJPOPULARNIEJSZY
SPORTOWIEC
1. Julia
Boronowska,
BKM Silesia
Bytom

6. Witold Lisek,
UKS Śląsk
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.6

TREŚĆ SMS-a:
NPS.1

7. Dawid Malik,
UKS Manta
Kochłowice
Ruda Śląska

2. Dominik
Bryński,
K.S. Rugby
Ruda Śląska
TREŚĆ SMS-a:
NPS.7

TREŚĆ SMS-a:
NPS.2
3. Krzysztof
Dudek,
TL „Pogoń”
Ruda Śląska

8. Robert Mirek,
Koło Wędkarskie
PZW Nr 92 Halemba

TREŚĆ SMS-a: NPS.8
9. Andrzej
Ogonowski,
Rudzki Klub
Kyokushin Karate

12. Aleksander
Skrobek,
MKS Pogoń
Ruda Śląska

18. Piotr
Szymroszczyk,
Bastion
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.12

TREŚĆ SMS-a: NPS.18

13. Marta Skudlik,
WOPR Ruda Śląska

19.Wojciech
Theiner,
AZS KU Politechniki
Opolskiej Opole

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ
SPORTOWIEC SKRZAT
1. Małgorzata Baucz,
Sekcja ju-jitsu przy
ODK RSM
Matecznik

TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.1
2. Jan Dyrda,
K.S. Bajtle Rugby
Ruda Śląska

20. Aleksander
Wojtachnio,
KS Pogoń
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.2
3. Arkadiusz
Grychtoł,
WOPR Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.14
15. Andrzej Sokalski,
ZKS Slavia Ruda Śl.

TREŚĆ SMS-a: NPS.20
21. Adam Wiertelorz,
SPR Grunwald
Ruda Śląska

8. Natalia Lepa,
UKS Grot
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a:
SKRZAT.8

TREŚĆ SMS-a: NPS.19

9. Wanda Mnich,
Iskra Zabrze

TREŚĆ SMS-a:
SKRZAT.9
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.3
4. Kacper Jasnoch,
MKS Pogoń
Ruda Śląska

WYRÓŻNIAJĄCY
SIĘ SPORTOWIEC
AMATOR

6. Tomasz
Kucharczyk

9.Franciszek
Świtalik

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.6

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.9

7. Artur Rosiński

10. Wiktor Szefer

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.7

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.10

8. Aleksandra
Spodzieja

11. Dawid
Szymański

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.8

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.11

1. Przemysław Basa

TREŚĆ SMS-a:
SKRZAT.7

TREŚĆ SMS-a: NPS.13
14. Aleksander
Smołka,
UKS Śląsk
Ruda Śląska

7. Zuzanna Lenga,
Rudzki Klub
Kyokushin Karate

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.1
2. Tomasz
Broda

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.2
3. Piotr
Dworecki

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.3

10.Bartosz
Staniszewski,
UKP Ruda Śląska

4. Adam
Grzymkowski

TREŚĆ SMS-a:
SKRZAT.10

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.4

11. Hanna Stańczyk,
KPKS Halemba

5. Wojciech
Kondrat

TREŚĆ SMS-a:
SKRZAT.11

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.5

12. Seniorzy MKS Pogoń Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a:
NPS.3
4. Konrad
Gawron,
UKS Śląsk
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.15
TREŚĆ SMS-a: NPS.9
10. Angelika
Piekorz,
K. S. Rugby
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a:
NPS.4
5. Wiktoria
Grzywocz,
CKS Slavia
Ruda Śląska

16. Hubert
Szaraniec,
SRS Gwiazda
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.16
TREŚĆ SMS-a:
NPS.10
11. Barbara Sikora,
Iskra Zabrze

17. Patrycja
Szymczak,
UKS Manta
Kochłowice
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.21
22. Justyna Wyciślik,
UKS „Grot”
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.22
23. Natalia
Zawronek,
TL „Pogoń”
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.4
5. Jakub Jędryka,
TKS Slavia
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.5
6. Jakub
Kwiatkowski,
SPR Grunwald
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a:
NPS.11

TREŚĆ SMS-a:
NPS.17

TREŚĆ SMS-a:
NPS.23

TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.6

13. Zgoda Ruda Śląska Masters

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.13

KANDYDACI W KATEGORII NAJLEPSZY TRENER 2016 ROKU
Łukasz Bereta (MKS Pogoń Ruda Śląska)
Katarzyna Chlebisz (KPKS Halemba)
Katarzyna Czyż (TL Pogoń Ruda Śląska)
Leon Dudziak
(CKS Slavia Ruda Śląska)

TREŚĆ SMS-a:
NPS.5

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.12

Robert Mośko
(UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska)
Anna Samol (SPR Grunwald Ruda Śląska)
Mariusz Świerczyński
(KS Rugby Ruda Śląska)

Tomasz Garczyński
(ZKS Slavia Ruda Śląska)

Eugeniusz Sarota (UKS Śląsk Ruda Śląska)

Michał Grzywaczewski
(SRS Gwiazda Ruda Śląska)

Dariusz Wyciślik
(UKS Grot Ruda Śląska)

Marcin Szczypiński (UKP Ruda Śląska)
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Biegi

Trening rozpoczęty
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Biegi

Pobiegli z otwartymi sercami

Bieg został podzielony na trzy dystanse.
Uczestnicy treningów wystartują w III Rudzkim Półmaratonie Industrialnym.
Ponad 40 osób wzięło udział
w pierwszym treningu biegowym na
Burloch Arenie. Zapaleni biegacze
pod okiem ultramaratończyka Augusta
Jakubika będą spotykali się co tydzień,
żeby wzmacniać swoją kondycję i wystartować w III Rudzkim Półmaratonie Industrialnym.
– Będziemy razem biegać w każdą
środę o godzinie 18.00 na Burloch
Arenie w Orzegowie, natomiast gdy do
użytku oddany zostanie już nowy stadion lekkoatletyczny przy ulicy Czarnoleśnej, wtedy przeniesiemy się na

nowy obiekt. Podobnie jak przed rokiem, nasze biegowe spotkania chcemy kontynuować także po sierpniowym
półmaratonie i planujemy je realizować aż do listopada – informuje August Jakubik.
Treningi są bezpłatne i może w nich
uczestniczyć każdy, kto chce poprawić
swoją sprawność fizyczną oraz wystartować w III Rudzkim Półmaratonie Industrialnym, który odbędzie się
29 lipca. Uczestnicy treningów są
przypisywani do odpowiednich grup
według ich poziomu zaawansowania.

Futsal

Gwiazda Cup 2017

Zawodnicy rocznika 2002 zagrali w turnieju Gwiazda Cup 2017.
W niedzielę (5.02) w hali MOSiR-u
w Halembie odbył się turniej rocznika
2002 o Puchar Prezesa SR-S Gwiazdy
Ruda Śląska. O wygraną rywalizowało
siedem drużyn, grając systemem „każdy z każdym”. Turniej zakończył się
wygraną pierwszej drużyny Szkoły
Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska.
Podopieczni Łukasza Kowalczyka
zwyciężyli wszystkie spotkania. Natomiast główne role w turnieju odegrali
zawodnicy, którzy przed tygodniem
wywalczyli tytuły wicemistrzów Pol-

ski U14 w barwach Gwiazdy SMS Ruda Śląska. Wyróżnienia indywidualne
zdobyli Denis Wardzichowski (najlepszy zawodnik) oraz Michał Korus (najskuteczniejszy zawodnik).
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SMS I Ruda Śląska
II miejsce – AP Gliwice
III miejsce – Concordia Knurów
IV miejsce – Milenium Gliwice
V miejsce – KS Świerklany
VI miejsce – MOSiR Stal Zabrze
VII miejsce – SMS II Ruda Śląska

Prawie dwieście osób wzięło udział
w charytatywnym ,,Biegu Otwartych
Serc”. Impreza zorganizowana w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Wirku
udowodniła, że biegać może każdy.
Bieg składał się z trzech dystansów,
a dochód z wydarzenia został przekazany na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Otwarte Serca”.
– Chcemy promować zdrowy tryb
życia wśród naszych podopiecznych,
wyciągnąć ich z domów, udowodnić, że
biegać może każdy, zarówno osoba
niepełnosprawna, jak i pełnosprawna.
Jestem szczęśliwa, że jest nas dzisiaj
tak dużo. Taką biegową akcję organizujemy po raz pierwszy, ale mamy na-

dzieję, że „Bieg Otwartych Serc” stanie się naszą tradycją – zaznaczyła
Elżbieta Kierzek, prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serca”.
Bieg został podzielony na trzy dystanse. Składał się z dystansu głównego na 5 km, dystansu rodzinnego, który liczył 500 m oraz wyścigu na wózkach (250 m). – Na co dzień nie biegam, ale kiedy dowiedziałam się o tym
biegu od razu postanowiłam, że wezmę
w nim udział. Pomaganie innym jest
motywujące, daje satysfakcję, dlatego
cieszę się, że mogę zrobić coś dla innych – powiedziała Anna Białoń z Bytomia, uczestniczka biegu. Biegacze
wystartowali sprzed wejścia do Zespo-

łu Szkół nr 3 Specjalnych, a trasa biegu wyznaczona została na terenie znajdującym się w pobliżu szkoły. Zawodników nie zniechęciły trudne warunki.
– Jest zimno, będziemy biegać po
topniejącym śniegu, ale kochamy taką
formę aktywności i bardzo cieszymy
się, że dzięki temu możemy wesprzeć
charytatywną akcję. Łączymy dzisiaj
przyjemne z pożytecznym i pomagamy
tym, którym ta pomoc jest potrzebna.
Każdy z nas powinien pomagać innym,
dzielić się tym, co może dać – dodały
Janka Rak z Piekar Śląskich i Katarzyna Langer z Chorzowa, które także
uczestniczyły w „Biegu Otwartych
Serc”.

Łucznictwo

Łucznicy na memoriale
Zawodnicy UKS-u Grot Ruda Śląska wystartowali w VII Międzynarodowym Halowym Memoriale im. Karola Hibnera. W zawodach, które odbyły się w miniony weekend (4-5.02)
w Teresinie, wzięło udział ponad 250
zawodników i zawodniczek w kategoriach od młodzika do seniora.
Świetny start zaliczyła rudzka juniorka Dominika Klyszcz, strzelając
w drugiej rundzie kwalifikacji rekord
życiowy 280/300. Natomiast drugiego dnia memoriału zawodniczka ta
w pojedynku finałowym eliminacji
dała się pokonać Kamili Napłoszek
z Marymontu Warszawa, zajmując
ostatecznie drugie miejsce.
Bardzo dobrze spisała się również
kadetka UKS-u Grot Ruda Śląska
– Justyna Wyciślik, zajmująca po
kwalifikacjach drugie miejsce. Z kolei
w niedzielnej rundzie eliminacyjnej

Ekipa UKS-u Grot wystartowała w zawodach w Teresinie.
udało jej się dotrzeć do finału, w którym po zaciętym pojedynku przegrała
4:6 z zawodniczką gospodarzy turnie-

ju. Pozostali łucznicy rudzkiego klubu zajęli dalsze miejsca w swoich kategoriach.

Sportowy rozkład jazdy
Koszykówka
12 lutego, godz. 17.00 – Mecz Gwiazd 2017 Rudzkiej Amatorskiej Ligii Koszykówki,
hala MOSiR w Nowym Bytomiu.
Biegi
8 lutego, godz. 18.00 – drugi trening biegowy na Burloch Arenie przed III Rudzkim Półmaratonem Industrialnym.
18 lutego, godz. 11.00 – Bieg Wiewiórki w halembskim lesie przy SPS nr 15.
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Narciarstwo

Narciarskie szaleństwo w Wiśle
Stu dwudziestu zawodników amatorów wzięło udział w XVII Mistrzostwach Rudy Śląskiej w Narciarstwie
Alpejskim, które odbyły się 4 lutego
w Wiśle-Skolnitach. Narciarze wykazywali się swoimi umiejętnościami na stoku, pokonując trasę slalom
– gigant na nartach i deskach snowboardowych. Każdy z zawodników
walczył o tytuł mistrza w swojej kategorii wiekowej. Natomiast najszybsza para wywalczyła tytuły mistrzowskie w kategorii open. Jednak
zawody narciarskie to nie jedyna
atrakcja
śnieżnego
szaleństwa.
W czasie kiedy dorośli sprawdzali

swoje umiejętności na stoku, najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział
w grach i zabawach, a aktywne maluchy pod okiem instruktora uczyły się
jazdy na nartach. Każdy z zawodników zajmujących miejsce na podium
otrzymał nagrody, a w grupie skrzatów wyróżnieni zostali wszyscy
uczestnicy. Zadbano również o to,
aby utracone siły można było zregenerować przy ciepłym posiłku. Pod
koniec wydarzenia, oprócz wręczania nagród przyznanych za poszczególne miejsca, był czas na losowanie
atrakcji, wśród których znalazł się
m.in. tablet.

W zawodach uczestniczyło 120 osób.

Pływanie

Manta z piętnastoma medalami
Już po raz siódmy w miniony weekend
na basenie AWF-u w Katowicach odbyła
się bitwa pływacka o Puchar Silesia, czyli
Śląsk vs Reszta Polski, w których rudzka
Manta zdobyła aż 15 medali.
W zawodach wystartowali zarówno
młodsi pływacy, jak i czołowi polscy zawodnicy, w tym członkowie kadry Polski.
Podczas zawodów nie zabrakło także pływaków z Ukrainy i Białorusi. W sumie
w rywalizacji wzięło udział 823 zawodników, gdzie doskonale zaprezentowały się
zawodniczki rocznika 2007 pod okiem
trenera Roberta Mośko. Marta Poppe zdobyła złoto na 100 m stylem klasycznym,
dokładając do tego cztery srebrne medale:
na 200, 100 i 50 m stylem dowolnym oraz
na 100 m stylem zmiennym. Jej rówieśniczka, Michalina Skudlik, wywalczyła
trzy srebrne medale – na 50 i 100 stylem
motylkowym oraz na 400 m stylem dowolnym, a także brąz na 100 m stylem
dowolnym. Również w tej kategorii wiekowej Maja Szykowska zdobyła trzecie
miejsce na 100 m (styl klasyczny).
W starszych kategoriach wiekowych
pod okiem trenera Mateusza Niegota
świetnie zaprezentował się Arkadiusz
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Łyżwiarstwo

Biegi łyżwiarzy

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów sprawdzili swoje siły na lodzie.
Biegi na orzegowskim lodowisku za
nami. Prawie dwustu uczniów wzięło
udział w VII Mistrzostwach Rudy Śląskiej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Biegach Łyżwiarskich na Burloch Arenie. Młodzi zawodnicy mieli
okazję sprawdzić swoje siły w zawodach
indywidualnych oraz drużynowych.
– W zawodach indywidualnych tytuł
najszybszego łyżwiarza i najszybszej łyżwiarki wywalczyli: Jakub Mróz z SP nr
36 i Melisa Brzezowska z SP nr 6. Natomiast w zmaganiach gimnazjalistów najszybsi okazali się Oliwia Szymczyk z Gimnazjum nr 5 i Mateusz Książek z Gimna-

zjum nr 4 – zaznacza Rafał Lepa, jeden
z organizatorów zawodów.
Szczegółowe wyniki.
Szkoły podstawowe: dziewczęta –
1. miejsce – SP nr 6, 2. miejsce – SP nr
40, 3. miejsce – SP nr 23; chłopcy –
1. miejsce – SP nr 36, 2. miejsce – SP
nr 6, 3. miejsce – SP nr 40.
Szkoły gimnazjalne: dziewczęta –
1. miejsce – Gimnazjum nr 5, 2. miejsce – Gimnazjum nr 3, 3. miejsce – Gimnazjum nr 1; chłopcy: 1. miejsce – Gimnazjum nr 4, 2. miejsce – Gimnazjum nr
5, 3. miejsce – Gimnazjum nr 3.

Zapasy
Pierwszy start w tym roku okazał się owocny dla zawodników Manty.
Grychtoł, który zdobył złoto i srebro kolejno na 50 m i 100 m stylem grzbietowym. Michał Trzcionka stanął z kolei na
podium, zdobywając brąz na 100 m stylem dowolnym. Dobrze wypadł również
Dawid Nowotny, któremu udało się wywalczyć brąz na 100 m (styl motylkowy).
Sukces osiągnęła także sztafeta 8 x 50 m
stylem dowolnym w składzie: Magdalena

Pogoń na piątkę

Kobylska, Adam Pawlik, Klaudia Broda,
Dominik Gawenda, Natalia Kozubowska,
Mateusz Rudek, Natalia Badura i Jakub
Pawlaczyk.
Podczas katowickich zawodów zawodnicy Manty pobili swoje rekordy życiowe. Dla wielu były to pierwsze starty
w tak prestiżowej imprezie. Kilku zawodników było zaraz poza podium.

Siatkówka

Młodziczki wracają do gry
Po długiej przerwie do gry powracają zespoły młodziczek KPKS-u
Halemba. W poprzednim etapie awans do III ligi uzyskał pierwszy
zespół, natomiast drugi pozostał w IV lidze. Zespół Halemba I rozegrał swój turniej w Tychach, gdzie zagrał z MOSM Tychy IV i VC
Victoria-MOSiR Cieszyn. Jednak oba spotkania zakończyły się porażką rudzianek.
MOSM Tychy IV – KPKS Halemba 2:0 (25:23, 25:13)
KPKS Halemba – VC Victoria-MOSiR Cieszyn 0:2 (17:25, 9:25)
Natomiast zespół Halemba II pojechał do Żor, gdzie po raz kolejny
spotkał się z gospodyniami i zespołem z Pszczyny. W poprzednich
etapach oba zespoły pokonały rudzianki 2:0, jednak później udało im
się zrewanżować z Żorami, wygrywając 2:0. Natomiast w meczu
z Pszczyną niewiele brakowało do wygranej, ale o porażce zadecydował tie-break.
KPKS Halemba II – MUKS Sari Żory II 2:0 (25:16, 25:23)
UKS Centrum przy POSiR Pszczyna – KPKS Halemba II 2:1
(25:19, 23:25, 15:12)

Zawodnicy rudzkiej Pogoni popisali się podczas zawodów w Pabianicach.
W minioną niedzielę (5.02) w Pabianicach odbył się Ogólnopolski Turniej
Młodzików i Kadetów w zapasach
w stylu klasycznym. W pierwszym turnieju w tym roku bardzo dobrze zaprezentowali się klasycy rudzkiej Pogoni,
którzy zdobyli aż pięć medali.
W grupie młodzików bezkonkurencyjny okazał się Szymon Brzeziński
który wywalczył złoty medal w kategorii wagowej 73 kg. Z kolei brązowe me-

Młodziczki KPKS-u Halemba zagrały w Pszczynie i Żorach.

dale zdobyli: Dorian Bzdyra (66 kg)
i Karol Wrzos (73 kg), zaś Rafał Bzdyra uplasował się na czwartej pozycji.
Natomiast kadeci w swojej kategorii
wiekowej zdobyli srebro (Marcin Cylok, 66 kg) oraz brąz (Kamil Zakrzewski, 85 kg). Zawody w Pabianicach reprezentowało aż 150 zawodników z 13
klubów z całej Polski, a w klasyfikacji
klubowej KS Pogoń Ruda Śląska zajęła
szóste miejsce.

Kolumny sportowe przygotowała agnieszka lewko
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