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Ostatni dzwonek,
by głosować na
sportowców

512-799-211

kg

14

99

BOMBONIERKA
MILKA
3 RODZAJE
110-120 g

NISKA szt.
CE
NA DŁU NA
GO

kg

SER ZŁOTY
MAZUR

1899
kg

KIEŁBASA CHŁOPSKA

3999
opak.

71049
4-pak

99

4-pack

PIWO KASZTELAN
ŚWIEŻE 4-PACK

535
szt.

350 zł TANIEJ

349
szt.

kg

2699

tel.
731-35-35-35

186 zł TANIEJ

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

Foto: arch.

BYKOWINA
Osobom do lat 18
alkoholu nie sprzedajemy

14

99

TYLKO 15.02.

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

arkadiusz.wieczorek@wiadomoscirudzkie.pl

Więcej str. 2
ŻEBERKA MIĘSNE
WĘDZONE

* KREDYTY *

Arkadiusz
Wieczorek

SOS ŁOWICZ
WYBRANE
RODZAJE
500 g

1200 zł TANIEJ

799

• PROSZEK
DO PRANIA
PERSIL
2,8 kg
• ŻEL
DO PRANIA
PERSIL
2.92 l

2799
opak.

PASTA DO ZĘBÓW BLEND-A-MED
3 RODZAJE
100 ml

499
szt.

szt.

300 zł TANIEJ

Oferta ważna od czwartku 16 lutego do środy 22 lutego 2017 r. lub do wyczerpania zapasów

WYDAWCA

pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13 REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE

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.WiadomosciRudzkie. 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 Wyróżniającego się Sportowca Amatora
(w tej kategorii głosowanie na stronie internetowej potrwa od 15 do 22 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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KOCHŁOWICE

Sopelkowa integracja

Bezpieczny
Internet

Muzykują od 70 lat

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek

REKLAMA

Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29
tel. 605-237-275, 507-827-794

Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE
LECZENIE – bezboleśnie, bez konieczności
znieczulenia, bez używania wiertła!
W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, leczenie opryszczki,
aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem
gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

WYBIELANIE LASEROWE!

Foto: JO

Foto: AL

W Szkole Podstawowej nr 20 w Kochłowicach
odbył się ﬁnał konkursu „Bezpieczny Internet”.
– Od pięciu lat organizujemy konkurs, do udziału
w którym zapraszamy inne szkoły, żeby wspólnie
mówić o tym, jak ważne jest bezpieczne korzystanie z Internetu – podkreśla Katarzyna Szuba, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 20. W tym roku
najlepszy okazał się Jarosław Hadam ze Szkoły
W tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział ok. 130 osób.
Podstawowej nr 8, a dwa drugie miejsca zajęły
Katarzyna Lewandowska z SP nr 18 oraz Martyna
Piąta edycja zimowego festiwalu „Kryształowy Sopelek” za nami. W Mło- Szandała z SP nr 3. Trzecie miejsce wywalczyła
dzieżowym Domu Kultury w Rudzie swoimi talentami wokalnymi i aktorski- z kolei Wiktoria Nowakowska-Baranowska z SP
mi popisały się dzieci i młodzież z Rudy Śląskiej, Zabrza i Chorzowa. W tym nr 20. Jury przyznało także dodatkowe wyróżnieroku w wydarzeniu wzięło udział aż sto trzydzieści osób. – Z roku na rok na nia. – Chcemy uświadamiać jak bezpiecznie konaszym festiwalu przybywa uczestników. Dzięki „Kryształowemu Sopelkowi” rzystać z nowoczesnych rozwiązań. Dzieciaki
promujemy integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi i udo- przygotowują plakaty, a jury wybiera te, które są
wadniamy, że bycie trochę innym nie oznacza bycia gorszym – podkreśliła najbardziej interesujące – wyjaśnia Katarzyna
Alicja Mróz, dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 40 im. M. Kownackiej Szuba. W spotkaniu, podczas którego wręczono
w Rudzie Śląskiej. Podczas festiwalu dzieci i młodzież mają okazję zaprezen- nagrody, uczestniczył także przedstawiciel Kotować się, a także wzmocnić wiarę we własne możliwości. – Dzieci świetnie mendy Miejskiej Policji. – 80 proc. dzieci korzysię tutaj bawią i wspaniale czują. Festiwal jest momentem, w którym mogą sta z komunikatorów internetowych, dlatego ważpodsumować długie przygotowania. Jest to dla nich dobra okazja do popisa- ne jest odpowiednie używanie narzędzi. Podczas
nia się licznymi talentami – powiedziała Magdalena Wojtaś, nauczycielka tych spotkań zwracamy uwagę na to jak korzystać
z Miejskiego Przedszkola nr 43 w Rudzie Śląskiej. – Ten festiwal pokazuje, że z Internetu, żeby nie spotkało nas nic złego – tłudzieci dobrze się dogadują i pomagają sobie wzajemnie – dodała Danuta maczył sierż. sztab. Roman Aleksandrowicz
AW
Ogierman, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 8.
AL z KMP w Rudzie Śląskiej.

BIELSZOWICE

Podczas koncertu nie brakowało gratulacji i podziękowań.
Zespołu Akordeonistów im. Edwarda Huloka
od 70 lat obecny jest na rudzkiej scenie muzycznej, a na swoim koncie ma on liczne koncerty
zarówno w kraju, jak i za granicą. Okrągły jubileusz był w minioną sobotę (11.02) okazją do
niezwykłego występu na deskach Domu Kultury
w Bielszowicach, podczas którego zagrali byli
oraz obecni członkowie zespołu.
Zespół ma swoje początki 15 lutego 1947 roku w Orzegowie, a pierwszym opiekunem akordeonistów był Emil Hulok. Natomiast pierwszym dyrygentem i kompozytorem programu
był Ryszard Panic, którego też utwór „Mój
pierwszy marsz” mogliśmy usłyszeć podczas
obchodów 70-lecia Zespołu Akordeonistów. Po
jubileuszu 20-lecia batutę przejął Edward Hulok, którego imię obecnie nosi grupa muzyków.
Przez kolejne lata akordeoniści grali pod zmieniającymi się szyldami kopalń, a ostatecznie
działają przy Domu Kultury Bielszowice. Dziś
Zespół Akordeonistów im. Edwarda Huloka liczy sobie 16 osób, a dyryguje nim Robert Kier.
– Regularnie co roku zespół prezentuje swoje
umiejętności na koncertach świątecznych i noworocznych w swojej siedzibie lub na deskach
Domu Kultury w Bielszowicach oraz występują
dla mieszkańców Domu Opieki Senior w Orze-

gowie. Oprócz tego zespół gra wszędzie gdzie
dostaje zaproszenie i zawsze jest ciepło przyjmowany – podkreśla dyrygent.
Podobna atmosfera panowała podczas jubileuszowego koncertu, który obejmował głównie
aranżacje z dawnych lat oraz kilka nowych
utworów. – Największym sukcesem było to, że
byli i obecni członkowie zagrali pełny koncert od
początku do końca, co nie miało miejsca na
wcześniejszych imprezach tego typu – zaznacza
Robert Kier.
Dla obecnego dyrygenta jubileuszowy rok
jest także szczególny pod innym względem, bowiem właśnie mija 10 lat, odkąd kieruje on zespołem. – Dla mnie praca z młodymi akordeonistami to wspólna zabawa w muzykę. Każdy, który
znajduje się obecnie pod moją opieką, nie robi
tego, bo musi, tylko że chce. Co widać na lekcjach i próbach, gdzie rzeczywiście młodzież
chętnie przychodzi, żeby się ze sobą spotkać, pomimo tego że mamy epokę Internetu i ogromnej
technologii – mówi Robert Kier.
Dodajmy, że z okazji jubileuszu 70-lecia zespół wydał płytę, zaś podczas uroczystego koncertu otrzymał on Złotą Odznakę za Zasługi dla
Województwa Śląskiego nadawaną przez Sejmik Województwa Śląskiego.
JO
REKLAMA
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W tym roku pojawią się nowe wiaty

0%

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

Roczny koszt utrzymania wiat wynosi ok. 140
tys. zł brutto. Poniesione przez miasto straty
w przypadku ujawnienia sprawców np. dewastacji
wiat kierowane są na drogę postępowania
sądowego i rozpatrywane są indywidualnie przez
sądy (zwykle sprawcy zostają zobowiązani do
naprawienia szkody).
munikacji miejskiej. 156 przystanków wyposażonych jest
w wiaty, w tym 145 wiat jest
własnością miasta. Pozostałe,
to tzw. wiato-kioski, które nie
są własnością magistratu. Ponadto jest jeszcze 41 przystanków tramwajowych. 14 z nich posiada wiaty, które są własnością spółki
Tramwaje Śląskie, ale to miasto realizuje umowę usług i napraw oraz bieżącej
konserwacji wiat. – W jej ramach prowadzone są prace polegające na uzupeł-

SKUP
SAMOCHODÓW
O S O B OW YC H
I DOSTAWCZYCH
Foto:mat. pras.

– W chwili obecnej prowadzimy analizę
kolejności ich wymiany i jednocześnie
przygotowujemy wytyczne do opracowania projektu wiaty wraz ze specyﬁkacją,
a konkretnie kilku typów, które będą stosowane w naszym mieście. Naszym założeniem jest budowa estetycznych obiektów,
z wyróżnikiem charakterystycznym dla naszego miasta, według jednego projektu
– tłumaczy Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM w Rudzie Śląskiej.
– Etap przygotowawczy i projektowy przewidujemy zakończyć w kwietniu, po czym
bezzwłocznie chcielibyśmy ogłosić przetarg na realizację wymiany. Liczba przystanków objętych modernizacją w tym roku
będzie zależała od docelowego kosztu nie
tylko samej wiaty, ale też innych robót towarzyszących – dodaje. W Rudzie Śląskiej
jest 221 przystanków (autobusowych) ko-

Czy nowoczesne wiaty pojawią się w Rudzie Śląskiej?
nianiu brakujących szyb, malowaniu konstrukcji metalowych, wymianie bądź uzupełnianiu uszkodzonych i skorodowanych, metalowych elementów wiat. Najczęstsze dewastacje wiat to wybicia szyb. Koszt wstawienia

Czekając na wyższe temperatury

jednej szyby uzależniony jest od jej konstrukcji i waha się od 230 zł do 454 zł brutto – tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy UM w Rudzie Śląskiej.
Arkadiusz Wieczorek

| RUDA

pleksowe rozwiązanie tego problemu przez zastosowanie tzw. posadzki antypoślizgowej na bazie żywicy
z kwarcem, która zostanie natryskowo naniesiona na
schody. Powstanie w ten sposób warstwa antypoślizgowa na schodach – tłumaczy Jacek Karniewski
z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.
By więc było możliwe zastosowanie takiego rozwiązania, potrzebna jest temperatura +10°C. – Nadmieniam również, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
stale utrzymują przejście pod torami i systematycznie
usuwają naniesiony śnieg. Teren przed przejściem
jest oczyszczany z lodu i śniegu, pomimo że jego
utrzymanie nie należy do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – dodaje Karniewski.
Joanna Oreł

Foto: arch.

Wracamy do problemu śliskich schodów w przejściu podziemnym przy dworcu kolejowym
w Rudzie. Niestety – taśmy antypoślizgowe, które zostały naklejone na stopnie, nie zdały egzaminu. PKP planuje kompleksowe rozwiązanie problemu, ale na to będziemy musieli poczekać
aż termometry pokażą wyższą temperaturę.
Od kilku tygodni pasażerowie oraz przechodnie
skarżą się na zbyt śliskie schody. W odpowiedzi na to
PKP zdecydowało się na zabezpieczenie ich taśmami, ale jak życie pokazało – było to rozwiązanie tymczasowe. – Z przykrością muszę stwierdzić, że problem przejścia podziemnego w Rudzie 1 nie został
zażegnany. „Specjalne taśmy”, którymi zarządca wylepił schody już pierwszego dnia przestały zdawać
egzamin – zgłosił nam m.in. pan Filip.
Do PKP PLK także traﬁły takie sygnały. – Warunki
atmosferyczne jakie są obecnie, nie pozwalają na
trwałe zamocowanie taśm, które systematycznie uzupełniamy (w dniu 9.02.2017 r. zostały uzupełnione),
mając świadomość tymczasowości takiego rozwiązania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują kom-

PROMOCJA

| RUDA ŚLĄSKA

Kolejna interwencja naszych Czytelników dotyczy wiat przystankowych.
– Czy jest szansa na to, żeby wiaty zostały wymienione na nowe? – pyta
pan Antoni z Wirku. – W wielu miastach pojawiają się nowe wiaty, u nas
ciągle w większości stoją stare, których stan techniczny pozostawia wiele
do życzenia – dodaje. Okazuje się, że miasto zaplanowało wymianę wiat
w tym roku, a na ten cel zarezerwowano w budżecie 300 tys. złotych.

Taśmy antypoślizgowe okazały się
mało skuteczne.

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

GOTÓWKA

żdżamy

je
tel. 660-476-276 Do
na miejsce

KREDYTY

•
•
•
•
•

Gotowkowe 10 tys rata 120 zl
konsolidacja do 200 tys
Kredyty z brakiem zdolności
Bez sprawdzania BRKN i KRD
Pomagamay odzyskac ubezpieczenie!

tel 535-333-713

Biuro pod wiezowcem
ul. Niedurnego 38, Nowy Bytom

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w
Rudzie Śląskiej w rejonie ulic: Szyb
Andrzeja, Bielszowickiej, Jerzego
Ziętka, Czarnoleśnej, Pokoju, Piotra Skargi, Bytomskiej, które zostaną oddane w najem jako teren
niezbędny do korzystania z istniejących garaży położonych w rejonie
ulic: Szyb Andrzeja, Bielszowickiej,
Jerzego Ziętka, Czarnoleśnej, Pokoju, Piotra Skargi, Bytomskiej.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Postaw z nami na rozwój!

Skorzystaj z szansy na wprowadzenie do swojego zespołu pracowników nowego,
świeżego spojrzenia. Jest to możliwe dzięki refundacji pracodawcy części kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne,
w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30. roku życia, skierowanej
przez urząd pracy.
Do współpracy serdecznie zapraszamy pracodawców, którzy są zainteresowani dynamicznym rozwojem swojego przedsiębiorstwa, do którego niewątpliwie przyczyni się przyjęcie do pracy młodych,
pełnych siły i zapału pracowników rozpoczynających swoją ścieżkę rozwoju zawodowego.
Zatrudniając pracownika do 30. roku życia
zyskujesz oprócz jego młodzieńczej energii
i chęci do pracy, a także ciągłej gotowości do
podnoszenia swoich umiejętności i kwali-

ﬁkacji, refundację kosztów jego wynagrodzenia w kwocie, która nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne
od tego wynagrodzenia, przez okres aż 12 miesięcy. Po
okresie trwania refundacji, na mocy zawartej umowy, zobowiązujesz się do kontynuowania zatrudnienia przez
okres kolejnych 12 miesięcy.
Wystarczy przyjść do nas i złożyć odpowiedni wniosek, a my z chęcią pomożemy Ci w rekrutacji odpowiedniego pracownika, spełniającego Twoje wymagania, dopasowanego do specyﬁki zespołu pracowniczego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat
refundacji, spójrz na nasz kanał na YouTube
i zobacz krótki ﬁlmik na ten temat:

https://www.youtube.com/
channel/UCIufJlFR0b-Y-pzRYnVHQqA
Zapraszamy również do kontaktu
osobistego lub telefonicznego:
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
ul. Ballestremów 16, pok. 12, 13, 14
tel. 32 771-59-11, 32 771-59-13,
32 771-59-14, 32 771-59-36
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EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Circular economy/zero waste, obieg zamknięty – to najczęściej słyszane w ostatnich miesiącach określenia związane z gospodarką odpadami. Unia Europejska coraz bardziej stara się uszczelniać system gospodarki odpadami. Czy jesteśmy gotowi na nowe wyzwania?

Nowe „stare”
zasady segregacji odpadów

Blisko 1,5 roku temu Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym. Zgodnie
z zapisami nowego pakietu do 2030 r. 65%
odpadów komunalnych oraz 75% odpadów opakowaniowych musi być poddawane procesom recyklingu. Zaledwie 10%
odpadów komunalnych będzie mogło być
zagospodarowane poprzez składowanie.
To, co dziś wyrzucamy do kosza na odpady jako bezużyteczny śmieć, tak naprawdę
jest cennym surowcem i czas najwyższy,
aby tak był on postrzegany. Plany niezwykle ambitne. Polska dopiero co stara się
dostosować prawo oraz działania do rewolucji śmieciowej, która rozpoczęła się
w 2013 r. Tymczasem Unia postanowiła
podnieść poprzeczkę wyżej. Czy jednak

jesteśmy gotowi na kolejne rewolucje?
Bez selektywnej zbiórki, zaangażowania
społeczeństwa, a także szeroko pojętej
edukacji ekologicznej oraz odpowiednich
rozwiązań technologicznych, pakiet gospodarki w obiegu zamkniętym będzie
tylko kolejnym dokumentem zapisanym
na papierze.
Kolejna rewolucja śmieciowa, która
rozpoczęła się w 2013 r. poprzez przyjęcie
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie sprawiła, że każda z gmin miała swój własny sposób na
odpady.
W głównej mierze chodziło o sposób
prowadzenia selektywnej zbiórki. Najmniej trafionym pomysłem był system
dwupojemnikowy, tzw. system dualny.

Odpady były segregowane na dwie frakcje – suche i mokre. Do suchych trafiały
tylko surowce, czyli papier, szkło, tworzywa sztuczne. Do mokrych zaś pozostałe odpady. Rozwiązanie to miało tylu
zwolenników, co i przeciwników. Inne
gminy wprowadzały ograniczenia, co
można było wrzucać do pojemników,
a czego nie. W efekcie prawie każda
z gmin w Polsce miała inne zasady segregacji odpadów. Zatem teoretycznie przebywając w jakimś miejscu i chcąc postępować z odpadami zgodnie z zasadami
selektywnej zbiórki należałoby przed
udaniem się w dane miejsce najpierw zapoznać się z tymi zasadami.
Prawie rok trwała batalia pomiędzy
Ministerstwem Środowiska oraz środo-

wiskiem przedsiębiorców gospodarki odpadami i gminami w sprawie przyjęcia
rozporządzenia dotyczącego jednolitego
systemu selektywnej zbiórki, obowiązującego w całym kraju.
W efekcie 4 stycznia 2017 roku
w Dzienniku Ustaw poz. 19 ukazało się
Rozporządzenie ministra środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów.
Zgodnie z tymi przepisami od
1.07.2017 r. wprowadzony zostanie obowiązek selektywnego zbierania odpadów,
m.in. odpadów opakowaniowych, w czterech pojemnikach lub workach oznaczonych odpowiednią kolorystyką dla całego
kraju.

Zgodnie z nowymi zasadami każdy z nas odpady będzie segregować na cztery frakcje:
Papier – pojemnik/worek niebieski

Szkło – pojemnik/worek zielony
(z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne
– biały i szkło kolorowe
– zielony pojemnik/worek)

Metale i tworzywa sztuczne
– pojemnik/worek żółty

Odpady ulegające biodegradacji
– pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy:

Wrzucamy:

Wrzucamy:

Wrzucamy:

opakowania z papieru, karton, tekturę (także
falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety
i czasopisma, papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier
pakowy, torby i worki papierowe.

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym
butelki po napojach alkoholowych i olejach
roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach
(o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku
surowców).

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po
napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno
w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe
opakowania po produktach spożywczych,
opakowania wielomateriałowe (np. kartony
po mleku i sokach), opakowania po środkach
czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach
(np. szamponach, paście do zębów) itp.,
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne
folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach,
puszki po konserwach, folię aluminiową, metale
kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki
(zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki
itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę,
liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki
jedzenia.

Nie wrzucamy:

Nie wrzucamy:

Nie wrzucamy:

Nie wrzucamy:

ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych, papieru lakierowanego
i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego
lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku
i napojach, papierowych worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach budowlanych,
tapet, pieluch jednorazowych i podpasek,
zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku, żarówek
i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster,
szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp
telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

butelek i pojemników z zawartością, opakowań
po lekach i zużytych artykułów medycznych,
opakowań po olejach silnikowych, części
samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów,
puszek i pojemników po farbach i lakierach,
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu
z węgla kamiennego, leków, drewna
impregnowanego, płyt wiórowych i MDF,
ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).

Proste i jasne zasady zapisane na papierze to jednak nie wszystko. Tak naprawdę ochrona środowiska zaczyna się w naszych domach. To my codziennie decydujemy o tym, czy odpad
to tylko odpad, czy też cenny surowiec. Obieg zamknięty w gospodarce odpadami, to nie perpetuum mobile Komisji Europejskiej. Z lekcji przyrody pamiętamy przecież, że od zarania
dziejów wszystko w przyrodzie krąży. 
Agnieszka Kominek

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Do połowy maja na łączniku drogowym pomiędzy DTŚ i rondem Unii Europejskiej w Chebziu powstanie nowe rondo. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a dzięki wykonanym zjazdom do kilku działek uwolnionych zostanie aż
15 ha terenów inwestycyjnych.

Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo ruchu
drogowego oraz będzie miała charakter rozwojowotwórczy. – Inwestycja ta w sposób naturalny spowolni i uspokoi ruch na dojeździe i zjeździe z Drogowej Trasy Średnicowej. Jest to niezwykle ważne w kontekście planowanego powstania w rejonie dworca w Chebziu centrum
przesiadkowego. Ponadto dzięki inwestycji wykonane zostaną zjazdy na tereny inwestycyjne.
Pozwoli to także w przyszłości zagospodarować
niewykorzystane do tej pory duże tereny zielone
znajdujące się w pobliżu – ocenia prezydent
Grażyna Dziedzic.
Rondo powstanie na łączniku pomiędzy DTŚką a istniejącym rondem Unii Europejskiej
w Chebziu. – Będzie ono w kształcie owalu.
Oprócz wybudowania połączeń drogowych do
działek znajdujących się po obu stronach łącznika
pod zjazdami wykonane zostaną przepusty. Przebudowane zostanie w tym miejscu oświetlenie
uliczne. Korekcie ulegnie też geometria istnieją-

cych zatok postojowych i przyległych do nich
chodników – wylicza Jacek Otrębski z Wydziału
Dróg i Mostów. Inwestycja ma być gotowa do
15 maja br. i warta będzie ponad 585 tys. zł.
W tym roku na inwestycje drogowe miasto zamierza przeznaczyć aż 90 mln zł. Z tej kwoty
42 mln zł zostały zabezpieczone na budowę kolejnych odcinków trasy N-S. – W tym roku chcemy rozpocząć budowę odcinka od ul. Bukowej do
ul. Kokota oraz ruszyć z budową trasy w kierunku
Bytomia. Tutaj chcemy rozpocząć prace na odcinku od DTŚ do ul. Magazynowej – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. Dodatkowo na ten
rok w budżecie miasta zaplanowano przebudowę
dwóch ważnych ulic w Rudzie Śląskiej – ul. Piastowskiej i Górnośląskiej. Na ten cel zarezerwowano ponad 24 mln zł. Inne drogowe inwestycje
zaplanowane na 2017 r. to m.in. przebudowa ulicy Reja, budowa mostu przy ul. Piastowskiej
w rejonie ul. Sobieskiego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Międzyblokowej. TK

Foto: Mapy Google

Chebzie z kolejnym rondem

Nowe rondo powstanie do połowy maja.

Cała taneczna Polska zjedzie do Rudy Śląskiej! 11 i 12 marca br. w hali MOSiR w Halembie (ul. Kłodnicka 95) odbędą się Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach
Latynoamerykańskich. Właśnie ruszyła rejestracja zawodników. Zwycięzcy turnieju będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata i Europy w 2017 r.
– Podczas zawodów zaprezentują się czołowe polskie pary taneczne, a w komisji sędziowskiej zasiądą znane autorytety – podkreśla organizator wydarzenia
Igor Gutovskyi.

Ruda Śląska w rytmie latino

Zawodnicy zaprezentują się w pięciu kategoriach: juniorzy starsi (14-15 lat), młodzież (16-18
lat), młodzież starsza (16-21 lat), dorośli oraz seniorzy I, II, III. Obowiązkowo pary zatańczą takie tańce jak: samba, cha-cha, rumba, pasodoble
i jive. – W zawodach udział wezmą pary, które
posiadają licencję Federacji Tańca Sportowego
oraz zdobyły kwaliﬁkację do turnieju – tłumaczy
prezes FTS Antoni Czyżyk. – Są cztery sposoby
na jej uzyskanie: czołowe miejsce w rankingu
światowym, krajowym, na liście grand prix ekstraklasy lub zdobycie mistrzostwa okręgu – wyjaśnia. Mistrzostwa w Rudzie Śląskiej będą przeprowadzone według reguł Federacji Tańca Sportowego. Muszą być one zgodne z przepisami
Światowej Federacji Tańca Sportowego WDSF,
która jest zwyczajnym członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a do której
przynależy FTS. W komisji sędziowskiej zasiądą
znane światowe autorytety z takich krajów jak:
Austria, Czechy, Niemcy, Polska, Rosja, Słowenia oraz Włochy.
Podczas turnieju oceniane będą takie elementy
jak: technika tańca, jego charakter, ruch pary
w relacji do muzyki, rytm, partnerowanie zawodników, choreograﬁa oraz prezentacje pary. – Tańce latynoamerykańskie charakteryzuje zmysłowość i dynamika – zauważa Igor Gutovskyi, który na co dzień jest trenerem i sędzią międzynarodowym oraz właścicielem Szkoły Tańca Gutovskyi w Gliwicach. – Tancerzy obowiązuje pe-

wien kanon, który określa choreograﬁę, ubiór,
a nawet rodzaj obuwia. Tańce latynoamerykańskie są bardzo widowiskowe, gdyż można pozwolić sobie w nich na większą dowolność i frywolność. W tego rodzaju tańcach mężczyzna nie
musi zakładać fraka, jednakże kolor jego stroju
powinien współgrać z kolorem stroju partnerki
– zauważa.
– Nasze miasto będzie gospodarzem ogólnopolskiego turnieju tańca już po raz drugi – mówi
prezydent Grażyna Dziedzic. – Dwa lata temu
odbywały się u nas Mistrzostwa Polski FTS
w Tańcach Standardowych. Było to wspaniałe
widowisko, które przyciągnęło wiele osób nie tylko z terenu Rudy Śląskiej, ale także kraju. Cieszę
się, że w tym roku Rudzie Śląskiej przyznano prawo współorganizacji równie prestiżowego wydarzenia – dodaje.
– Na dwa dni Ruda Śląska stanie się polską
stolicą tańca, przez co będziemy mogli nieco
„odczarować” obraz naszego miasta, które na co
dzień postrzegane jest przez pryzmat kopalń
i przemysłu – zauważa Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – Ten turniej to ogromne wyzwanie
organizacyjne, ale dzięki takim niesztampowym
imprezom mamy szansę pokazać, że jako miasto
mamy wiele do zaoferowania, również w zakresie oferty sportowej i kulturalnej – dodaje.
Więcej informacji oraz szczegółowy program
imprezy na stronie: www.taniecruda.pl
KP

Na mistrzostwach w Rudzie Śląskiej zaprezentują się najlepsi tancerze z całej Polski.
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Płatności on-line, powiadomienia sms i e-mail, podgląd należności względem miasta, integracja danych z systemów finansowych Urzędu Miasta, usprawnienie komunikacji elektronicznej między urzędem i innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi – to główne założenia nowej platformy e-usług, którą
chce uruchomić rudzki magistrat. Mieszkańcy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą wskazać, jakie sprawy chcieliby załatwiać wykorzystując to
narzędzie. Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej przygotował specjalne ankiety w tej sprawie.

Ruda Śląska chce rozwijać e-usługi

– Chcemy dać mieszkańcom możliwość wygodnego załatwiania spraw
urzędowych bez wychodzenia z domu,
od sprawdzenia karty należności,
przez złożenie odpowiednich formularzy i otrzymanie decyzji, po wygodne
uregulowanie opłat przez Internet
i przypomnienie o terminach płatności
– mówi Ewa Guziel, skarbnik miasta.
– W tym celu przygotowujemy projekt
Centralnej Platformy e-Usług Publicznych, umożliwiający zintegrowanie
danych z systemów informatycznych,
które już usprawniają pracę urzędu
– dodaje.

Wśród spraw załatwianych w Urzędzie Miasta wybrano 19, z których
mieszkańcy i przedsiębiorcy korzystają
regularnie i które zgodnie z przepisami
są możliwe do załatwienia w całości
przez Internet. Dotyczą one podatków
i opłat lokalnych. Teraz mieszkańcy,
przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą wskazać, którymi z nich są
najbardziej zainteresowani w formie
e-usług. W tym celu do 20 lutego mogą wypełnić specjalną ankietę,
dostępną w Internecie pod adresem
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdyKJmFm6Bl-

LwqlxZ1a44v4ah25_LciXiYlOz8HqoFgGAhagA/viewform
(link
zamieszczony na stronie www.rudaslaska.pl), a w formie papierowej
w Biurze Obsługi Mieszkańców UM.
Można też ją wyciąć z tej strony
,,Wiadomości Rudzkich” i po wypełnieniu dostarczyć do Urzędu Miasta.
Platforma ma współpracować z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej oraz Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji
Publicznej. Osoby posiadające konta
w tych systemach będą mogły wykorzystać je do logowania, będzie też

możliwość założenia konta bezpośrednio w CPeUP. Jednym z modułów
platformy ma być również system powiadomień sms i e-mail. Założenia
projektu obejmują też możliwość
przyszłej rozbudowy o kolejne usługi.
Projekt
Centralnej
Platformy
e-Usług Publicznych to jednak nie
tylko ułatwienia dla osób załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta, ale
również optymalizacja pracy samego
magistratu i przepływu danych między nim i innymi miejskimi jednostkami. – Nowa platforma zintegruje
dane pobierane z systemów finanso-

wych urzędu, które w ramach projektu
zostaną też zmodernizowane – zaznacza Ewa Czapelka, naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego UM.
W najbliższych tygodniach zostanie
opracowana koncepcja platformy,
uwzględniająca wyniki ankiety. Miasto
chce na realizację projektu pozyskać
dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20142020. Nabór wniosków trwa do końca
lutego br. Koszt projektu będzie znany
po doprecyzowaniu jego zakresu
i przygotowaniu dokumentacji. WG

Badanie Interesariuszy e-usług:
mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

Ankieta jest przeprowadzana na zlecenie Miasta Ruda Śląska
w ramach przygotowania Projektu: „Budowa Centralnej Platformy e-Usług Publicznych Miasta Ruda Śląska”.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania
E-usługa – usługa publiczna świadczona poprzez Internet
(możliwość złożenia i przyjęcia wniosków, dokumentów w danej
sprawie poprzez stronę internetową Urzędu, możliwość otrzymania decyzji, możliwość dokonania płatności elektronicznej).
1.

Proszę zaznaczyć którą grupę interesariuszy Pan/Pani
reprezentuje. Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
Przedsiębiorca
Osoba fizyczna/Mieszkaniec
Organizacja pozarządowa
Osoba niepełnosprawna
Emeryt/Rencista

2.

Gdyby istniała taka możliwość, czy był(a)by Pan/Pani zainteresowany/-a załatwieniem sprawy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w pełni elektronicznie (np. przez stronę
internetową), bez konieczności osobistego załatwiania
sprawy? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

3.

Jakimi e-usługami jest Pan/Pani najbardziej zainteresowany/na? Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
Zgłoszenie wniosku o otrzymywanie informacji o zobowiązaniach

Rudzki Informator Samorządowy

Złożenie wniosku o udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie
podatków i opłat lokalnych i wydanie decyzji

Złożenie i przyjęcie deklaracji/korekty na podatek od nieruchomości DN-1 (osoby prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej)

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w podatkowej ewidencji nieruchomości oraz wydanie zaświadczenia

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
(osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej) i zapłata należności podatkowej

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości oraz
wydanie zaświadczenia

Złożenie informacji/korekt o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach IN-1 i wydanie decyzji
(osoby fizyczne)

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości
gospodarstwa rolnego oraz wydanie zaświadczenia

Złożenie i przyjęcie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach IN-1, wydanie decyzji
(osoby fizyczne) i zapłata należności podatkowej

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości
dochodów gospodarstwa rolnego oraz wydanie zaświadczenia

Złożenie i przyjęcie deklaracji/korekty na podatek od środków transportowych
Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych i zapłata należności podatkowej
Złożenie i przyjęcie zgłoszenia powstania/wygaśnięcia
obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psa
Złożenie i przyjęcie zgłoszenia powstania obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psa i zapłata należności podatkowej
Złożenie wniosku o zwrot nadpłaty z tytułu podatków
i opłat lokalnych, wydanie decyzji i zwrot/odmowa zwrotu
Złożenie i przyjęcie deklaracji/korekty o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Złożenie i przyjęcie deklaracji/korekty o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ryczałt
ogródki
Złożenie wniosku o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydanie decyzji
i zwrot/odmowa zwrotu

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

Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej, wydanie decyzji oraz zwrot lub odmowa zwrotu
Żadna z powyższych
3.

Proszę określić, jakie ma Pan/Pani największe problemy (bariery) w korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną (poprzez Internet). Zaznacz wszystkie
właściwe odpowiedzi.
Brak barier w korzystaniu z e-usług
Strony internetowe są nieczytelne, nieprzyjazne
Na stronach urzędowych nie można znaleźć informacji
o sposobie załatwiania sprawy
Nie umiem korzystać z komputera (tabletu)
Nie umiem korzystać z Internetu
Nie mam komputera (tabletu, smartfonu)
Nie mam dostępu do Internetu
Nie mam podpisu elektronicznego
Nie mam profilu zaufanego
Nie wiem gdzie i jak założyć profil zaufany
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
Rudzka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Rudzka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Rudzka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

ogłasza przetarg
nieograniczony
ofertowy na najem
wymienionych
w wykazie lokali
użytkowych.
Przedmiotem
przetargu będzie
ustalenie wysokości
stawki eksploatacyjnej
na podane lokale.

ogłasza przetarg
ofertowy nieograniczony,
którego przedmiotem
będzie ustalenie
najwyższej stawki
czynszu najmu i na jej
podstawie zapewnienie
pierwszeństwa do
zawarcia umowy najmu
dla wymienionych
w wykazie mieszkań.

ogłasza przetarg ofertowy na
zapewnienie pierwszeństwa
do zawarcia umowy na najem
boksów garażowych nr 15
i nr 26 przy ul.Norwida 26
w Rudzie Śląskiej na dzień
8.03.2017 r. godz. 11.00.
Przedmiotem przetargu
będzie stawka eksploatacyjna
zaoferowana w oparciu
o stawki wyjściowe podane
w wykazie.
Ww. wykaz, warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowe informacje dostępne są
na stronie www. rsm.com.pl lub
w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój 100) lub pod nr telefonu 32 248-24-11 wew. 209
lub 290.
Spółdzielnia zastrzega sobie
prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

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

Ww.
wykaz,
warunki
uczestnictwa
w
przetargu
oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www. rsm.com.pl lub w Dziale
Członkowsko-Lokalowym,
pokój 118, telefon 32 248-2411, wew. 311.

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

Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowe informacje dostępne są
na stronie www. rsm.com.pl lub
w Dziale Członkowsko-Lokalowym Spółdzielni tel. 32 248-2411 wew. 209.
Spółdzielnia może odwołać
przetarg bez podania przyczyn.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal mieszkalny nr 2 usytuowany na parterze (I-kondygnacji) budynku mieszkalnego nr 246 przy
ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej-Wirku, położonego na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2180/123
o powierzchni 500 m2, obręb Wirek, k.m.1, KW nr GL1S/00011237/8. Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od
wpisów.
Lokal o powierzchni użytkowej 60,90 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 12,30 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. Widoczne są
naloty wilgoci w pokojach, zły stan techniczny podłóg, ścian, sufitów, stolarki okiennej, brak wentylacji w łazience.
Lokal nr 2 zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 659/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń,
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. 1 Maja
246.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 122.000,00 zł.
Wylicytowana cena lokalu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Lokal jw. wolny jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 14.03.2017 r. wadium w wysokości 6.100,00 zł,
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 mieszkalne 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.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218
(Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości, w których realizacji
będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie
podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny lokalu pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywający ponosi wszelkie
opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32 248-75-63.
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 1.03.2017 r. od godz. 14.00 do 15.00.

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 8.0018.00, 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.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie
ulic: Kędzierzyńskiej – Przy Kolei, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne oraz ogródek przydomowy, Zabrzańskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące nośniki reklamowe, Szczęść Boże,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, Jana III
Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, Jana III Sobieskiego, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem
na cele rolnicze, Jana III Sobieskiego, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem
z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny oraz garaż wolnostojący, Ogrodowej, która
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże.

OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta Ruda Śląska
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) - zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Panattoni Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wydana została
w dniu 07.12.2016 r. decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 656-16 o pozwoleniu na budowę
dla inwestycji pn.:
„Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, zagospodarowaniem terenu oraz z infrastrukturą techniczną (tj. zbiornikiem retencyjnym, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią kanalizacji ścieków technologicznych, siecią wodociągową, instalacją gazową, siecią elektryczną, miejscami postojowymi dla samochodów
osobowych, komunikacją), portiernią, zbiornikiem wody przeciwpożarowej wraz z pompownią i adaptacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty, na
nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym: 658/453, 660/458, 465, 471, 466, 1048/487, 475,
1046/493, 500”
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą
zapoznać się z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji oraz z dokumentacją sprawy. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki
i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.
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„WIADOMOŚCI RUDZKIE” GRAJĄ PO ŚLĄSKU

25-LECIE „WIADOMOŚCI RUDZKICH”

Walentynki w Mateczniku

Kolejne spotkanie w Osiedlowym Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Matecznik” upłynęło w walentynkowym
klimacie. Piosenki o miłości królowały na scenie, podczas muzycznego spotkania w ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku”. Swoje przeboje zaprezentowali Teresa Walerjańska, Krzysztof
Procek i stawiająca swoje pierwsze kroki na scenie Anna Matuszczyk. W duetach zaprezentowali się z kolei Baba z Chopym oraz
zespół Arkadia Band. Swoje dziesięciolecie świętował ponadto zespół de facto, który na scenie pojawił się 3 lutego 2006 roku i od tej
pory nagrał trzy płyty oraz zagrał setki koncertów. Gościem specjalnym, zaproszonym przez prowadzących spotkanie Annę Włodarczyk i Arkadiusza Wieczorka, był Sebastian Mierzwa – gospodarz
programu „Szlagierowa Biesiada” w telewizji TVS. Kolejne spotkanie w ODK „Matecznik” zaplanowano na 24 marca. 
AW

Choć czasy się zmieniły, kolejki pozostały. Tyle, że tym razem
z racji nadmiaru nowego towaru, a nie jego braku...
Tak wyglądało otwarcie nowego sklepu na Wirku
na początku XXI w. („WR””, luty, 2001 r.)
Dobre hasło to
podstawa! Choć
dziś „Wiadomości
Rudzkie” promują
się hasłem
„Możesz wiedzieć
więcej”, kiedyś
brzmiało ono
zupełnie inaczej.
(„WR”,
luty, 1993 r.)

Foto: Adam Helisz

Foto: Adam Helisz

Foto: Adam Helisz

Foto: Adam Helisz

Reklama dźwignią handlu – to prawda znana od lat. O tym, że na naszym rudzkim, lokalnym polu „Wiadomości Rudzkie” odgrywają dużą
rolę w tej sferze, przekonało się już wielu. Na przestrzeni kolejnych lat
udowodnialiśmy, że prasa lokalna to świetne miejsce na rozreklamowanie swojej działalności. Dziś, z okazji 25-lecia istnienia naszej gazety,
publikujemy związane z tym wycinki archiwalnych wydań.

Foto: Adam Helisz
Foto: Adam Helisz

Spacerem
po archiwum „WR”

Foto: Adam Helisz

Foto: Adam Helisz

Foto: Adam Helisz

Ogłoszenie za milion złotych! Tanio? („WR”, luty, 1993 r.)
W pierwszych numerach
„Wiadomości Rudzkie” dużo
miejsca poświęcały sklepowym
asortymentom... czasem z
przymrużeniem oka.
(„WR”, luty, 1995 r.)

Walentynki z „WR”
Czas na ostateczne rozwiązanie naszej walentynkowej zabawy.
Do redakcji „Wiadomości Rudzkich” trafiło mnóstwo fantastycznych zdjęć, spośród których w zabawie SMS wytypowaliście najlepsze. Decyzją Czytelników zdjęcie nadesłane przez Kasię Rydzyńską jest tym, które zasługuje na weekend w Hotelu Alpin
w Szczyrku. Po odbiór vouchera zapraszamy do Redakcji. Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia oraz udział w zabawie.

Tak „Wiadomości
Rudzkie” zachęcały
do publikowania
pierwszych reklam
w tygodniku.
(„WR”, luty, 1993 r.)
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OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta
Ruda Śląska
o wydaniu decyzji o pozwoleniu
na budowę
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23
z późniejszymi zmianami), w związku z art.
72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) – zawiadamiam, że po
rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej Tramwaje Śląskie z siedz. w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5, wydana została w dniu 8.04.2015
r. decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr
219-15 o pozwoleniu dla inwestycji pn.:
„Przebudowa torowiska tramwajowego
w ramach zadania „Modernizacja torowiska
tramwajowego linii 9 w ul. Piotra Niedurnego
w Rudzie Śląskiej na odcinku od ul. Hutniczej
do ul. Grochowskiej”, na działkach o oznaczeniu geodezyjnym: 2021/111, 2036/111,
2964/215, 2543/189 i 1303/189”
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że
wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji oraz z dokumentacją sprawy. Strony
mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda
Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury,
w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes).
Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze:
Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz
Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel.
32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00,
reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

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

Panu Dariuszowi Potyrale
Radnemu Rady Miasta Ruda Śląska oraz Jego Najbliższym
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

przekazuje
Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska wraz z Radnymi

OGŁOSZENIA | 15.02.2017

Szczere wyrazy współczucia
dla naszej koleżanki Marii Dudek
z powodu śmierci

matki

składa
Kierownictwo i Personel Przychodni
Wireckiej z Rudy Śląskiej

PODZIĘKOWANIE

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Panu Dariuszowi Potyrale
Radnemu Rady Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Pani Kierownik lek. med. Jolancie Lorek
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

lek. med. Waldemara Liszka
składają
pracownicy Przychodni Rejonowej w Bielszowicach

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 8.02.2017 r. do
dnia 1.03.2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej, stanowiącej
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 986/30 o powierzchni
1171 m2, obręb Orzegów, zapisaną na karcie mapy 2 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00013517/9 (w dziale III wpisana jest odpłatna na czas
nieoznaczony służebność gruntowa polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę pasem gruntu o szerokości 6 m biegnącym od granicy wschodniej do granicy zachodniej tej działki; dział IV
ww. księgi wolny jest od wpisów), która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we
mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Ernestyny ZDRZAŁEK

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowanie składa SYN Z RODZINĄ

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki

na ręce Pani Barbary Grelowskiej
składają
nauczyciele, uczniowie i pracownicy
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

Koledze Dariuszowi Potyrała
Przewodniczącemu Związku Zawodowego Górników w Polsce
przy Radzie Krajowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składa Zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce
Polskiej Grupy Górniczej KWK Pokój

,,Nie umiera ten kto zawsze pozostaje w sercach naszych...”
Szanownemu Panu
dr n med. Jerzemu Zdrzałek
Kierownikowi Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
i całej Jego Rodzinie
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składa
Personel Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego
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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

USŁUGI

Pomoce domowe ,,BLASK” – usługi porządkowe, sprzątanie, mycie
Kafelkowanie, panele, remonty okien, prasowanie, pranie dywanów
i mebli tapicerowanych. Tel. 609-937mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
588.

Dwupokojowe: Paderewskiego 48
m2, 103 tys., Międzyblokowa 42 m2,
109 tys., 1 piętro. LOKATOR, tel. 793017-323.

na stanowiska: kucharz, pizzerman,
pomoc kuchenna. Oferujemy umowę
na pełen etat. Cv prosimy składać
osobiście ul. Kubiny 32, 41-710, tel.
601-730-400.

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

Trzypokojowe: Chełmońskiego 55
m2, 139 tys., Oświęcimska 57 m2, 129
tys., Potyki, 61 m2, 2piętro. LOKATOR,
tel. 793-017-323.

Zatrudnię pracownika do prac
ogólnobudowlanych z prawem jazdy.
Tel. 603-975-040.

Do wynajęcia mieszkania Ruda
Śląska, Niedurnego 45. Tel. 601-959140.

Praca dla górników oraz osób bez
doświadczenia na terenie Polski
i Czech. Tel. 34 362-66-95, mail: bis@
poczta.neostrada.pl.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

Oferujemy między innymi:

•
•
•
•

Osocze bogatopłytkowe
Mezoterapię
Laserowe usuwanie naczynek
Laserowy peeling
Szczegóły na stronie internetowej
ZAPRASZAMY

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba
tel. 32 700-77-33, 731-077-667

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

Pożyczki, kredyty nawet z komorREM-MAX – kompleksowe remon- nikiem. Tel. 500-853-100.
ty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.
Remonty, tanio i solidnie. Tel.
603-442-830.
Remonty mieszkań i łazienek dla
osób niepełnosprawnych. Tel. 512Szybko tanio solidnie wyremontujemy Twoje mieszkanie. Tel. 734-128-174.
121-532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.

MEDYCYNA ESTETYCZNA

OGŁOSZENIA | 15.02.2017

USŁUGI POGRZEBOWE

DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne.
Docieplenia budynków, remonty Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27,
tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.
elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.

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

Działki Ruda Śląska, Mikołów
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502Tel. 601-292-699.
052-885.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 90
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Ruda, jednopokojowe, 29 m2, 58
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501- tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
398-273.
Halemba, jednopokojowe, 37 m2, 75
VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO- tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
WADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
Szeregówki Halemba, 123 m2, 325
Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
243-01-77.
Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1 - 82 m2 od 270.000 zł.
Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32
GODULA os. Paryż od 125 m2 od
243-01-77.
330.000 zł. WIREK, ul. Jankowskiego
107 m2 od 350 000 zł.
Nie dajesz rady spłacać rat zaPomagamy uzyskać kredyt
dzwoń. Tel. 32 243-01-77.
hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
Nie masz zdolności kredytowej
tel. 691 523 055
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 24301-77.
Tanie mieszkania na WWW.LOSzybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.

KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-384.

Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkoKawalerki: Jankowskiego, 33 m2, 6
wanie łazienek, remonty. Tel. 32 307- piętro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-01720-99, 784-699-569.
323.

Sprzedam M-3, 46,3 m2, Nowy Bytom, wieżowiec. Tel. 660-051-039,
17.00-19.00.
Do wynajęcia garaż murowany, Bykowina. Tel. 518-488-596.
Do wynajęcia 2-pokojowe,
mieszkanie Godula, 700 zł. Kaucja
1000 zł. Tel. 606-717-534.
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe (c.o.), Nowy Bytom. Tel. 504611-964.

MOTORYZACJA
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502865-808.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel.
733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie
zaświadczeń. Odstąpię zbiornicę
z możliwością współpracy z recyklingiem. TANIE OPONY. Tel. 32 771-6131, 502-097-300.

Fryzjerkę na dobrych warunkach
zatrudnię. Halemba, tel. 509-553851.
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.
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
SPECJALNYCH IM. ŚW. ŁUKASZA W
RUDZIE ŚLĄSKIEJ 41-710 RUDA ŚLĄSKA, UL. SYGIETYŃSKIEGO 6 OGŁASZA NABÓR na stanowisko pracy:
KIEROWCA, wymiar etatu: 1/2. Wymagane prawo jazdy kat. D. Nr tel. 32
340-00-10.
Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem w Halembie. Tel. 608-793-121.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.
Kupię akcje Huty Pokój najwyższa cena. Tel 518-637-070.

PRACA

Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel.
607-468-787.

Restauracja i Pizzeria Kuźnia Smaku w Rudzie Śląskiej poszukuje osób

Kupię wszelkie starocie od igły po
szafę. Tel. 603-280-675.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowych własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulic Władysława
Jagiełły i Dojazdowej, obręb Kochłowice, karta mapy 1, KW nr GL1S/00021118/1, stanowiących
działki nr:
– 3787/3 o powierzchni 564 m²,
– 3786/3 o powierzchni 627 m²,
– 3785/3 o powierzchni 659 m²,
– 3784/3 o powierzchni 692 m²,
– 3828/3 o powierzchni 852 m²,
– 3829/3 o powierzchni 725 m²,
które zostaną oddane w drodze ustnych przetargów nieograniczonych w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.”
Ceny wywoławcze (netto) do przetargów nieruchomości wynoszą:
– dla działki nr 3787/3 – 74.000,00 zł,
– dla działki nr 3786/3 – 84.000,00 zł,
– dla działki nr 3785/3 – 89.000,00 zł,
– dla działki nr 3784/3 – 93.000,00 zł,
– dla działki nr 3828/3 – 114.000,00 zł,
– dla działki nr 3829/3 – 97.000,00 zł.
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Koszykówka

„Mecz Gwiazd” za nami

W meczu wzięli udział zawodnicy z całej aglomeracji śląskiej.
„Mecz Gwiazd” Rudzkiej Amatorskiej
Ligi Koszykówki odbył się w hali
MOSiR-u w Nowym Bytomiu. W niedzielne popołudnie (12.02) na parkiecie
zmierzyli się m.in. zawodnicy z Rudy Śląskiej, Zabrza, Bytomia i Katowic. Podczas
imprezy nie zabrakło także zabawy, w której mogła wziąć udział zgromadzona na
trybunach publiczność. – Swoje siły sprawdzali najlepsi zawodnicy Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, podzieleni na dwie
grupy, czyli „Wschód” i „Zachód”. W meczu wzięli udział zawodnicy z całej aglomeracji śląskiej. W zasadzie w tej imprezie

nie chodzi tylko o rywalizację i o to, kto
wygra, bo najbardziej liczy się dobra zabawa – podkreślił Andrzej Pustelnik
z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Na boisku swoje umiejętności koszykarskie mogli sprawdzić także kibice zasiadający na widowni. Specjalnie dla nich
zorganizowany został konkurs rzutów do
kosza z połowy. Z kolei zawodnicy wzięli
udział w konkursie rzutów za trzy punkty.
Podczas rozgrywek wyróżniono także zawodników, którzy okazali się najlepsi.
„Mecz Gwiazd” zakończył się wynikiem
Wschód – Zachód 93:61.

Lekkoatletyka

Srebrne sukcesy

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów
i Juniorów Młodszych za nami. Podczas
zawodów triumfował Przemek Kozłowski,
który zdobył aż dwa srebrne medale i został wicemistrzem Polski juniorów w biegu na 60 m z czasem 6,93 oraz biegu na
200 m z czasem 21,78.
W zawodach wystartowała czteroosobowa ekipa TL Pogoni. Podopieczny Piotra Prencla na obu dystansach poprawił
swoje rekordy życiowe, co pomogło mu
w wywalczeniu tytułów wicemistrzowskich. Pozostałe reprezentantki klubu osiągnęły wyniki, które pozwalają patrzeć
z optymizmem w ich przyszłość sportową.
– Co do moich podopiecznych to wyciągamy wnioski i pracujemy dalej. Wisienką
na torcie będą letnie mistrzostwa Polski
i na tym się już teraz skupiamy. Cieszę się,
że dziewczyny po ubiegłorocznych problemach zdrowotnych, przez które straciły
możliwość startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i brak startów w drugiej
części sezonu 2016, wracają do formy.
Jednak jest to proces powolny, a każdy
chciałby osiągnąć sukces „tu i teraz” – zaznaczyła trenerka Katarzyna Czyż.
Ada Sitarska w pchnięciu kulą (3 kg)
juniorek młodszych zajęła siódme miejsce,
uzyskując wynik 12,51 m. Z kolei Natalia
Zawronek miała aspiracje do wejścia do
finału A biegu na dystansie 400 m junio-

Przemek Kozłowski został
wicemistrzem Polski juniorów
w biegu na 60 i 200 m.
rek, jednak małe zawahanie podczas biegu
eliminacyjnego spowodowało, że ostatecznie zajęła ona siódme miejsce, osiągając
czas 58,15 i została wyłączona z walki o medale. Natomiast w finale B zajęła drugie
miejsce z nowym rekordem życiowym
57,92 w hali i ostatecznie wywalczyła
ósme miejsce. Ostatnią zawodniczką była
Wiktoria Synowiec, która startowała
w biegu na dystansie 600 m juniorek młodszych i w biegu eliminacyjnym ustanowiła
halowy rekord życiowy (wynik 1’38’’45).
Uzyskany czas dał awans do finału B, w którym pobiegła 1’39’’03, co ostatecznie pozwoliło uzyskać dwunastą pozycję.

Kolumny sportowe przygotowała agnieszka lewko
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ROK SPORTU ORZEGOWSKIEGO

Wielkie podsumowanie
Turniej tenisa ziemnego, piłki plażowej,
bieg uliczny, nightskating, wyścig rowerowy, zawody akrobatyczne i zapaśnicze
oraz festyny – to tylko niektóre z atrakcji,
jakie odbyły się w ramach obchodów Roku Sportu Orzegowskiego. W czwartek
w „Galerii Czapla” podsumowano całoroczne działania oraz przypomniano sportową tradycję i historię dzielnicy.
– Przyczyną zainaugurowania Roku
Sportu Orzegowskiego było rocznica pięćdziesięciolecia powstania hali sportowej
w Orzegowie. Ten jubileusz był dla nas inspiracją, żeby zorganizować to ogromne
przedsięwzięcie, w które włączyli się
mieszkańcy naszej dzielnicy – zaznaczyła
Iwona Skrzypczyk-Sikora, prezes Towarzystwa Miłośników Orzegowa.
W ramach tegorocznych obchodów organizatorzy zaplanowali obszerny cykl
imprez sportowych. Najważniejsze imprezy to m.in.: eliminacje Freestyle Ice Skating Days, bieg przełajowy Ruda Run, Wojewódzki Turniej Tenisa, Ogólnopolski
Turniej Rugby Dzieci i Młodzieży, Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Zapasach,
Parafialny Turniej Siatkówki Plażowej,
Międzynarodowy Turniej Hokeja dla Dzieci, Eliminacje Pucharu Śląska w Jeździe
Szybkiej na Rolkach i wiele innych.
– Dzięki temu wydarzeniu udało się między

Podsumowanie odbyło się w „Galerii Czapla”.
innymi zintegrować środowisko sportowe
w Orzegowie oraz wypromować wiele sekcji sportowych działających w obrębie naszej dzielnicy. Mimo że dzisiaj podsumowujemy Rok Sportu Orzegowskiego, to nie

znaczy, że przestajemy działać w tym zakresie. Przed nami jeszcze wiele niezapomnianych wydarzeń sportowych – dodał
Jerzy Kasperek, wiceprezes Towarzystwa
Miłośników Orzegowa.
OGŁOSZENIE
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Zapasy

Srebro dla Pogoni

W miniony weekend zapaśnicy rudzkiej Pogoni odnieśli
niemały sukces. Podczas Pucharu Polski Seniorów w Radomiu zdobyli dwa srebrne medale. Marek Noga w kategorii 80 kg w finale musiał oddać zwycięstwo Krzysztofowi Niklasowi z GKS-u Kartuzy. Jednak wcześniej pokonał
zawodnika z Cementu Gryfa Chełm – Piotra Główkę oraz
Marka Esterowicza z Sokoła Lubawa. Filip Chrząszcz
również przegrał finał w kategorii 85 kg z Tadeuszem Michalikiem z KS-u Sobieskiego Poznań, który jest aktualnym wicemistrzem Europy i mistrzem Polski seniorów.
W grupie pokonał Jakuba Madeja z PCT-u Pabianice, Piotra Dybkę z Olimpijczyka Radom i Fiodora Zarembę
z Ukrainy. W punktacji klubowej rudzka Pogoń zajęła
siódme miejsce. Trener Piotr Topolski liczy na to, że jego
zawodnicy wygrają rywalizację podczas młodzieżowych
mistrzostw Europy (do 23 lat).

Rudzcy zapaśnicy zdobyli dwa srebrne medale w Radomiu.

Piłka ręczna

Derby należały do Grunwaldu
GLORIA KATOWICE – SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 34:37 (20:17)
SPR Grunwald: Błaś, Kowalczyk –
Niedźwiedzki, Partuś, Gansiniec,
Kapral, Kurzawa 4, Wiertelorz 4,
Milewski 1, Stogowski, Langer,
Maniara, Nowak, Talaga.
Trener: Adam Wodarski
W niedzielne popołudnie (12.02) w derbowym pojedynku z Glorią Katowice
zmierzyli się zawodnicy SPR-u Grunwald.
Jednobramkowe zwycięstwo podopiecznych trenera Adama Wodarskiego wskazywało na to, że będzie to pasjonujące
widowisko.
Emocjonująca walka rozpoczęła się
już od pierwszego gwizdka sędziego,
jednak żadna drużyna nie uzyskała kilkubramkowej przewagi. W tym fragmencie gry dobrze prezentowali się młody Remigiusz Partuś, który swoimi rzutami z drugiej linii zaskakiwał bramkarza miejscowych oraz Michał Niedźwiedzki. Rudzianie bardzo dobrze wykorzystali przerwę i po zmianie stron
widać było większą determinację w odrobieniu strat. Sztuka ta udała się „zielonym” w 57. minucie spotkania po bramce Roberta Kurzawy. Lewoskrzydłowy
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Nordic walking

Spacerem po Chebziu

Wielbiciele nordic walking co miesiąc spacerują po innej dzielnicy.
Miłośnicy długich spacerów z kijkami już po raz drugi wyruszyli w miasto.
W Chebziu odbyło się kolejne z cyklu
jedenastu spotkań w poszczególnych
dzielnicach miasta. Organizatorem treningów jest stowarzyszenie „FabrikaNordika”.
– Nordic walking jest przede wszystkim dyscypliną sportową. To konkretna
technika chodzenia. Zależy mi, aby
uczestnicy dobrze ją poznali. Spacerów
z kijkami, które nie generują wysiłku,
trudno nazwać nordic walking. Nasze
spotkania odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, aż do listopada. Podczas finału, 16 grudnia, bę-

dziemy brali pod uwagę liczbę zawodników z danej dzielnicy oraz wyłonimy
najszybszego uczestnika – mówi Katarzyna Wolniewicz, koordynatorka projektu.
Poszczególnym spotkaniom, a raczej
dzielnicom, przypisane zostały konkretne kolory. Dlatego każdy może założyć ubranie lub jakiś dodatek w konkretnym kolorze. Natomiast podsumowaniem rocznych spotkań dzielnicowych będą zawody nordic walking,
„Challenge – Najlepsza Ruda”, które
odbędą się 16 grudnia br. na Burloch
Arenie i zweryfikują, która dzielnica
jest najszybsza.

Sportowy rozkład jazdy

Rudzcy szczypiorniści pokonali przeciwników z Katowic.
zdobył wtedy kilka ważnych trafień i był
wyróżniającą się postacią na boisku.
Przez następne kilkanaście minut trwała
zaciekła walka, ale żadnej z drużyn nie
udało się zyskać widocznej przewagi.
Przełom jednak nastąpił w 56. minucie.
Gospodarze stracili trzykrotnie piłkę,
a zawodnicy Grunwaldu bezlitośnie

wykorzystali ten fakt. Wtedy Damian
Kapral i Łukasz Gansiniec dwa razy
skorzystali z prezentu miejscowych
i Grunwald był bardzo bliski zdobycia
dwóch punktów. Ostatnie trzy minuty
meczu nie przyniosły istotnych zmian
i tym sposobem Grunwald pokonał katowicki zespół 34:37.

23 LUTEGO 2017 TŁUSTY CZWARTEK

CUKIERNIA PEREŁKA
serdecznie zaprasza

NA PYSZNE PĄCZKI

z marmoladą, różą, śmietaną, makiem,
adwokatem, budyniem, czekoladą, toffi, maliną,
oraz małe pączusie serowe i faworki
W ATRAKCYJNYCH CENACH!!!

Biegi – 15 lutego, godz. 18.00 – Trening biegowy przed III Rudzkim
Półmaratonem Industrialnym na Burloch Arenie.
18 lutego, godz. 11.00 – Bieg Wiewiórki, las halembski przy Szkole
Podstawowej Sportowej nr 15.
Łyżwy – 25 lutego, godz. 17.00 – Freestyle Skate Day 2017 na Burloch Arenie.
Taniec – 11-12 marca, godz. 14.30 – Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach
Latynoamerykańskich, hala MOSiR-u w Halembie.
REKLAMA

W sprzedaży również
pieczywo na naturalnym zakwasie,
torty dla najmłodszych,
weselne i okolicznościowe,
tradycyjne lody, desery,
gorąca czekolada
i aromatyczna włoska kawa –
najlepsza w okolicy!
(dostępna na miejscu lub na wynos)

WYRÓB WŁASNY

NASZE CUKIERNIE
Ruda Śląska (Godula) ul. Karola Goduli 32/01
Ruda Śląska (Halemba) ul. Solidarności 11f
Bytom (Szombierki), ul. Małachowskiego 8a
www.cukiernia-perelka.pl
tel. 535 945 819, 32 388 80 85

www.wiadomoscirudzkie.pl
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SZAFY, ZABUDOWY WNĘK
NA KAŻDY WYMIAR
SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

DUŻE RABATY

OFERTA WAŻNA DO 28 LUTEGO 2017. PROMOCJE NIE SUMUJĄ SIĘ

SYSTEMY POLSKIEJ
FIRMY SEVROLL

