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MPGM TBS SP. Z O.O.

– Rok 2017 był rokiem, w którym bar-
dzo dużo się działo. Jako spółka realizu-
jemy określone w umowie z miastem za-
dania podstawowe, takie jak m.in. tech-
niczne utrzymanie budynków (remonty, 
konserwacje, usuwanie awarii), prowa-
dzenie księgowości, czy przeprowadzanie 
dużych inwestycji na zasobach komunal-
nych – wylicza Bogusław Waćko, prezes 
MPGM TBS w Rudzie Śląskiej.

W ubiegłym roku MPGM TBS w imie-
niu Miasta Ruda Śląska zrealizowało re-
monty w ramach zasobu komunalnego za 
ok. 2 mln zł. W ramach tego wyremonto-
wano 14 budynków komunalnych (w tym 
remont ośmiu dachów) oraz 31 mieszkań 
socjalnych. Wymieniono także 261 
okien. 

700 – tyloma budynkami 
mieszkalnymi 

(komunalnymi i wspólnotowymi) 
zarządza obecnie MPGM TBS.

Jednak MPGM TBS remontuje nie tyl-
ko w ramach środków miejskich, ale tak-
że pozyskuje dofi nansowanie dla wspól-
not mieszkaniowych, którymi spółka 
również zarządza. – Pozyskujemy bardzo 
dużo środków z Banku Gospodarstwa 
Krajowego, które wykorzystywane są 
przez wspólnoty mieszkaniowe na prace 
związane z termomodernizacją, dzięki 
której budynki w naszym mieście mają 
coraz lepszy standard. Takie dofi nanso-
wanie to bardzo zachęcający instrument 
wsparcia dla wspólnot – zaznacza Jolanta 

Za nimi rok zmian. Czas na kolejne wyzwania
Ok. 700 zarządzanych budynków mieszkalnych, ok. 200 hektarów utrzymywanej zieleni miejskiej, ok. 2 tys. umów z najemcami garaży, czy ok. 8,2 
mln zł przeznaczonych na termomodernizacje budynków wspólnot mieszkaniowych. To tylko niektóre z liczb, podsumowujące 2017 rok w Miej-
skim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Rudzie Śląskiej. Rok niezwykle intensywny, kiedy to MPGM TBS oprócz podstawowych 
zadań wykonywanych na zlecenie Miasta Ruda Śląska w zakresie mieszkalnictwa, rozpoczęło przebudowę kompleksów garażowych, termomo-
dernizację budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, zajmuje się także utrzymaniem zieleni miejskiej. W tym roku spółka także nie 
zwalnia tempa, a kolejnymi, nowymi zadaniami, którymi się zajmie, będzie rewitalizacja podwórek oraz stworzenie Traktu Rudzkiego.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

41-710 Ruda Śląska,  ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82

www.mpgm.com.p l 

Biały, starszy inspektor – specjalista ds. 
kredytów w MPGM TBS. 

I tak, w ubiegłym roku na termomoder-
nizacje budynków wspólnot mieszkanio-
wych przeznaczono 8,2 milionów zł, 
w tym 7,172 mln zł to właśnie kredyt. 
W ramach zarządzania wspólnotami 
MPGM TBS zachęca także do wymiany 
źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne, na 
co z kolei możliwe jest uzyskanie dofi nan-
sowania z Urzędu Miasta. Odpowiednio 
do liczby budynków w ramach wspólnoty 
może to być 5,10 lub 15 tys. zł.
W ubiegłym roku takich inwestycji było 
16, a łączne dofi nansowanie z budżetu 
miasta na ograniczanie niskiej emisji wy-
niosło 210 tys. zł. W tym roku gotowe są 
już kolejne cztery wnioski. – Chcemy 
walczyć o czyste powietrze oraz ze smo-
giem, który niestety dosyć często nam to-
warzyszy, dlatego staramy się poprzez 
możliwość dofi nansowania zachęcać 
wspólnoty do wymiany źródeł ciepła 

MPGM TBS zajmuje się także zielenią miejską. 
W ramach tego ukwiecono ronda oraz postawiono nowe donice.

W ramach ubiegłorocznych termomodernizacji budynków wspólnot 
wyremontowany został m.in. ten przy ul. Zgrzebnioka 10.

– podkreśla Tomasz Rzeżucha, wicepre-
zes MPGM TBS. 

8,2 mln zł – taka 
kwota 

przeznaczona została w ubiegłym roku 
na termomodernizacje budynków 
wspólnot mieszkaniowych. 

Oprócz tego w ubiegłym roku docieplo-
nych zostało 10 budynków wspólnot, 
14 podłączono do sieci c.o., a dwa docieplo-
no wraz z podłączeniem do sieci c.o.  Ter-
momodernizacją objęty został szereg bu-
dynków użyteczności publicznej będących 
własnością Miasta Ruda Śląska: przy 
ul. Siekiela 13, przy ul. Dąbrowskiego 9, 
przy ul. Markowej 20 oraz przy ul. Osiedlo-
wej 1. Termomodernizowane są także bu-
dynki mieszkalne, znajdujące się w zasobie 
komunalnym przy ul. Różyckiego 19, Kubi-
ny 31, Jankowskiego 8, ul. Jankowskiego 6, 
Wita Stwosza 3, Dąbrowskiego 9a oraz 
ul. Matejki 2-12 (trzy budynki).

Równocześnie już od kilku lat spółka 
realizuje coraz więcej dodatkowych za-
dań. – Oprócz realizacji tych podstawo-
wych obowiązków rozszerzamy naszą 
działalność. Wśród zadań, które szcze-
gólnie w ostatnim roku nabrały tempa, 
można wyliczyć m.in. dalsze przejmowa-
nie garaży. Zarządzamy praktycznie 
wszystkimi garażami zlokalizowanymi 
na terenach miejskich. To ponad 2 tys. 

umów najmu – podkreśla Andrzej Gut, 
wiceprezes MPGM TBS. – Chcąc reali-
zować cele wyznaczone przez władze 
miasta, to co postawiliśmy sobie za zada-
nie, to uporządkowanie kwestii garaży, 
które dotychczas były mocno rozproszo-
ne, aby łączyć je w kompleksy – dodaje. 

Obecnie na fi niszu jest porządkowanie 
kompleksu garażowego przy ul. Kemp-
nego, gdzie docelowo powstanie 220 no-
wych garaży w miejscu tych dotychcza-
sowych. Odnowiony zostanie również 
kompleks 81 garaży przy ul. Tołstoja. 
– Równocześnie porządkujemy umowy 
z najemcami, które były dotychczas za-
wierane w różnym terminie i na różny 
czas. Planujemy to ujednolicić wraz 
z przebudową garaży – zaznacza Zofi a 
Matyszewska, dyrektor Biura Eksploata-
cji MPGM TBS. 

300 – tyle nowych garaży 
buduje MPGM TBS. Przy 

ul. Kempnego do użytku w roku 2017  
zostało oddanych 26, następne już 
czekają na najemców, a docelowo 
powstanie ich 220. Z kolei przy 
ul. Tołstoja będzie 81 nowych garaży. 

Ostatni rok przyniósł również nowe 
zadania w zakresie utrzymania zieleni 
miejskiej. Obecnie MPGM TBS zarządza 
ok. 200 ha terenów zielonych. – Zago-
spodarowaliśmy trzy ronda – rondo Gór-

ników, rondo przy CH oraz nowe rondo 
przy zjeździe i wjeździe przy DTŚ w Cheb-
ziu. Zagospodarowana i ukrzewiona zo-
stała również skarpa przy cmentarzu ko-
munalnym na Halembie oraz zieleniec 
przy ul. Gierałtowskiego/Dunajewskiego  
i zieleniec przy ul. Astrów, Różanej, Ja-
śminów w Rudzie – wymienia Wioletta 
Szmatłoch, kierownik Biura Utrzymania 
Zieleni MPGM TBS. 

Ponadto MPGM TBS przejął w utrzy-
manie zieleń przy pasach drogowych, przy 
których wysadzono ponad 3 tys. róż, cze-
go efekty będziemy podziwiać w tym ro-
ku. – Także w tym roku ustawiliśmy 51 
ozdobnych donic w 13 lokalizacjach 
w mieście, a plany na kolejne miesiące są 
ambitne – zapowiada Wioletta Szmatłoch.

200 ha  – takim obszarem 
zieleni miejskiej 

zarządza w tej chwili MPGM TBS.
Ambitne są także inne plany. Sporym 

wyzwaniem dla spółki na ten rok będą 
prace związane ze stworzeniem Traktu 
Rudzkiego. – To dla nas bardzo duże za-
danie, które będzie realizowane od tego 
roku do roku 2019. Obecnie jesteśmy na 
etapie pierwszego przetargu i chcemy, 
aby prace przy utworzeniu traktu ruszyły 
w pierwszym kwartale. Zaczynamy dzia-
łać od hałdy pocynkowej, która zostanie 
zrekultywowana częściowo przez miasto, 
a przez nas zagospodarowana na cele re-
kreacyjne – precyzuje Tomasz Rzeżucha. 
– W pierwszym etapie trakt połączy ulicę 
Kupiecką z ulicą Czarnoleśna – do sta-
dionu lekkoatletycznego, a celem jest po-
łączenie Nowego Bytomia z Wirkiem 
przez zdegradowane tereny zielone, które 
zostaną odnowione. Równocześnie bę-
dziemy pracować nad przygotowaniami 
do realizacji kolejnych etapów – dodaje.

Innym, ważnym zadaniem będzie re-
witalizacja podwórek. Docelowo mają to 
być podwórka przy: ul. Niedurnego 18; 
ul. Krasińskiego 20, 22 i 22a; ul. Hlonda-
Bytomska-Grunwaldzka; ul. Jana III So-
bieskiego; ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a; 
ul. Strażacka 12 – Kałusa 18-28; ul. Ma-
tejki 2-12; ul. Matejki 7-9-Górnicza-
Wesoła; ul. Dąbrowskiego 7,9 i 11 oraz 
ul. Tuwima-Sienkiewicza-Odrodzenia. 
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Decyzja do poprawy
BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzję środowiskową władz miasta w sprawie powstania Ekologicznego Centrum Odzysku Ener-
gii w Rudzie Śląskiej. Stało się tak po złożeniu odwołań dwóch stowarzyszeń i analizie SKO. Te miało dwa główne zastrzeżenia – dotyczyły one niedokładnego zasię-
gu oddziaływania inwestycji, a także nieodebrania wszystkich pełnomocnictw od osób reprezentujących strony postępowania. Po poprawieniu uwag SKO po-
nownie rozpatrzy decyzję pod kątem formalnym. Później przyjdzie czas na ocenę merytoryczną. Inwestor ECOE, czyli firma Eneris, nie zraża się i jak podkreśla  
– zamierza wybudować u nas instalację o najwyższym poziomie technologicznym.

Decyzja o określeniu warunków środo-
wiskowych powstania Ekologicznego 
Centrum Odzysku Energii w Rudzie Ślą-
skiej zapadła w maju ubiegłego roku. 
Wcześniej odbyły się spotkania inwestora 
z mieszkańcami oraz rozprawa admini-
stracyjna. Podczas niej, a także podczas 
spotkań władz miasta z mieszkańcami, 
członkowie stowarzyszenia „Rudzianie 
Razem” nie kryli swojego niezadowolenia 
z powodu planowanej instalacji. Dali oni 
temu wyraz także w odwołaniu od decyzji 
władz miasta. – Nadal jesteśmy przeciwni 
budowie spalarni w Rudzie Śląskiej. Sama 
procedura prowadzona w Urzędzie Mia-
sta, była prowadzona wadliwie, co wyka-
zywaliśmy w odwołaniu. Cały czas powta-
rzamy, że zasięg oddziaływania tej spalar-
ni jest większy niż to, co wskazał w swojej 
decyzji Urząd Miasta. Odnosiliśmy się 
także do konsultacji społecznych, które na-
szym zdaniem były prowadzone w zakrojo-
nej formie – wyjaśnia Anna Łukaszczyk ze 
stowarzyszenia „Rudzianie Razem”. 

Odwołanie od decyzji złożyło także To-
warzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia. 
W tej sytuacji Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Katowicach miało trzy 
możliwości: utrzymania w mocy zaskar-
żonej decyzji, uchylenia zaskarżonej de-
cyzji w całości lub w części, czy umorze-
nia postępowania. Katowickie SKO wy-
brało tę drugą opcję i decyzja została 
uchylona. Jak jednak podkreśla prezes Ko-
legium – wady w wydanej decyzji mają 
głównie charakter proceduralny. – Miano-
wicie nie do wszystkich pełnomocników 
stron została doręczona decyzja admini-
stracyjna organu pierwszej instancji (dru-
gą instancją jest SKO – przyp. red.).  
Druga wada dotyczyła niedokładnego 
określenia zasięgu oddziaływania tej in-

westycji. Granicę wyznaczono w tej części, 
gdzie były przekroczone normy. Tereny, 
gdzie normy nie były przekroczone, nie zo-
stały objęte. Ten wpływ jednak mimo 
wszystko może istnieć – tłumaczy prof. 
Czesław Martysz, prezes Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Katowicach. 
– To nie jest proste postępowanie, bo zbie-
ga się w nim kilka ustaw, ale wiem, że Ru-
da Śląska przeprowadziła je bardzo po-
rządnie, bo zrobiono m.in. rozprawę admi-
nistracyjną z udziałem wszystkich zainte-
resowanych mieszkańców – dodaje.

Teraz piłeczka leży po stronie miasta, 
które musi poprawić wydaną decyzję. Jak 
jednak podkreśla wiceprezydent Rudy 
Śląskiej Krzysztof Mejer, sprawa od po-
czątku nie była prosta, bo gdy przygoto-
wywano dokument, zmieniły się przepisy 
prawa, a samo uzasadnienie SKO liczy so-
bie prawie 40 stron. – Oczywiście nie ma 
usprawiedliwienia dla nas z powodu ta-
kich uchybień formalnych jak nieodebra-
nie pełnomocnictw od osób reprezentują-
cych strony w postępowaniu. Natomiast 
dwie kwestie, które poruszyło SKO, są dla 
nas niejednoznaczne. Chodzi przede 
wszystkim o kwestię wyłączenia miasta ja-
ko strony postępowania (według SKO 
Urząd Gminy, a w tym przypadku Miasta, 
powinien być informowany o decyzji jako 
strona, a tak się nie stało – przyp. red.). 
Druga kwestia dotyczy zasięgu oddziały-
wania instalacji. Przy podejmowaniu de-
cyzji wzięliśmy pod uwagę taki zasięg od-
działywania, na terenie którego przekro-
czone są normy środowiskowe. Samorzą-
dowe Kolegium Odwoławcze ma inne 
zdanie w tej kwestii. Dlatego będziemy to 
dokładnie analizować i rozpatrzymy włą-
czenie dodatkowych stron do postępowa-
nia – mówi Krzysztof Mejer. 

Firma Eneris, inwestor ECOE, nie zraża 
się odwołaniami i decyzją SKO. Firma za-
mierza ponownie przeprowadzić analizy. 
– Zgodnie z decyzją SKO zakres oddziały-
wania instalacji zostanie powtórnie szcze-
gółowo zbadany. Dopiero po przeprowa-
dzeniu takiego badania możliwe będzie 
stwierdzenie, czy zakres oddziaływania 
powinien zostać zgodnie z obecnymi zało-
żeniami, czy też zmieniony. Zakres oddzia-
ływania wpływa na to, jakie strony powin-
ny być brane pod uwagę w procesie przy-
gotowania inwestycji. Przy obecnych zało-
żeniach wszystkie strony zostały uwzględ-
nione i właściwie powiadomione. Przy 
ewentualnym poszerzeniu zakresu oddzia-
ływania, również grono interesariuszy zo-
stanie automatycznie poszerzone – ko-
mentuje Magdalena Sułek-Domańska, dy-
rektor ds. komunikacji w firmie Eneris. 

 Nie wiadomo jednak dokładnie, ile po-
trwa poprawienie błędów proceduralnych 
i przesłanie nowej decyzji do oceny SKO. 
Później przyjdzie czas na merytoryczną 
ocenę decyzji. – My cały czas uważamy, 
że w raporcie są błędy merytoryczne. Je-
żeli Urząd Miasta naprawi całą procedu-
rę formalną, to dopiero wtedy SKO przej-
dzie do merytorycznych zarzutów, które 
w naszym przekonaniu są na tyle istotne, 
że decyzja i tak powinna być odmowna  
– uważa Anna Łukaszczyk. – Ten raport 
jest tak przygotowany, że wrzucamy para-
metry do komputera, a ten coś wyliczy. To 
są jednak pobożne życzenia, bo przy pro-
cesie spalania są poboczne czynniki, które 
mogą być zmienne i one w naszej ocenie 
nie zostały uwzględnione przez inwestora 
– dodaje.

Co on sam ma do powiedzenia w spra-
wie? – Instalacja zaprojektowana dla Ru-
dy Śląskiej odpowiada wszelkim normom 

i praktykom BAT (najlepszej dostępnej 
technologii). Przypomnijmy, że normy 
emisyjne dla takich instalacji są wielo-
krotnie ostrzejsze, niż dla elektrociepłow-
ni węglowych, co czyni taką instalację  
z definicji zdecydowanie bezpieczniejszą 
i przyjaźniejszą mieszkańcom i środowi-
sku. Wielokrotnie zapraszaliśmy do dialo-
gu stowarzyszenie „Rudzianie Razem”, 
do rozmowy na temat planowanej techno-
logii. Byliśmy i wciąż jesteśmy gotowi do 
rozmów. Niestety mimo 1,5 roku prowa-
dzonych konsultacji społecznych stowa-
rzyszenie ani razu nie przedstawiło mery-
torycznych argumentów na rzecz zmiany 
zaplanowanej technologii, nie wskazano 
ekspertów reprezentujących ich stanowi-
ska. Jesteśmy cały czas otwarci na racjo-
nalne argumenty, prawdziwy i bezpośred-
ni dialog w miejsce jednostronnych opinii 

prezentujących niepełne informacje prze-
kazywanych za pośrednictwem mediów  
– deklaruje Magdalena Sułek-Domańska. 
Inwestor nie porzuca także Rudy Śląskiej 
jako lokalizacji elektrociepłowni. – Jeste-
śmy przekonani, że instalacja ECOE jest 
potrzebna zarówno Rudzie Śląskiej, jak 
i całej aglomeracji śląskiej. W tym wzglę-
dzie nasze stanowisko pozostaje bez zmia-
ny. W chwili obecnej przygotowana jest 
zarówno koncepcja projektowa, jak i wy-
typowane są rozwiązania technologiczne 
dla instalacji, odpowiadające najwyższym 
standardom BAT i sprawdzone w setkach 
podobnych instalacji w całej Europie i na 
świecie. Zatem, jak tylko wyjaśnimy kwe-
stie zgłoszone przez SKO, jesteśmy gotowi 
do dalszej realizacji inwestycji – zapew-
nia Sułek-Domańska.

 Joanna Oreł

Elektrociepłownia ma powstać na granicy Rudy, Nowego Bytomia i Chebzia.
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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.

Na tym przejściu bardzo często dochodzi 
do wypadków z udziałem pieszych.

Niebezpieczne przejście | CZARNY LAS

Jak się okazuje, kwestia zabezpieczenia 
przejścia dla pieszych była wielokrotnie 
przedmiotem obrad Komisji ds. Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, a podejmowa-
ne przez nią działania miały na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa. Zgłoszenia w tej 
sprawie otrzymuje także rudzka policja.
 – Na przestrzeni ostatnich lat wybudowano 
tam m.in. azyl dla pieszych, wykonano bia-
ło-czerwone oznakowanie poziome przej-
ścia, wprowadzono ostrzegawcze tła fl uore-
scencyjne dla znaków pionowych D-6, a tak-
że wprowadzono dodatkowe oznakowanie 
poziome w postaci piktogramów znaków 
ostrzegawczych A-17 – podkreśla Barbara 

Zima w tym roku do tej pory nie sprawiała większych problemów. Śnieg pojawiał się rzad-
ko, a jeśli już, to na krótko. Ostatnie opady skłoniły jednak naszego Czytelnika z Bielszowic 
do przesłania pytania do redakcji. – Czy można przypomnieć właścicielom domków jedno-
rodzinnych, kto powinien odśnieżać chodnik przed domem? – pisze pan Andrzej. – Przejście 
w niektórych rejonach bywa niemożliwe. Są miejsca, gdzie śnieg nigdy nie jest odgarnięty 
– dodaje.

Właściciel posesji do której przylega 
chodnik, powinien go odśnieżać.
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Za odśnieżanie odpowiadają właściciele posesji | BIELSZOWICE 

Odśnieżanie chodników, które przylegają do posesji 
prywatnych należy do obowiązków właściciela nieru-
chomości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, zapewniają oni utrzymanie 
czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chod-
nik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej słu-
żącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości (nieoddzielonej pasem ziele-
ni). Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać 
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój 
lub parkowanie pojazdów. Natomiast za stan chodni-
ków zlokalizowanych poza drogą publiczną są odpo-
wiedzialni właściciele chodnika. Zgodnie z przepisa-
mi pozbycie się lodu z chodników uprzątniętych przez 
właścicieli nieruchomości należy do zarządcy drogi. 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta Ruda Śląska zakazuje się 

O niebezpiecznym przejściu znajdującym się przy krzyżu na ul. 1 Maja w rejonie ul. Tołstoja poinformowali naszą 
redakcję mieszkańcy, których niepokoi liczba wypadków, do których dochodzi w tym miejscu. – Na tym przejściu 
strach przechodzić, bo nie ma się pewności, czy zaraz nie zostanie się potrąconym przez samochód – informuje 
pan Adam z Czarnego Lasu. – Często zdarza się tak, że kierowca który jedzie prawym pasem, przepuszcza piesze-
go, a drugi jedzie lewym pasem na pełnym gazie i nie zatrzymuje się – dodaje pani Anna z Wirku.

REKLAMA
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Do niecodziennej sytuacji doszło w niedzielę (21.01) 
w Halembie. Do kościoła pw. Bożego Narodzenia pod-
czas odprawiania mszy świętej wtargnął dzik. Parafi a-
nie, którzy uczestniczyli w obrzędach, byli zszokowa-
ni. 

Wszystko wydarzyło się kilka minut po rozpoczęciu 
nabożeństwa o godzinie 8. Do halembskiego kościoła 
wtargnął dzik, który wcześniej wybił szybę w drzwiach 
wejściowych i zaczął biegać po całej świątyni. Poza 
tym zwierzę zniszczyło także wazony i świętą fi gurę. 

– Na miejsce zdarzenia została wezwana policja, lecz 
kiedy dotarła do kościoła, dzika już nie było. Mieszkań-
cy przepłoszyli zwierzę z kościoła i nikomu nic się nie 
stało. Powiadomiliśmy o tym Centrum Zarządzania 
Kryzysowego – informuje Arkadiusz Ciozak, ofi cer pra-
sowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Wśród mieszkańców wybuchła panika, jednak starali 
się oni wypłoszyć z kościoła niebezpieczne zwierzę. 
Dzik nie dawał za wygraną i nie chciał opuścić kościo-
ła. Wreszcie mieszkańcom oraz księdzu udało się prze-
pędzić dzika. Co więcej, okazało się, że przed kościo-
łem znajduje się całe stado dzików, które wkrótce także 
odeszło.  AL 

HALEMBA

Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału 
Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska. 

Problem jest jednak większy, bo z przej-
ścia korzystają dzieci, które uczęszczają do 
pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 4. Dlate-
go aby zwiększyć ich bezpieczeństwo, za-
trudniono tzw. stopkę, czyli osobę która 
przeprowadza dzieci na drugą stronę. 
– Dzięki temu zwiększyło się bezpieczeń-
stwo, a rodzice nie muszą denerwować się 
o swoje pociechy, które przechodzą przez 
przejście w drodze do szkoły – zaznacza 
Grażyna Kukiełka, dyrektorka Szkoły Pod-
stawowej nr 4. – Co ważne, osoba przepro-

wadzająca uczniów przez jezdnię czasem 
pomaga także starszym ludziom oraz pozo-
stałym przechodniom w przedostaniu się na 
drugą stronę – dodaje. 

Mieszkańcy dopytują jednak o możli-
wość zainstalowania sygnalizacji świetlnej 
na wspomnianym przejściu, ponieważ ich 
zdaniem tylko to mogłoby zapobiec częstym 
wypadkom. Na światła jednak nie będą mo-
gli liczyć. – W odległości około 150 metrów 
od omawianego miejsca istnieje jeszcze jed-
no przejście, na którym również dochodzi do 
częstych zdarzeń drogowych. Dlatego też 
nie rozważa się budowy sygnalizacji świetl-
nej na przejściu przy ulicy Lwa Tołstoja, 

lecz wyznaczenie jednego, stosownie zabez-
pieczonego przejścia, które byłoby zlokali-
zowane w połowie odległości pomiędzy ist-

niejącymi przejściami dla pieszych – zapo-
wiada Barbara Mikołajek-Wałach. 

Agnieszka Lewko 

zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczysz-
czeń 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 kilkadzie-
siąt zgłoszeń. – Właściciele nieruchomości niestosu-
jący się do obowiązku odśnieżania karani są manda-
tami. Mandat w takim przypadku to 100 zł i raczej nie 
stosujemy pouczeń, chyba, że widać, że teren był od-
śnieżany, a jego stan w momencie kontroli spowodo-
wany jest bieżącymi opadami – tłumaczy Henryk Szy-
dłowski, kierownik referatu dzielnicowych Straży 
Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Staramy się na bieżąco 
kontrolować stan chodników, zwłaszcza w rejonach 
przystanków autobusowych i miejsc uczęszczanych 
przez mieszkańców. Wszyscy dzielnicowi pracujący 
w terenie są szczególnie wyczuleni na ten problem 
– tłumaczy Henryk Szydłowski.

 Arkadiusz Wieczorek 
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Zsypy kontra segregacja. Problemu nie ma?
RUDA ŚLĄSKA

Obowiązek segregacji, choć jest faktem, statystyki pokazują, że nie dla wszystkich oczywistym. W Rudzie Śląskiej śmieci sortuje ok. 20 proc. mieszkańców. Część z pozostałych uważa, że nie ma 
możliwości segregowania odpadów, gdy w bloku są zsypy. Lokatorzy, którzy się do nas zgłosili, twierdzą, że w takich budynkach „z automatu” nie deklaruje się segregacji. Jak jednak sprawdzi-
liśmy, w Rudzie Śląskiej zsypy działają jeszcze tylko w kilkunastu blokach. A spółdzielnie nimi zarządzające deklarują, że przy każdym takim budynku są postawione kubły do segregacji.

– Dlaczego mam płacić teraz 29 zł za 
śmieci (w styczniu opłata za śmieci zmie-
szane wzrosła z 20 zł na 29 zł, co wynika  
z faktu, że tylko w ubiegłym roku miasto do-
łożyło ok. 7 mln zł do obsługi systemu go-
spodarowania odpadami, co wynika m.in. 
z niskiego poziomu segregacji – przyp. 
red.), skoro chciałbym segregować, ale ca-
ły blok podpisuje deklarację o niesegrego-
waniu śmieci, bo wszystkie odpady i tak 
trafiają do zsypu? Wydawało mi się, że 
ustawa śmieciowa coś zmieni i zsypy zosta-
ną zlikwidowane, a tymczasem to nadal 
problem – stwierdza jeden z mieszkańców 
bloku, w którym nadal działa zsyp.

Postanowiliśmy sprawdzić więc, w ilu 
wielopiętrowych budynkach w Rudzie Ślą-
skiej istnieją jeszcze zsypy. – Zsypy w na-
szej spółdzielni funkcjonują jeszcze tylko 
w jednym budynku w Katowicach (1szt.) 
oraz w jednym budynku w Rudzie Śląskiej 
(6 szt.). W obydwu przypadkach do zsypów 
trafiają odpady zmieszane, a obok budyn-

ków znajdują się pojemniki na szkło, plastik 
i makulaturę – więc śmieci są segregowane 
– deklaruje Aleksandra Wilk zastępca pre-
zesa ds. eksploatacji w MGSM „Perspekty-
wa”, dodając, że we wszystkich budynkach 
mieszkalnych, zarządzanych przez spół-
dzielnię, lokatorzy deklarują segregację 
śmieci. 

Natomiast w Miejskim Przedsiębior-
stwie Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasz Dom” problem praktycznie nie ist-
nieje. W tym pierwszym nie ma żadnych 
bloków, w których istniałyby zsypy, a w za-
sobach tej drugiej jest tylko jeden wieżo-
wiec dziesięciokondygnacyjny. – W budyn-
ku tym zlikwidowane zostały zsypy i miesz-
kańcy płacą opłatę za odpady segregowane 
– zaznacza Grażyna Szyguła z GSM „Nasz 
Dom”.

Najwięcej budynków ze zsypami, bo 
dziewięć, jest w Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. – Spółdzielnia posiada 

w swoim zarządzaniu budynki wysokie, któ-
re wyposażone są w zsypy. Jednak przy każ-
dym z budynków znajdują się pojemniki do 
segregacji (papier, szkło, plastik). Wszyscy 
nasi mieszkańcy segregują śmieci w miarę 
możliwości – podkreśla Gabriela Lutom-
ska, rzeczniczka prasowa RSM. – Nie od-
notowujemy zwiększenia ilości odpadów 
komunalnych w budynkach wyposażonych 
w zsypy, co mogłoby wskazywać na mniej-
szy udział w segregowaniu śmieci. Wręcz 
odwrotnie – ilość wytwarzanych odpadów 
komunalnych jest mniejsza dla budynków 
wyposażonych w zsypy (gdzie dostęp do 
niego ma tylko dozorczyni), niż dla budyn-
ków, gdzie pojemniki zlokalizowane są  
w placyku gospodarczym, do którego ma 
dostęp każdy – dodaje. 

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa za-
znacza ponadto, że nie zamyka się na moż-
liwość – właśnie – zamknięcia istniejących 
zsypów, jeżeli dla mieszkańców stanowią 
one problem. – Na wniosek mieszkańców 

Fo
to

: a
rc

h.

W Rudzie Śląskiej znajduje się 15 budynków, gdzie działają zsypy.

danego budynku i po spełnieniu określo-
nych warunków takich jak możliwość budo-
wy nowego placyku gospodarczego, istnieje 
możliwość sukcesywnego zamykania zsy-

OGŁOSZENIE

pów. Ponadto dana nieruchomość musi 
dysponować terenem, na którym miałby po-
wstać nowy placyk – podkreśla Lutomska.

   Joanna Oreł
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Poziomo: 1 – mątwa, 5 – nicpoń, 8 – grysik, 9 
– podpora chromego, 11 – żywica tropikalna, 12 
– atrapa, 15 – uchatka patagońska, 17 – diabeł 
morski, 20 – symbol władzy królewskiej, 21 – in-
dyjskie piekło, 24 – tępak, matoł, 25 – stolica Ka-
nady, 28 – nanos, 29 – tarlak, 32 – step w Amery-
ce Pd., 33 – dozorca koni w kopalni soli, 36 – rze-
ka w Londynie, 39 – kwit kasowy, 42 – bawełnia-
na tkanina pętelkowa, 43 – biały w kinie, 45 
– okolica, 46 – jap. mata słomiana, 47 – ozdoba 
architektoniczna. 

Pionowo:1 – przewrót przez głowę, 2 – rumie-
niec, 3 – rodzina lutników włoskich, 4 – gat. tapi-
ra, 5 – kontuar, 6 – drobna cebula jednoroczna, 7 
– ustrój w dawnej Rosji, 10 – niejedna w talii, 13 
– opust, 14 – eskimoska bluza z kapturem, 16 – 
rockowy zespół muzyczny, 17 – do motania przę-
dzy, 18 – salat, 19 – ryba z kolcem jadowym, 21 

Stomatolog | Ginekolog | Chirurg | Dermatolog
Pracownia Protetyczna – Krzysztof Mazur

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

Drodzy Pacjenci! 
Już wkrótce w NZOZ Silvermed 

LARYNGOLOG!

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro naprzeciw 

pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie 
ulicy Katowickiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem istniejące 

garaże, w rejonie ulicy Katowickiej, która zostanie oddana w dzierżawę z 
przeznaczeniem istniejące ogródki rekreacyjne.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego 
na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Objazdowa 3a/10,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Mikołaj Walus
syn Moniki i Kamila

ur. 10.01. (3350 g i 53 cm)

Kubuś Skowron
syn Justyny i Arkadiusza

ur. 12.01. (2975 g i 42 cm)

Karol Nocoń
syn Hanny i Mateusza

ur. 11.01. (3456 g i 55 cm)

Michalinka Dolińska
córka Katarzyny i Piotra

ur. 10.01. (4400 g i 57 cm)

Nadia Mzyk
córka Darii i Mateusza

ur. 16.01. (2700 g i 50 cm)

Zuzanna Rzadkowska
córka Weroniki i Dawida

ur. 12.01. (3495 g i 60 cm)

Oliwia Kubasa
córka Haliny i Adriana

ur. 12.01. (3750 g i 58 cm)

Radosław Domagała
syn Julity i Tomasza

ur. 15.01. (2660 g i 51 cm)

Natalia Walczak
córka Angeliki i Mateusza

ur. 15.01. (3600 g i 59 cm)
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– rodzaj ślimaków, 22 – szpula, 23 – nawóz orga-
niczny, 26 – materiał ceramiczny, 27 – stawiana 
na przystankach, 30 – dzianet, koń rasowy, 31
 – pisarz żydowski, 34 – jezioro we Włoszech, 35 
– luwijski bóg burzy, 37 – mit. gr. bogini mądro-
ści, 38 – krewny ze strony ojca, 40 – śnieżny czło-
wiek, 41 – dawna stolica Japonii, 44 – nandu. 

Hasło krzyżówki nr 49 brzmiało: Każdy ma 
swoje zalety. Nagrodę otrzymuje Barbara Wa-
rzała. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagro-
dę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do 
realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda 
Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres 
redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, 
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwią-
zania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia 
konkursu.



Wiele emocji wśród publiczności wywołał występ przedszkolaków. 

Nowy Bytom 

Jasełka po rudzku
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Nastrojowy spektakl można było podziwiać w sobot-
ni (20.01) wieczór w Miejskim Centrum Kultury. Pod-
czas III Rudzkich Jasełek wystąpili młodzi rudzcy arty-
ści oraz zaproszeni goście, którzy zaprezentowali pu-
bliczności niecodzienny spektakl, wprowadzający w kli-
mat minionych Świąt Bożego Narodzenia. – Najciekaw-
sze jest to, że w naszych jasełkach biorą udział osoby 
z różnych środowisk, na przykład radni. Chcemy zrobić 
coś wspólnie, wymienić się doświadczeniami, oglądać 
siebie wzajemnie i coś razem stworzyć – powiedziała 
Teresa Jonas, reżyserka przedsięwzięcia. – To są właśnie 
rudzkie jasełka, dlatego każdy ma szansę się w nich wy-

kazać. Niektórzy są z nami od początku i biorą udział 
w tym wydarzeniu od pierwszej edycji, ale przyłączają 
się do nas także nowe osoby – dodała. W jasełkach, które 
przypomniały rudzianom o wydarzeniach betlejemskiej 
nocy, wystąpiło kilkanaście zespołów, m.in. Zespół Te-
atralny „Moklandia”, Zespół Teatralny Bajkoland, chór 
św. Barbary, chór ze Szkoły Podstawowej nr 6, Teatr 
Pierro, Zespół Pieśni i Tańca Rudzianie, dzieci z Miej-
skiego Przedszkola nr 17, grupa taneczna „Rewolucja” 
oraz artyści z Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa. W ja-
sełkach można było zobaczyć m.in. Cecylię Gładysz  
i Jakuba Wyciślika – rudzkich radnych. AL
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WIrek�

Piętnaście lat w „Słowiczku”

Uroczysty 
koncert odbył 

się w Domu 
Śpiewaczym 
„Słowiczek”. 

Uroczysty koncert z okazji 15-lecia działalności ar-
tystycznej dyrygent Barbary Orlińskiej w chórze „Sło-
wiczek” odbył się w minioną niedzielę (21.01) w sie-
dzibie chóru. W ten sposób chórzyści podziękowali 
swojej dyrygentce. 

–Te piętnaście lat minęło bardzo szybko i przez ten 
czas bardzo zżyłam się z chórem. To był czas wielu 
wspólnych koncertów, wyjazdów, czas, który spędzili-
śmy w niezwykłej atmosferze – powiedziała Barbara 
Orlińska, dyrygentka chóru „Słowiczek”. Podczas kon-
certu można było usłyszeć kolędy i pastorałki, utwory 
operowe i operetkowe, pieśni chóralne, a także piosen-
ki rozrywkowe. – Ten koncert to prezent dla naszej pa-

WIrek�

Kolędowanie na Ficinusie
Nastrojowego koncertu kolęd i muzyki cerkiewnej 

mogli posłuchać rudzianie, którzy w piątkowe popołu-
dnie (19.01) odwiedzili kościół ewangelicko-augsbur-
ski na Ficinusie. W ten sposób zainaugurowany został 
tegoroczny cykl „Twórczy piątek na Ficinusie”, a przed 
publicznością wystąpił Prawosławny Kameralny Chór 
Męski Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w War-
szawie pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

– Tradycyjnie w styczniu odbywa się Tydzień Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan. W naszym mieście regu-
larnie, co roku, odbywają się nabożeństwa ekumenicz-
ne w naszym kościele i kościele pw. św. Wawrzyńca. 
Myślę, że ten koncert wpisuje się również w program 
ekumenicznego tygodnia, a także Wirku jako dzielnicy 
tolerancji – wielu kultur i tradycji. Jest też zaprosze-
niem do poznania wspaniałej muzyki i duchowości pra-
wosławia – mówił ks. Marcin Brzóska, proboszcz para-
fii ewangelicko-augsburskiej. Koncert został podzielo-
ny na dwie części: liturgiczną i kolędową. W części li-

Nowy Bytom

Chcieli pomóc Dawidowi
Ponad 5 tysięcy złotych udało się zebrać podczas 

koncertu charytatywnego dla sparaliżowanego Dawi-
da Małagockiego, który odbył się w piątek (19.01)  
w Miejskim Centrum Kultury. Społeczność szkolna 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 postanowiła 
pomóc rudzianinowi w ciężkiej rehabilitacji i zebrać 
na ten cel potrzebne fundusze. 

– Chcemy wspomóc naszego szkolnego kolegę Da-
wida, który uległ wypadkowi, ponieważ spadł z balko-
nu. Mimo tego, że ma złamany kręgosłup i rozerwany 
rdzeń kręgowy, istnieje szansa, że będzie mógł chodzić 
– zaznaczyła Natalia Schreiber, jedna z organizatorek 
koncertu. – Jak na razie jego rehabilitacja przynosi 
postępy i Dawid zaczyna odzyskiwać czucie w bio-

turgicznej było można usłyszeć m.in. „Hymn Maryjny” 
w wykonaniu barytona Łukasza Hajduczeni, czy ,,Ma-
gnificat” na melodię starobułgarską w wykonaniu teno-
ra Bogdana Kuźmiuka. Nie zabrakło też przepięknych 
kolęd i pastorałek, takich jak „Cicha noc”, „Bracia pa-
trzcie jeno” czy „Dzisiaj w Betlejem”. AL

Dla rudzkiej publiczności zaśpiewał chór 
z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. 
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drach. Niestety leczenie nie jest tanie, dlatego musimy 
uzbierać potrzebne fundusze i właśnie dochód z bile-
tów oraz to co zostało zlicytowane, przekazaliśmy na 
jego dalsze leczenie – dodała. 

Przypomnijmy – Dawid Małagocki w tym roku po-
winien rozpocząć naukę w klasie maturalnej, żeby  
w maju 2018 roku przystąpić do egzaminu dojrzałości. 
Tak się jednak nie stało. Dwa tygodnie przed rozpo-
częciem roku szkolnego uległ poważnemu wypadkowi 
i jest  sparaliżowany. Podczas spotkania w domu kole-
gi Dawid spadł z balkonu z drugiego piętra. Obecnie 
chłopak porusza się na wózku inwalidzkim.  
Przed nim długa rehabilitacja.  

AL

ni dyrygent, którym chcemy jej podziękować ze piętna-
ście lat działalności w chórze – tłumaczył Andrzej 
Pięta, prezes Stowarzyszenia Chór Mieszany „Słowi-
czek”. – Koncertowaliśmy w wielu miejscach w Polsce 
i za granicą i udało nam się dużo osiągnąć – dodała 
Teresa Pięta, skarbnik chóru. Niedzielna uroczystość 
była także dobrą okazją do złożenia życzeń na dalsze 
lata działalności. – Chór „Słowiczek” jest bardzo waż-
ny w kulturze Rudy Śląskiej, za co bardzo dziękuję. 
Chcę podziękować także jego dyrygentce, która dba o to, 
żeby w naszym mieście i w całej Polsce było słychać 
dobry śpiew – podziękowała Anna Krzysteczko, wice-
prezydent Rudy Śląskiej.  AL
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Kochłowice dzielą się jedzeniem

„JadłoDzielnia” znajduje się 
przy ul. Oświęcimskiej 123. 

„JadłoDzielnia”  od soboty (20.01) służy już mieszkańcom Kochłowic. 
To miejsce, w którym każdy rudzianin może zostawić zbędne produkty 
żywnościowe, a potrzebujący może z nich skorzystać. 

– Jeszcze dwa miesiące temu „JadłoDzielnia” była tylko marzeniem. 
Jednak teraz, po wielu trudach i staraniach, udało się i „JadłoDzielnia” 
cieszy oczy mieszkańców Kochłowic – mówi Rafał Wypior, prezes Stowa-
rzyszenia „Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska”. – Trudno w to uwie-
rzyć, ale dzięki zaangażowaniu wielu osób powstało to magiczne miejsce. 
Mało tego, zbiórka pieniędzy na lodówkę miała ruszyć wiosną, a tu lodów-
ka też już jest. Zrobiliśmy też dach, napis, zagospodarowanie terenu i nasza 
budka nabrała kolorów. To będzie zielony punkt KochLove – dodaje. 

„JadłoDzielnia” to niewielkie pomieszczenie, w którym każdy mieszka-
niec miasta może zostawić zbędne jedzenie, którego ma nadmiar w swoim 
domu, natomiast potrzebująca osoba może z tego skorzystać i wziąć to, 
czego potrzebuje. Poza tym akcja będzie także działać na zasadzie wymia-
ny. – Ten pomysł został pozytywnie odebrany przez mieszkańców, co nas 
bardzo cieszy, bo to znak, że nigdy nie należy rezygnować z marzeń i pomy-
słów – stwierdza Rafał Wypior.  AL
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Kryształowy Sopelek
Już po raz piąty w Młodzieżowym Domu Kultury 

w Rudzie Śląskiej odbył się Zimowy Festiwal Dzieci 
i Młodzieży „Kryształowy Sopelek”.  Na scenie poja-
wiło się aż 130 młodych artystów. 

Festiwal dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
odbył się już po raz piąty. Pomysłodawcą imprezy jest 
Alicja Mróz, dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 40 
z oddziałami specjalnymi im. Marii Kownackiej w Ru-
dzie oraz Hermina Ogiermann – oligofrenopedagog, 
nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 40. 

W konkursie uczestniczą dzieci z placówek w Ru-
dzie Śląskiej i z miast ościennych. W tym roku poja-
wili się wykonawcy z Zabrza i Chorzowa. – Ten festi-
wal to szczególne wydarzenie w naszym kalendarzu. 
Promujemy w ten sposób talenty i umiejętności osób 
niepełnosprawnych. Występy na dużej scenie wzmac-
niają w młodych, niepełnosprawnych uczestnikach 
wiarę w siebie – mówiła Alicja Mróz, dyrektorka  
MP nr 40. 

Festiwal objęty był patronatem prezydent miasta 
Ruda Śląska Grażyny Dziedzic, a uczestników ocenia-
ło jury, które tradycyjnie postanowiło, że wszyscy 
uczestnicy odebrali nagrody.  AW 

Młodzi artyści wystąpili na scenie MDK.
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– W tym roku na rewitalizację przezna-
czymy ponad 21 mln zł. Po wydatkach na 
drogi, na które przeznaczyliśmy najwięcej 
pieniędzy, to druga pozycja na liście inwe-
stycyjnej. Pokazuje to dobitnie jak wielką 
wagę przywiązujemy do odnowy miejskich 
przestrzeni. Wielu z inwestycji w tym zakre-
sie nie moglibyśmy wykonać bez wsparcia 
unijnego. Oczywiście po te środki trzeba 
umieć sięgnąć, dlatego już teraz bacznie 
rozglądamy się za nowymi źródłami fi nan-
sowania inwestycji z zakresu rewitalizacji 
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Z dwóch dofi nansowanych zadań bardzo 
ciekawie zapowiada się projekt rewitalizacji 
dziesięciu podwórek w mieście. – Są to prze-
strzenie wokół budynków wielorodzinnych, 
głównie w starej zabudowie. Miejsca te zosta-
ły wybrane podczas prac nad programem 
rewitalizacji podwórek w mieście jeszcze 
w 2015 r. Co istotne, stanowią one przestrze-
nie, których degradacja ma charakter wielo-
aspektowy.  Są one zaniedbane nie tylko pod 
kątem infrastruktury, ale także w wymiarze 
społecznym i ekonomicznym – tłumaczy wi-
ceprezydent Michał Pierończyk.

Do rewitalizacji w pierwszym etapie 
przeznaczonych zostało dziesięć podwó-
rek: pięć w Wirku (teren przy ul. Krasiń-
skiego 20, 22, 22a, teren przy ul. Sienkie-
wicza 11, 13, 13a, teren przy ul. Strażackiej 

Ponad 7 mln zł ze środków unijnych pozyskały władze Rudy Śląskiej na zagospodarowanie przestrzeni centralnej części Orzegowa oraz rewitalizację 
10 podwórek w mieście. Prace przy pierwszym projekcie realizowane są już od kilkunastu miesięcy i zakończą się w czerwcu br. Z kolei gruntowne 
modernizacje podwórek rozpocząć się mają w tym roku.

Kolejne miliony na rewitalizację

W tym roku rozpocznie się rewitalizacja kilku podwórek w mieście.

12-Kałusa 18-28, teren przy ul. Dąbrow-
skiego 7, 9, 11, teren przy ul. Tuwima-Sien-
kiewicza-Odrodzenia), trzy w Rudzie (te-
ren przy ul. Jana III Sobieskiego, teren przy 
ul. Matejki 2–12 i teren przy ul. Matejki 7, 
9-Górniczej-Wesołej) i po jednym w Orze-
gowie (teren przy ul. Hlonda, Grunwaldz-
kiej, Bytomskiej) oraz w Nowym Bytomiu 
(teren przy ul. Niedurnego 28). – Wszystkie 
te przestrzenie charakteryzuje defi cyt infra-
strukturalny, a najczęstsze problemy to 
brak właściwego odwodnienia terenu, brak 
odpowiednio utwardzonych dróg dojazdo-
wych, czy parkingów. Problemem jest też 
zły stan lub nieodpowiednie rozmieszczenie 
ścieżek i chodników, a także oświetlenia 
oraz fatalny stan lub całkowity brak małej 
architektury i urządzeń dla dzieci – wylicza 
wiceprezydent Pierończyk.

Miasto ma już gotową dokumentację 
projektową wszystkich podwórek oraz 
większość pozwoleń na budowę. – Po-
dwórka rewitalizować będziemy etapami. 
W tym roku chcielibyśmy wykonać 3-4 takie 
realizacje. Oczywiście w pierwszej kolejno-
ści musimy ogłosić przetarg na wykonaw-
stwo – zastrzega Michał Pierończyk. 

Drugi z dofi nansowanych projektów do-
tyczy rewitalizacji centralnej części Orze-
gowa. Chodzi tu o kwartał pomiędzy ulica-
mi: Czapli, Hlonda, Królowej Jadwigi 
i Huloka. Najważniejszą częścią realizowa-
nego od czerwca 2017 r. zadania jest prze-
budowa terenu wokół kościoła pw. św. Mi-

chała Archanioła oraz do tej pory niezago-
spodarowanego terenu przy ul. Czapli (po-
między budynkiem Centrum Inicjatyw 
Społecznych a wybudowanym w ubiegłym 
roku parkingiem). – Docelowo powstaną 
połączone ze sobą dwie przestrzenie: tzw. 
plac górny – wokół kościoła oraz plac dol-
ny – poniżej. Ich łącznikiem będzie istnieją-
ca skarpa, na której wybudowane zostaną 
schody oraz specjalna pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych. Dodatkowo na skarpie 
zostaną zainstalowane specjalne stopnie do 
siedzenia – wylicza Piotr Janik, naczelnik 
Wydziału Inwestycji.

Na dolnym placu przy ul. Czapli wybu-
dowana zostanie również fontanna. W ra-
mach inwestycji przebudowane zostanie 
oświetlenie znajdujące się w przebudowy-
wanej przestrzeni, pojawią się także nowe 
oprawy oświetleniowe. Ponadto zainstalo-
wanych zostanie ponad 30 nowych ławek 
oraz duża pergola. Co ważne, podczas re-
alizacji inwestycji nie zostanie pominięta 
zieleń, która będzie stanowić ok. 36 proc. 
całości zagospodarowywanego terenu.

Dodatkowo przebudowany zostanie tak-
że fragment ul. Czapli. Jezdnia od skrzyżo-
wania z ul. Kard. A. Hlonda w kierunku 
zachodnim będzie miała charakter ciągu 
pieszo-jezdnego na długości ok. 85 m. Na-
wierzchnia na tym odcinku będzie podnie-
siona o kilka centymetrów. Do przebudowy 
nawierzchni placów oraz ul. Czapli wyko-
rzystane są głównie płyty i kostka granito-

wa. Aktualnie zrealizowano już ponad po-
łowę zaplanowanych robót. Całość ma być 
gotowa w czerwcu br.

Środki, które pozyskało miasto, pocho-
dzą z RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 
10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegrado-
wanych – ZIT Subregionu Centralnego. 
Łączna kwota dofi nansowania to ponad 
7 mln zł. – W przypadku podwórek są to 
4 mln zł, przy wartości całego projektu 
7,4 mln zł. Natomiast w przypadku rewitali-
zacji Orzegowa dofi nansowanie ma wy-
nieść ponad 3 mln zł. Końcowa dotacja tej 
inwestycji będzie jednak nieco niższa, gdyż 
jej realizacja będzie tańsza niż pierwotnie 
zakładano. Wynika to z kwot osiągniętych 
w przetargu – informuje Aleksandra Kru-
szewska z Wydziału Rozwoju Miasta.

Od początku perspektywy fi nansowej 
na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska z fundu-
szy zewnętrznych pozyskała już ponad 
307 mln zł na realizację 40 projektów, do-
datkowo na ocenę czeka aktualnie 
17 wniosków na łączną kwotę ok. 
47 mln zł.

Przypomnijmy, że Ruda Śląska znala-
zła się na drugim miejscu w kraju wśród 
miast na prawach powiatu w pozyskiwa-
niu środków unijnych w ostatnim rankin-
gu samorządów, opublikowanym przez 
dziennik „Rzeczpospolita” w listopadzie 
2017 r. Autorzy rankingu przy tworzeniu 
zestawienia pod uwagę brali dochody bu-
dżetowe ze środków unijnych osiągnięte 
w 2016 r. oraz liczbę umów o dofi nanso-
wanie zawartych w tym czasie. TK

Sprawdź swój dowód!

Ponad 3,2 tys. dowodów osobistych mieszkańców Rudy Śląskiej straci ważność w pierwszym kwartale tego roku. W ze-
szłym roku minęła data ważności prawie 14,3 tys. takich dokumentów, ale wciąż jeszcze prawie tysiąc rudzian ich nie 
wymieniło. Wydanie dowodu jest bezpłatne, procedura nieskomplikowana, a czas oczekiwania to maksymalnie 30 
dni od dnia złożenia wniosku. W Rudzie Śląskiej na dowód osobisty oczekujemy od dwóch do trzech tygodni.

– Posiadanie ważnego dowodu osobistego 
jest obowiązkiem każdego pełnoletniego 
obywatela RP, mieszkającego w kraju, a za 
jego brak przepisy przewidują sankcje karne 
– mówi Bożena Kurpanik, naczelnik Wy-
działu Spraw Obywatelskich. – Jednak 
przede wszystkim brak ważnego dowodu jest 
przeszkodą do załatwienia spraw urzędo-
wych, bankowych, nie mówiąc już o braku 
możliwości wykorzystania go jako dokumen-
tu uprawniającego do przekraczania granic 
w państwach Unii Europejskiej – dodaje.

Wniosek o dowód musi złożyć każdy, kto 
ukończył 18. rok życia, zmienił swoje dane 
osobowe, np. nazwisko lub zmienił wygląd. 
Może go złożyć również osoba, która jest 
obywatelem RP, ale mieszka za granicą, jest 
rodzicem, opiekunem prawnym lub kurato-
rem i składa wniosek w imieniu dziecka lub 
osoby całkowicie lub częściowo ubezwła-
snowolnionej. – Procedura jest prosta i nie 
zabiera wiele czasu. Wnioski można składać 
nie tylko osobiście, ale również w formie 
dokumentu elektronicznego, a osobista wi-
zyta w takim przypadku konieczna jest jedy-

nie w celu odbioru dokumentu. Odbierając 
nowy dowód osobisty osoba winna przedło-
żyć dotychczas posiadany – mówi Bożena 
Kurpanik.

Odpowiedni wniosek można pobrać ze 
strony internetowej lub bezpośrednio w sie-
dzibie urzędu. Składając nowy wniosek 
osoba przedkłada do wglądu dotychczaso-
wy dowód osobisty lub ważny paszport. Do 
wniosku należy dołączyć jedną kolorową 
fotografi ę o wymiarach 35 x 45 mm, wyko-
naną na jednolitym jasnym tle, o dobrej 
ostrości, wykonaną nie wcześniej niż sześć 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
Fotografi a winna odwzorowywać naturalny 
kolor skóry, obejmować wizerunek od 
wierzchołka głowy do górnej części bar-
ków, tak aby twarz zajmowała 70-80 proc. 
zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłasz-
cza źrenice, z widocznymi brwiami, przed-
stawiać osobę w pozycji frontalnej, z za-
chowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia 
głowy i okularów z ciemnymi szkłami. 
Osoba powinna patrzeć na wprost z otwar-
tymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, 

z naturalnym wyrazem twarzy, a więc bez 
uśmiechu, i zamkniętymi ustami. Dopusz-
cza się zdjęcie przedstawiające osobę 
w okularach z ciemnymi szkłami, jeśli wy-
nika to ze wskazań zdrowotnych. Jednak 
w takim przypadku wskazanie to powinno 
być potwierdzone orzeczeniem o niepełno-
sprawności. Jeśli wniosek jest składany 
w formie dokumentu elektronicznego, to 
do wniosku dołącza się plik o rozdzielczo-
ści co najmniej 492 x 633 piksele i wielko-
ści nieprzekraczającej 2,5 MB. Oczywiście 
taka fotografi a musi spełniać wszystkie in-
ne wskazane wyżej wymogi techniczne. 
– Najczęściej nieprawidłowe są fotografi e 
przesyłane drogą elektroniczną – zauważa 
Bożena Kurpanik. – Są to zdjęcia wykony-
wane samodzielnie, co jest łatwo zauważal-
ne. Takich zdjęć nie można przyjąć i jeśli 
wnioskodawca nie prześle ponownie pra-
widłowej fotografi i, to w konsekwencji wy-
dajemy decyzję o odmowie wydania dowo-
du osobistego – zastrzega.

Decydując się na elektroniczne złożenie 
wniosku musimy dysponować profi lem za-

ufanym. To bezpłatne narzędzie, które po-
twierdza tożsamość (służy jako podpis 
elektroniczny). Można go założyć m.in. za 
pomocą internetowego konta bankowego. 
Wystarczy zalogować się w swojej banko-
wości elektronicznej i wypełnić formularz 
o założeniu profi lu zaufanego.

Warto przypomnieć, że od 1 marca 2015 
roku obowiązują nowe przepisy dotyczące 
dowodów osobistych. Zmienił się wzór do-
wodu, a także procedura jego wydawania. 
Nie umieszcza się już informacji o kolorze 
oczu i wzroście, adresu zameldowania ani 
skanu podpisu posiadacza. W związku 
z tym zmiana miejsca zamieszkania nie po-
woduje konieczności wymiany dokumentu. 
Pojawiły się natomiast nowe zabezpiecze-
nia, m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, 
mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby.

Wprowadzono również zmiany we wnio-
sku oraz w procedurze wydania dowodu 
osobistego. Wniosek można złożyć w do-
wolnym urzędzie gminy w Polsce, niezależ-
nie od zameldowania, jednak odbiór nastę-
puje w tym samym miejscu. Do wniosku nie 
trzeba już dołączać akt stanu cywilnego. 
Dla osoby niepełnoletniej wniosek może 
złożyć jeden rodzic (poprzednio oboje) lub 
opiekun prawny. Dowody osobiste wydane 
nieletnim powyżej 5. roku życia będą waż-
ne przez okres 10 lat (poprzednio 5 lat).

Wniosek o wydanie dowodu osobiste-
go należy złożyć nie później niż 30 dni 
przed upływem jego ważności. Warto 
o tym pamiętać, ponieważ dokument zo-
stanie unieważniony w rejestrze dowo-
dów osobistych w dniu upływu terminu 
jego ważności. Odbiór dowodu osobiste-
go dla osoby, która nie ma zdolności do 
czynności prawnych lub ma ograniczoną 
zdolność prawną, wymaga obecności tej 
osoby, chyba, że osoba ta była obecna 
przy składaniu wniosku. Przy składaniu 
wniosku o dowód nie jest wymagana 
obecność dziecka do ukończenia 5. roku 
życia. Dowód osobisty dla osoby doro-
słej i po ukończeniu 5 lat jest wydawany 
na dziesięć lat, a dla dzieci do 5. roku ży-
cia na pięć lat.

Według danych ogólnopolskich 
w ubiegłym roku z grupy 4,7 mln osób, 
których dowody osobiste straciły waż-
ność, prawie 870 tys. nie odebrało no-
wych dokumentów. W tym roku, według 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, w pierwszym kwartale upły-
nie ważność dowodów osobistych ponad 
miliona osób.

Tylko w ubiegłym roku Urząd Miasta 
Ruda Śląska wydał 19 335 dowodów 
osobistych. W roku 2016 było to 17 199, 
w 2015 – 19 753. AS
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– Staramy się cały czas ułatwiać miesz-
kańcom załatwianie różnych spraw w urzę-
dzie miasta. W nowej umowie z bankiem 
obsługującym miasto zastrzegliśmy uru-
chomienie dwóch opłatomatów umożliwia-
jących płatność kartą, porozumieliśmy się 
również z Krajową Izbą Rozliczeniową 
w sprawie instalacji i obsługi terminali 
płatniczych w kasach urzędu – mówi prezy-
dent Grażyna Dziedzic. – Zachęcam, by nie 
czekać z regulowaniem należności do  
ostatniej chwili – dodaje.

Opłata śmieciowa
Od 1 stycznia br. wzrosły stawki za od-

biór i zagospodarowanie odpadów. Za 
śmieci segregowane trzeba teraz płacić 
14,50 zł od osoby, a za niesegregowane  
– 29 zł. – Aby system się bilansował, opłata 
za śmieci segregowane musiałaby wynosić 
17 zł. Nie chcieliśmy wprowadzać aż takiej 
podwyżki, dlatego będziemy dopłacać do 
gospodarki odpadami ponad 3 mln zł z bu-
dżetu miasta – przypomina Grażyna Dzie-
dzic. Opłatę uiszcza się bez wezwania w mie-
sięcznych okresach rozliczeniowych do 15. 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
którego dotyczy obowiązek ponoszenia 
opłaty. Opłatę roczną w kwocie 42 zł (ry-
czałt) za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi powstającymi na nieruchomo-
ściach, na których znajdują się domki letni-
skowe lub inne nieruchomości wykorzysty-
wane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe 
właściciel musi uiścić do 30 czerwca dane-
go roku.

Podatek od nieruchomości
O wskaźnik inflacji zostały podniesione 

stawki podatku od nieruchomości. W 2018 r. 
stawka podatku od nieruchomości za 1 m² 
powierzchni użytkowej budynków miesz-
kalnych wynosi 0,70 zł. To jeden grosz 
więcej niż w 2017 r. O dwa grosze wzrosła 
stawka podatku za 1 m² powierzchni grun-
tów związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej. W ten sposób od tego  

Podatki i opłaty w 2018 r.

W 2018 roku w Rudzie Śląskiej zmieniają się niektóre stawki podatków i opłat. Sprawdzając 
należne kwoty i terminy ich uiszczania warto również zapoznać się z dostępnymi sposobami 
płatności, które już niedługo zostaną rozszerzone o transakcje przy pomocy kart płatniczych.

roku rudzcy podatnicy zapłacą 0,90 zł. Na-
tomiast stawka podatku za 1 m² od budyn-
ków związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej wynosi 
obecnie 22,21 zł. Termin zapłaty pierwszej 
raty podatku od nieruchomości dla osób fi-
zycznych (a także rolnego i leśnego) upły-
wa 15 marca. 

W przypadku, gdy kwota podatku nie 
przekracza 100 zł, podatek jest płatny jed-
norazowo w terminie płatności pierwszej 
raty. Natomiast do 31 marca, nie czekając 
na wezwanie, należy uiścić opłatę za użyt-
kowanie wieczyste.

Pamiętaj o zgłoszeniu zmian!
Warto pamiętać, że wszelkie zmiany ma-

jące wpływ na wysokość podatku od nieru-
chomości, rolnego i leśnego, np. zmianę 
klasyfikacji gruntów, zmianę sposobu użyt-
kowania budynku lub jego części czy wy-
najęcie nieruchomości lub jej części na 
prowadzenie działalności gospodarczej, na-
leży zgłaszać w Urzędzie Miasta do 14 dni 
od ich zajścia, wykazując na właściwym 
druku aktualne dane. Służby podatkowe 
sukcesywnie przeprowadzają kontrole tere-
nowe, porównując wykazane przez podat-
nika dane ze stanem faktycznym. W przy-
padku stwierdzenia istotnych nieprawidło-
wości organ podatkowy dokonuje ponow-
nego naliczenia podatku za lata wstecz, od 
momentu wystąpienia różnic pomiędzy sta-
nem wykazywanym przez podatnika, a sta-
nem faktycznym. Podatek ten może być 
naliczony nawet do 5 lat wstecz.

Opłata za psa
Po pięciu latach obowiązywania po-

przedniej stawki o 6 zł wzrosła opłata od 
posiadania psa, która wynosi teraz 66 zł. 
Uchwała Rady Miasta w tej sprawie prze-
widuje zwolnienie z podatku dla osób, któ-
re przygarną psa ze schroniska dla zwierząt 
w Rudzie Śląskiej, a na podstawie ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych z opłaty 
zwolnione są: osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
z tytułu posiadania jednego psa; osoby nie-
pełnosprawne z tytułu posiadania psa asy-
stującego; osoby w wieku powyżej 65 lat 
prowadzące samodzielnie gospodarstwo 
domowe – z tytułu posiadania jednego psa; 
podatnicy podatku rolnego od gospodarstw 
rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż 
dwóch psów. Właściciele psów opłatę 
uiścić muszą w terminie do 31 marca w sie-
dzibie Urzędu Miasta lub w administra-
cjach: Rudzkiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, Międzyzakładowej Górniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasz Dom” lub w siedzibie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkanio-
wej TBS.

Woda i ścieki bez zmian
Nie zmieniły się z kolei stawki opłat za 

wodę i ścieki. W 2018 roku cena jednego 
metra sześciennego wody wynosi nadal 
5,43 zł, a odprowadzanych ścieków 8,37 zł. 
Opłata abonamentowa dla osób posiadają-
cych tylko wodomierz główny i rozliczają-
cych się na podstawie faktury papierowej 
wynosi 5,02 zł brutto. Osoby, które mają 
zamontowane dwa liczniki – główny i pod-
licznik na ogród – płacą 5,94 zł brutto. Niż-
sze opłaty obowiązują klientów, którzy 
rozliczają się z PWiK drogą elektroniczną. 
W tym przypadku opłata abonamentowa 
wynosi 2,58 zł brutto w przypadku posiada-
nia jednego wodomierza, a w przypadku 
posiadania wodomierza głównego i pod-
licznika na ogród – 3,50 zł brutto.

Podatek transportowy
 i opata targowa 

W tym roku nie zmieniają się również 
stawki podatku od środków transportu. Nie 
wzrosła też stawka opłaty targowej – jedy-

ną zmianą jest tu wprowadzenie dodatko-
wej stawki za prowadzenie sprzedaży 
kwiatów i zniczy przy cmentarzach. Zosta-
ła ona ustalona na poziomie 8 zł za dzień. 
Stawka ta nie dotyczy sprzedaży w okresie 
od 26 października do 4 listopada w miej-
scach do tego wyznaczonych.

Uniknij kolejek! 
Aby uniknąć kolejek warto nie czekać 

z wizytą w kasie Urzędu Miasta do ostat-
niej chwili. Można również skorzystać z in-
nych sposobów płatności. Od 2014 r. przy 
Biurze Obsługi Mieszkańców funkcjonuje 
opłatomat. Pozwala on na realizację wybra-
nych płatności urzędowych, w tym opłaty 
za psa, opłaty za zagospodarowanie i od-
biór odpadów oraz podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego od osób fizycz-
nych. Od ubiegłego roku specjalne kody 
QR ułatwiają mieszkańcom opłacenie po-
datku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
dla osób fizycznych. Kody są drukowane 
w lewym górnym rogu decyzji podatko-
wych. Żeby dokonać szybkiej transakcji 
wystarczy je zeskanować w opłatomacie.

Zaoszczędzić czas można także uiszcza-
jąc należności przelewem. Podatek od nie-
ruchomości można wpłacać na indywidual-
ny numer rachunku bankowego podany 

w decyzji. Podobnie sytuacja ma się w przy-
padku uiszczania opłaty „śmieciowej”. Nu-
mery rachunków dla innych podatków 
i opłat podane są na stronach internetowych 
Urzędu Miasta. Mieszkańcy, którzy wolą 
jednak osobiście regulować należności 
w urzędzie, mogą to zrobić w jednej z pię-
ciu kas znajdujących się w pokoju nr 13 na 
parterze budynku przy pl. Jana Pawła II. 
Kasy otwarte są w godzinach pracy UM: 
w poniedziałki, wtorki i środy od 8.00 do 
16.00, w czwartki od 8.00 do 18.00, w piąt-
ki od 8.00 do 14.00.

Wkrótce będzie 
można płacić kartą

Na początku stycznia br. miasto podpisa-
ło nową umowę na obsługę bankową rudz-
kiego magistratu oraz wszystkich miejskich 
jednostek organizacyjnych. Dzięki niej już 
wkrótce opłatomaty będą dwa – drugi sta-
nie w budynku „B” przy ul. Niedurnego. 
Co najważniejsze, w obu urządzeniach bę-
dzie można dokonywać opłat za pomocą 
karty płatniczej. Miasto porozumiało się 
również z Krajową Izbą Rozliczeniową 
w sprawie instalacji i obsługi terminali 
płatniczych w kasach UM. Nowe urządze-
nia powinny pojawić się w najbliższych 
tygodniach. WG

– Zgodnie z założeniami Strategii Roz-
woju Miasta Ruda Śląska ma być miejscem 
dobrym do zamieszkania, pracy i wypo-
czynku. Realizując ten cel nie tylko prowa-
dzimy liczne inwestycje, zwiększające kom-
fort życia, ale również ułatwiamy chętnym 
budowę domu w Rudzie Śląskiej – mówi 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Służy temu 
program wspierania budownictwa jednoro-
dzinnego, który wprowadziliśmy w 2015 
roku – dodaje.

Założenia programu są następujące: 
miejskie działki mieszkaniowe są oddawa-

Władze Rudy Śląskiej chcą w 2018 roku oddać w użytkowanie wieczyste 72 nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne. Nabywcy prawa użytkowania 
wieczystego tych działek po wybudowaniu domu będą mogli wykupić grunt na własność z 75-procentową bonifikatą.

Kolejne działki pod budownictwo jednorodzinne
ne w użytkowanie wieczyste osobom, które 
wystartują w zorganizowanych przez Urząd 
Miasta przetargach i zaoferują najwyższą 
cenę, a następnie, po spełnieniu określo-
nych wymagań, mogą kupić nieruchomości 
na własność z bonifikatą wynoszącą  
75 procent. – Główne warunki to wybudo-
wanie budynku, zgłoszenie go do użytkowa-
nia i do opodatkowania oraz zamieszkanie 
w nim w terminie do pięciu lat od dnia za-
warcia umowy ustanowienia prawa użytko-
wania wieczystego. Nabywca musi również 
zapłacić cenę nieruchomości jednorazowo 

do dnia zawarcia umowy sprzedaży, nie po-
siadać zaległych zobowiązań finansowych 
względem miasta i nie korzystać z ulg 
w spłacie należności przypadających mia-
stu – wylicza Iwona Frankowicz-Frank, 
naczelnik Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami.

W 2018 roku miasto planuje oddać 
w użytkowanie wieczyste pod budownic-
two jednorodzinne 72 nieruchomości. Naj-
więcej z nich, 51, położonych jest w dziel-
nicy Bielszowice (ulice: Kingi, Górna, 
Wspólna, Joachima Lelewela, Józefa Pier-

nikarczyka). Pozostałych 21 działek zloka-
lizowanych jest w dzielnicy Kochłowice 
(ulice: Wirecka, bp. Wilhelma Pluty, Wła-
dysława Jagiełły, ks. Stanisława Bisty, Wy-
zwolenia, Borówkowa, Wrzosowa/Polna). 
Nieruchomości mają powierzchnię od 
0,0584 do 0,2440 ha.

Jako pierwsze do oddania w użytkowa-
nie wieczyste zostaną przygotowane nieru-
chomości przy  ul. Kingi. Listę wszystkich 
działek planowanych do oddania w użytko-
wanie wieczyste pod budownictwo jedno-
rodzinne w 2018 roku, a także inne propo-

zycje działek i lokali można znaleźć pod 
adresem http://www.rudaslaska.pl/gospo-
darka/oferty-inwestycyjne. 

W ciągu pierwszych trzech lat funkcjo-
nowania programu miasto przekazało 
w użytkowanie wieczyste 156 nieruchomo-
ści, a wpływy do budżetu miasta z tego ty-
tułu wyniosły ponad 6,6 mln zł netto. 
To suma pierwszych opłat, wynoszących 
15 proc. kwot wylicytowanych w przetar-
gach oraz, w przypadku niektórych lokali-
zacji, kosztów nabycia udziałów w drogach 
dojazdowych. WG

Już wkrótce w dwóch opłatomatach w Urzędzie Miasta 
 będzie można zapłacić kartą płatniczą.
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Kolejny koncert za nami 
,,WiAdOmOści rudzKie” GrAją PO śLąSKu

OGŁOSzeNA

Styczniowe spotkanie w Osiedlowym Domu 
Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Matecznik” za nami. Tym razem na scenie za-
prezentowały się same panie. Wśród wykonaw-
czyń pojawiły się Anna Matuszczyk, Teresa Wa-
lerjańska, Bogusława Piechura oraz Monika Ko-
nopka, która nie tylko zaśpiewała, ale także za-
tańczyła dla zgromadzonej publiczności. – Po raz 
kolejny miałam przyjemność wystąpić na koncer-
cie „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” i jak 

OGŁOSZENIE O PRACĘ
W związku z ciągłym rozwojem firmy obecnie poszukujemy  

pracowników na stanowiska kolejowe:
Mechanik Taboru Kolejowego • 
Manewrowy • (możliwość przeszkolenia przez pracodawcę)
Ustawiacz• 
Prowadzący pojazdy w obrębie bocznicy • (możliwość przeszkolenia przez pracodawcę, mile 
widziane osoby posiadające licencję maszynisty)
Maszynista pojazdów trakcyjnych• 

Miejsce pracy: –  rejon miast: ruda śląska, Łaziska Górne

Wymagania:  – mechanik taboru- doświadczenie przy naprawie taboru kolejowego,
  doświadczenie w pracy na stanowisku ślusarza, 
 – pozostałe stanowiska - zdany egzamin kwalifikacyjny, 
  – wykształcenie zawodowe lub średnie, 
  – mile widziane dodatkowe uprawnienia kolejowe.

Oferujemy:  – dobre warunki płacowe:
mechanik taboru od 3300 zł brutto*• 
manewrowy od 2600 zł brutto*• 
ustawiacz od 3000 zł brutto*• 
prowadzący pojazdy w obrębie bocznicy od 3100 zł brutto* • 
maszynista od 3800 zł brutto*• 

 – stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
  – możliwość indywidualnego rozwoju zawodowego,
  – prywatną opiekę medyczną. 
 * Wynagrodzenie brutto obejmuje: wynagrodzenie zasadnicze, premie 
 oraz inne dodatki przewidziane w regulaminie wynagradzania.    

KONTAKT: Telefon: 32 358-78-80
 Aplikowanie przez formularz na stronie www.pkpcs.pl w zakładce „Kariera”

zawsze jestem pod wrażeniem publiczności zgro-
madzonej w ,,Mateczniku” – mówiła Anna Ma-
tuszczyk. – Dziękuję Wam za tak fantastyczną at-
mosferę na koncercie i za wspólną zabawę – do-
dała. Jak zawsze podczas spotkania nie zabrakło 
dobrej zabawy i nagród – niespodzianek dla 
uczestników koncertu. Kolejne spotkanie w „Ma-
teczniku” zaplanowano na 23 lutego. Zaprasza-
my.  AW 

Foto: Adam Helisz
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Synek ze Śląska odkrywa smaki Szkocji
LUDZIE Z PASJĄ

Pochodzący z Orzegowa Adam Borowicz i jego program „Jestem Borowicz” biją rekordy popularności. Rudzianin 
odkrywa uroki szkockich restauracji, by na swoim vlogu kulinarnym pokazać nie tylko potrawy kuchni Wysp Brytyjskich, 
ale także jej atrakcje kulinarne i najpiękniejsze zakątki. A wszystko to po śląsku, jak na rodowitego Ślązaka przystało. 
Nie bez przyczyny zresztą Adam Borowicz został uhonorowany tytułem „Unikalny” w kategorii „Z pasją” w naszym 
ubiegłorocznym plebiscycie, a z którym rozmawiamy dziś o Śląsku, Szkocji, vlogu kulinarnym i kuchni.

Fo
to

: a
rc

h.

– Jak narodziła się Pana pasja do gotowania 
i zamiłowania kuchnią?

– Gotowanie interesowało mnie od najmłod-
szych lat. W rodzinnym domu często gotowałem  
niedzielne obiady, mama zawsze mówiła, że „do-
prawiać to ja potrafię!”. Poza tym wyjeżdżając 
z moimi dziadkami na wakacje, chętnie pomaga-
łem babci w kuchni oraz przynosiłem jej świeże 
warzywa z ogródka. Moja pasja rozkwitła w pełni  
w Szkocji, ponieważ często chodzę do miejsco-
wych restauracji i odkrywam nowe smaki.

– Z tego względu zdecydował się Pan założyć 
vloga kulinarnego właśnie na Wyspach? 

– Pomysł na vloga narodził się przypadkiem. 
Na zakończenie kolejnego roku studiów mojej na-
rzeczonej zostałem zaproszony wraz ze znajomy-
mi na kolację do restauracji „A’Challtainn”, tej 
samej, która pojawiła się później w pierwszym 
odcinku vloga. Tomasz Dziedzic, mój kolega ze 
szkolnych lat, stwierdził w pewnym momencie, że 
tak fajnie i zabawnie o tych daniach godom, że 
muszymy nakręcić filmik i pokazać go szerszej 
publiczności. Przed wyjazdem słyszałem wiele 
niepochlebnych opinii o szkockiej kuchni: że nie-
smaczna, ciężkostrawna, kaloryczna, monotonna. 
Generalnie w Polsce kuchnia z Wysp Brytyjskich 
kojarzy się niemal wyłącznie z „fish & chips”. Po-
przez vloga chcę obalić te krzywdzące mity. 
Szkocka kuchnia jest naprawdę urozmaicona 

i pyszna! Zakochałem się w niej, zwłaszcza w ste-
kach, jagnięcinie oraz owocach morza, które tutaj 
są po prostu… niesamowite.

– A jak w ogóle doszło do tego, że wyjechał 
Pan do Szkocji? 

– To nie ja zdecydowałem o wyjeździe za grani-
cę, tylko moja dziewczyna. Dlatego wtedy nie wi-
działem innej możliwości, tylko podążyć za nią. 
Na miejscu okazało się, że jest tu pięknie i warto 
Szkocję trochę pozwiedzać. W międzyczasie zna-
lazłem pracę i tak zostaliśmy do dzisiaj. Mogę po-
wiedzieć, że pokochałem ten kraj. 

– Mimo zmiany miejsca zamieszkania nie za-
pomina Pan o rodzinnych stronach, bo tak jak 
było już wspomniane – o kuchni Pan godo, a nie 
mówi. Jaka jest na to reakcja?

– Staram się przyjeżdżać na Śląsk tak często jak 
to możliwe. Godać nauczyłem się jeszcze w pod-
stawówce, gwarą posługuję się na co dzień, akcent 
mam charakterystyczny i tego nie pozbędę się. 
Śląskość mam w DNA. Myślę, że dzięki różnym 
serialom, kabaretom i zespołom muzycznym gwa-
ra jest coraz bardziej popularna również poza na-
szym regionem. Śląsk na pewno zaszczepił we 
mnie szacunek do pracy oraz poczucie humoru. 
Odzew na vloga jest bardzo pozytywny, zarówno 
wśród rodaków jak i Szkotów. Spotkałem się też 
z hejtem, ale taki już urok Internetu. Zdarza się 
również przypisywanie mnie do konkretnej partii 

politycznej, ponieważ wystąpiłem kilka razy 
w jednej ze stacji telewizyjnych, co już w ogóle 
jest absurdalnym zarzutem. Ale nie przejmuję się 
takimi tekstami i po prostu robię swoje. Cieszy 
mnie rosnąca oglądalność i coraz większa liczba 
subskrybentów kanału „Jestem Borowicz”.

– Skoro już jesteśmy w rodzinnych stro-
nach... Kuchnia polska i kuchnia śląska – czego 
te kuchnie Pana nauczyły i których potraw 
brakuje Panu w Szkocji najbardziej? Jak bar-
dzo różnią się kuchnie polska, śląska i szkoc-
ka?

– Nasz polski chleb na zakwasie – to jest jedyna 
rzecz, której mi tu brakuje. Pieczywo z supermar-
ketu z ciasta mrożonego, jak dla mnie odpada 
i staram się go unikać. W Glasgow są sklepy z pol-
skimi produktami, nie ma problemu z kupieniem 
niezbędnych składników na tradycyjny, śląski nie-
dzielny łobiod, czyli rolady, kluski i modro kapu-
sta. Różnice w kuchni... Tak jak wspomniałem –  
w Szkocji je się dużo owoców morza. Krewetki, 
langustynki, ośmiornice. Przepyszne, świeże, po-
dawane na stół praktycznie tuż po złowieniu. Bar-
dzo popularna jest jagnięcina, w Polsce chyba 
trochę niedoceniana. Ale można znaleźć też podo-
bieństwa: na przykład słynny haggis – można po-
wiedzieć, że odpowiednik naszego śląskiego 
krupnioka. Podobnie jak black pudding. Ślązak 
może więc poczuć się tutaj jak w domu! 
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– Dziś Pana vlog to nie tylko kulinaria, ale 
także podróże i efektowne zdjęcia. Ile osób li-
czy ekipa produkcji oraz co będziemy mogli 
zobaczyć w kolejnych odcinkach? 

– Ekipa liczy ok. pięć osób. Mamy do dyspozy-
cji drona, który odwala kawał dobrej roboty na 
planie. Przydał się zwłaszcza podczas pracy nad 
odcinkami z „Trylogii Hebrydów”. Właśnie skoń-
czyliśmy zdjęcia w rejonie Ayr, ale nie chciałbym 
zdradzać szczegółów. W Szkocji jest tyle pięk-
nych miejsc wartych pokazania i tyle niezwykłych 
restauracji, w których można zjeść przepyszne da-
nia, że pomysłów starczyłoby na kilka sezonów 
vloga. Pozdrawiam Czytelników „Wiadomości 
Rudzkich” i zapraszam na mój oficjalny kanał na 
You Tube.

  Joanna Oreł

Poloneza czas zacząć
StUDNIÓWKA 2018 

Symboliczne sto dni przed maturą  
maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego  
im. Gustawa Morcinka spotkali się 
w rudzkiej restauracji „Adria”, żeby we 
wspólnym gronie świętować zbliżający się 
wielkimi krokami egzamin dojrzałości.  
ten najważniejszy bal w życiu był dla 
uczniów wspaniałą okazją, żeby spędzić 
czas w gronie przyjaciół i rówieśników, 
a także podziękować wychowawcom, 
nauczycielom i dyrekcji za wspólne lata 
nauki. Maturzyści, życzymy Wam  
połamania piór!  Tekst i foto: AL

Laury kompetencji 
rozdane 

ZABRZE 

W sobotę (20.01) w Zabrzu odbyła się XXVI Gala Laurów 
Umiejętności i Kompetencji. Uroczystość była symbolicznym 
podsumowaniem 2017 roku w dziedzinie gospodarczej, nauko-
wej i kulturalnej. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzy-
ści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, 
przedstawiciele świata nauki, twórcy kultury oraz przedsiębior-
cy. 

Podczas gali wyróżniono 65 osób, a wśród nich rudziankę, 
radną Sejmiku Województwa Śląskiego Urszulę Koszutską, 
która odebrała Złoty Laur w kategorii Pro Publico Bono. 
– Dziękuję Kapitule za docenienie pracy i pasji skierowanej  
w stronę drugiego człowieka. Dziękuje również tym wszystkim, 
dzięki którym mogę pomagać innym – mówiła Urszula Koszut-
ska. – Cieszę się, że została doceniona działalność prospołecz-
na i edukacyjna mająca na celu propagowanie zrównoważone-
go rozwoju. Ta nagroda jest uhonorowaniem pracy tych wszyst-
kich których aktywność jest skierowana na wsparcie drugiego 
człowieka – dodała.  AW 

Złoty Laur 
Umiejętności  

i Kompetencji  
odebrała  

Urszula  
Koszutska. 
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, 

naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 
gruntowych położonych w dzielnicy Ruda Śląska – 

Nowy Bytom, Bielszowice, która zostanie oddana w 
najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące 
stacje transformatorowe, w rejonie ul. Mikołowskiej, 

która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z 
przeznaczeniem pod istniejącą stację transformatorową, 

ul. Owocowej – Akacjowej, która zostanie oddana w 
dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące 

ogródki rekreacyjne i przydomowe, ul. Orzegowskiej – 
Jaracza, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 

lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, 
ul. Karola Goduli, która zostanie oddana w dzierżawę na 

okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne, 
ul. Szyb Zofi i, która zostanie oddana w dzierżawę i najem 

na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne, stawy, garaże blaszane, ul. Solidarności, 
która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z 
przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne 
i przydomowe, na terenie Miasta Ruda Śląska, która 

zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem 
pod istniejące kioski Ruch, ul. 1 Maja, która zostanie 

oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod 
istniejący parking i ogródek gastronomiczny, ul. Jana 

Brzechwy, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z 
przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 

(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 
gruntowej położonej w rejonie ulicy Owocowej, która 

zostanie oddana w najem na okres 3 lat 
z przeznaczeniem pod istniejące garaże. 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 

ogłasza przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego położonego 
przy ul. ks. L. Tunkla 147A  w Rudzie Śląskiej – dzielnica Kochłowice Ograniczenie przetargu 

do działalności gospodarczej – w zakresie usług opiekuńczo-wychowawczych, edukacji.
styczeń 2018 r.

Adres lokalu Pow. lokalu 
(m2)

Wyposażenie w 
instalację

Stawka wywoławcza 
(nett o/zł/m2) Wadium (zł) Termin oględzin 

lokalu

Ruda Śląska 7  – Kochłowice 
ul. ks. L.Tunkla 147a

lokal w budynku usługowym 
1 108,55 elektryczna,

wod.-kan., c.o. 9,00 15.500,00 31.01.2018 r.
godz. 10.00

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  14 lutego 2018 r.  o godz. 11.00  w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Miesz-
kaniowej 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 przelewem na konto bankowe: ING BŚ O/Ruda 
Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w  terminie do dnia 9 lutego 2018 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, czwar-
tek 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 14.02.2018 r. –oraz adres lokalu z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 9 lutego 2018 r. do siedziby MPGM 
TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro Biuro Eksploatacji) oraz złożenie stosownych 
oświadczeń i przedłożenie stosownych zezwoleń do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług opiekuńczo- wy-
chowawczych, edukacji.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy 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

Dodatkowych informacji udziela: Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 w. 745 Dział Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

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

wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się 
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zofi i Nałkowskiej, które 

zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod 
ogródek przydomowy.
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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

G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania 
ofert w trybie: Konkursu ofert z negocjacjami na wykonanie dokumentacji 

projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. 
Kłodnickiej 99 w Rudzie Śląskiej-Halembie, byłego obiektu    o krótkotrwałym 

zamieszkaniu na budynek mieszkalny, wielorodzinny.
 
Oferty  pisemne należy składać w zaklejonej kopercie  z dopiskiem:
,,Wykonanie dokumentacji projektowej  zmiany sposobu użytkowania  budynku przy ul. Kłod-

nicka 99 w Rudzie Śląskiej  – nie otwierać ”  w terminie do 23.02.2018 r. godz. 14.00 w siedzibie 
Zarządu Spółdzielni w pokoju  nr 113.

W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się dwie zamknięte, opieczętowane i opisane 
odrębne koperty zawierające: 

A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, za-
świadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt 
umowy – zał. nr 1 do specyfikacji przetargowej).

B. Koperta (nr 2) z opisem „część finansowa” w której należy umieścić ofertę cenową. 
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) nr konta  Raiffeisen Bank Polska S.A  nr konta 60 
1750 0012 0000 0000 3410 7327.

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, 31, 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
     

Informujemy, że Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej 6 przy ulicy 
Kłodnickiej 97 planuje adaptację budynku przy ulicy Kłodnickiej 99 w Rudzie Śląskiej 6 na budynek 
mieszkalny. Planujemy budowę mieszkań do sprzedaży lub najmu. 

Realizację zadania przewidujemy w 2019 rok.

Osoby zainteresowane zakupem lub wynajęciem mieszkania w ww. budynku proszone są 
o zgłoszenie swojego zainteresowania do działu technicznego znajdującego się w siedzibie Za-
rządu Spółdzielni, I piętro, pokój nr 121, tel. kontaktowy 32 243-25-65 w terminie do 15.02.2018 
roku. Jest to niezbędne do podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego.

Planowane jest wykonanie około 50 mieszkań o powierzchni od 30 m2 do 65 m2.

ZAPRASZAMy DO SALONu Alex  
(C.H. DOMINO – pasaż dolny),  

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafinowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

Dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.  

Tel. 32 700 70 78

uSŁuGI
 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 

501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Remonty 
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

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

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

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-
611, 32 260-00-33. Pośrednik CDF S.C. firmy MAT-
POl FINANSE Sp. z o.o.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109-
517.

 Hydraulik. Tel. 797-599-031.

 Czyszczenie tapicerki meblowej, wykładzin-solid-
nie. Tel. 601-422-342. 

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

 CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy, obszywamy), 
wykładzin, tapicerki, faktury VAT. Tel. 602-642-294.

uSŁuGI POGRZEbOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrzebo-

we i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, 
tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

NIERuCHOMOŚCI
 

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚlĄSKIEJ. TEl. 501-
239-405. ANEl.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEl.
pl. Tel. 502-052-885.

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189 tys., www.ANEl.
pl. Tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 46 m2, 49 tys., www.ANEl.pl. 
Tel. 502-052-885.

 Kochłowice, dom, 198 m2, 420 tys., www.ANEl.pl. 
Tel. 502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 39 m2, 99 tys., www.
ANEl.pl. Tel. 502-052-885.

 Tanie mieszkania na WWW.lOKATOR.NIERUCHO-
MOSCI.Pl

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne. Tel. 668-
591-916.

 Atrakcyjne oferty mieszkań w Rudzie Śląskiej, do-
bre ceny. Zapraszamy na www.lokator.nieruchomosci.
pl. Tel.  793-017-323.

 Atrakcyjne domy szeregowe: 
WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2 – NOWA CENA, 

GODUlA, os. Paryż od 125 m2 cena od 335.000 zł. 
HAlEMBA, ul. Solidarności od 74 m2 cena od 255 000 

zł. Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.  
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691 523 055.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. 
Tel. 887-877-189.

 Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, 
cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934-091, 667-588-
400.

 Sprzedam lub wynajmę bar Halemba. Tel. 664-129-
662, 662-587-890.

 Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. informacje 
www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-845-818.

 Do wynajęcia mieszkania i kwatery pracownicze 
również dla obcokrajowców. Dzielnica Nowy bytom 
ul. Niedurnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-
025-008. Rozmawiamy po rosyjsku.

MOTORyZACjA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do 

klienta. Tel. 792-155-155.

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

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ 
KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling samo-
chodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,60 do 
0,65 gr/kg. DOBRA CENA AKUMUlATORÓW. TANIE 
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska - 
Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowe-
go).

 Sprzedam samochód dostawczy lublin 2006 r., 11 
tys. cena do negocjacji. Tel. 601-504-030.

PRaca
 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowni-

ków budowlanych doświadczenie min 2 lata, kierow-
nika budowy, brygadzistę z prawem jazdy kat. B, tel. 
601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 32 
271-09-66 781-989-873.

 Stowarzyszenie Pomocna dłoń w Rudzie Śląskiej 
poszukuje opiekunek do pracy przy osobach starszych 
w miejscu ich zamieszkania. Tel. 505-054-823.

 Kucharki, pomoce kuchenne i bufetowe zatrudnię 
do nowoczesnej stołówki pracowniczej. Praca na 1/2 
lub cały etat. Umowa o pracę. Bardzo dogodny dojazd 
(Ruda 1) Tel.668-447-128 lub biuro.akademiasmaku@
onet.pl.

 Firma WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o. zatrudni pra-
cowników na stanowiska górnik, górnik strzałowy, po-
moc dołowa do wykonywania prac na terenie kopalń 
Bielszowice, Budryk, Silesia. Firma zapewnia transport. 
Tel. 883-953-430.

 Poszukujemy pracowników produkcyjnych oraz 
operatorów wózków widłowych – Katowice Panewniki. 
Atrakcyjne warunki, 100% weekendy, premie. Informa-
cje pod nr tel. 725-251-828.

 Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych 
HYDROKOP Sp. z o.o. Sp.k. zatrudni: górników, górni-
ków strzałowych, górników rabunkarzy, młodszych 
górników, osoby bez kwalifikacji do pracy pod ziemią  
przy przebudowie wyrobisk. Oferujemy miejsca pracy 
na oddziale przy KWK Sośnica  w Gliwicach. Bliższych 
informacji udziela się pod nr. 32 623-10-19 lub 32 717-
87-93.

 Szukamy do pracy ślusarzy, spawaczy, składaczy 
konstrukcyjnych i kierownika hali konstrukcyjnej. Tele-
fon kontaktowy 697-480-004.

RÓżNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507-851-852.

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

 Sprzedam kserokopiarkę CANON IR 2018 z 2008 r. 
Cały okres serwisowana. Tel. 32 242-24-11.

 Sklep metalowy Otmar w Rudzie Śląskiej – Wirek 
ul. 1 Maja 249 naprzeciwko lodziarni Kurpas godziny 
otwarcia: 8-16, sobota 8-13.



Firma Lambertz Polonia będąc częścią Grupy Lambertz, 
jednego z czołowych niemieckich producentów wyrobów 

cukierniczych  poszukuje kandydata na stanowisko:

PAKOWACZ/-KA
Miejsce pracy: Ruda Śląska

Wymagania:
umiejętność pracy w zespole• 
gotowość pracy w systemie 2-zmianowym (12 godzin)• 

Oferujemy:
umowę o pracę w renomowanej �irmie o stabilnej pozycji • 
rynkowej
szanse rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia.• 

Zainteresowane osoby
prosimy o przesłanie 
CV na adres:
kadry@lambertz.com.pl,
lub kontakt tel.: 32 608-90-98

Remis pełen emocji

Firma Lambertz Polonia będąc częścią Grupy Lambertz, 
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OGŁOSZENIE

Marek Garmulewicz w miniony 
poniedziałek obchodził okrągły 

jubileusz. 

ZAPASY 

W poniedziałek (22.01) rudzka 
Slavia świętowała. Siła polskich za-
pasów – Marek Garmulewicz 
– 22 stycznia obchodził swoje pięć-
dziesiąte urodziny. Zapaśnik, który 
całą karierę sportową związany jest 
z Rudą Śląską, jest obecnie preze-
sem i trenerem ZKS-u Slavia Ruda 
Śląska oraz trenerem kadry narodo-
wej juniorów w zapasach w stylu 
wolnym, którzy wywalczyli dwa 
brązowe medale podczas mistrzostw 
Europy.  

– Marek Garmulewicz to człowiek 
nietuzinkowy, niegdyś doskonały za-
wodnik, dziś szkoleniowiec z niema-
łym dorobkiem – podkreśla Tomasz 
Garczyński z ZKS-u Slavia Ruda 
Śląska. – Odnosi on również bardzo 
spektakularne sukcesy jako trener 
klubowy i jednocześnie działacz, 
a konkretnie prezes ZKS-u Slavia 
Ruda Śląska, klubu, który od lat na-
leży do czołówki krajowej, zarówno 
w zapasach w stylu wolnym, jak i za-
pasach kobiet. Tylko w roku 2017 
zawodnicy i zawodniczki Slavii wy-
walczyli cztery tytuły mistrza Polski 
seniorów i seniorek oraz srebrny 
medal wojskowych mistrzostw świa-
ta. Naszemu prezesowi życzymy 
zdrowia, zrealizowania swoich naj-
skrytszych zamierzeń oraz wszelkiej 
pomyślności – dodaje. 

Przypomnijmy w skrócie niektóre 
osiągnięcia zapaśnika. W 1994 r. 

Mistrz zapasów skończył 50 lat

zdobył on złoty medal podczas mi-
strzostw Europy w Rzymie. Dobrą 
formą wykazał się także w 1996 r. 
na mistrzostwach Europy w Buda-
peszcie oraz w 2000 r. na mistrzo-
stwach Europy w Budapeszcie, 
gdzie wywalczył złoto. Do sukce-
sów zaliczyć należy także srebrny 
medal wywalczony podczas mi-
strzostw świata w Teheranie 
w 1998 r. oraz brązowy medal zdo-
byty podczas mistrzostw świata 
w Ankarze. 

FUTSAL 

Remisem zakoń-
czyło się pierwsze 
tegoroczne spotka-
nie rudzkiej Gwiazdy na parkiecie hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Halembie. Gwiazda zremisowała 
z AZS-em UMCS Lublin 2:2, a bramki 
dla rudzian zdobyli Daniel Jagodziński 
i Ariel Piasecki. 

W pierwszej połowie spotkania to gra-
cze Gwiazdy prowadzili i zeszli na prze-
rwę z wynikiem 1:0. Rudzcy zawodnicy 
podczas spotkania na halembskim parkie-

1. ���� PLF – G������ R��� Ś����� – AZS UMCS L����� 2:2 (1:0)

cie dostarczyli sporo 
emocji swoim kibi-
com. Podsumowując 

mecz można było dojść do wniosku, że 
największym mankamentem rudzian jest 
słaba skuteczność, ale na usprawiedliwie-
nie warto dodać, że bramkarz drużyny 
z Lublina wykazał się dobrą grą i to dzięki 
jego interwencjom akademikom udało się 
wywieźć punkt z Rudy Śląskiej. Mecz 
rozpoczął się minutą ciszy, aby uczcić pa-
mięć tragicznie zmarłego wychowanka  
klubu 17-letniego Aleksandra Niteckiego. 

OGŁOSZENIE

Gwiazda 
zremisowała 

z drużyną 
z Lublina. Fo
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KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Środowego wieczoru (17.01) koszy-
karze rudzkiej Pogoni na pewno nie 
zapomną jeszcze przez długi czas. Mi-
nutę przed końcem spotkania za trzy 
punkty trafi ł Mateusz Respondek i był 
to jedyny celny rzut za trzy dla rudz-
kiej Pogoni (1/20). Fatalna skutecz-
ność zza linii 6,75 mocno odbiła się na 
wyniku i podopieczni Bogusława Mo-
la przegrali z MCKiS-em Jaworzno 
69:102. Na szczęście w sobotnim 
(20.01) spotkaniu z KŚ AZS-em Gli-
wice ta skuteczność nie wyglądała już 
tak źle (7/18), a prowadzenie zdobyte 
w pierwszej kwarcie Pogoń zdołała 
dotrzymać do końca spotkania i wy-
grać 99:85. Do końca rundy zasadni-
czej pozostało jeszcze siedem kolejek. 
Kolejne spotkanie Pogoń rozegra na 
wyjeździe z rezerwami MKS-u Dą-
browa Górnicza natomiast na wła-
snym parkiecie koszykarze zagrają 
3 lutego z Daas Basket Hills Bielsko 
Biała.

Skład Gwiazdy: Dawid Barteczka, Marcin 
Brysz, Wojciech Działach, Michał Hyży, 

Piotr Hiszpański, Daniel Jagodziński, 
Łukasz Kujawa, Maciej Małek, Mateusz 
Mrowiec, Jakub Naleśnik, Ariel Piasecki, 

Bartosz Siadul, Aleksander Waszka, 
Michał Dubiel. 

Trener: Bartek Noga. 
Kierownik drużyny: Paweł Dąbrowski.

Przegrana
i wygrana 

Pogoni

KOSZYKÓWKA



Rudzianie musieli uznać wyższość zawodników z Zamościa. 

Zieloni nie dali rady
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Piłka ręczna ogłoszenie

WYciĄg z ogłoszenia o PrzeTargU

PrezYdenT MiasTa 
rUda ŚlĄska 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości 
gruntowych położonych w rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy 

ulicy kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczo-
nego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowa-
nych nieruchomości gruntowych własności gminy Miasta ruda Śląska, poło-
żonych w rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Kingi, obejmujących stano-
wiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:

1) 1437 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 
5013/216 o powierzchni 688 m2, użytki: dr, r-iVb, kW nr gl1s/00006378/0 
i 5014/213 o powierzchni 749 m2, użytki: dr, ł-iV, kW nr gl1s/00007235/3, 

2) 1521 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 
5017/216 o powierzchni 734 m2, użytki: r-iVb, dr, kW nr gl1s/00006378/0 
i 5018/213 o powierzchni 787m2, użytki: dr, ł-iV, kW nr gl1s/00007235/3.

 zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolami planu: nr 5013/216 – MN1, 
MN2, MN27, nr 5017/216 - MN1, MN27, nr 5014/213, 5018/213 – MN27.

 zbywane nieruchomości o regularnym kształcie prostokąta położone są 
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte drzewami i krzewami. 
dojazd do nieruchomości z dróg publicznych – ulic kingi i na Piaski odbywać 
się będzie ulicą ks. Jana Hrubego, która w przyszłości stanowić będzie pu-
bliczną drogę kategorii gminnej.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę 
mieszkaniową wynoszą:

– dla działek nr 5013/216 i 5014/213 – 181.000,00 zł, 
– dla działek nr 5017/216 i 5018/213 – 192.000,00 zł.
osiągnięta w przetargu cena działek pod zabudowę mieszkaniową będzie 

stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysoko-

ści 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny poda-
tek od towarów i usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia 
zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne 
będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczyste-
go. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określo-
nych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 
5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. niezachowanie ww. warunku może 
stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej 
opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 7.03.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają 
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) 
i w terminie do dnia 28.02.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach 
dla działek nr: 5013/216 i 5014/213 – 9.100,00 zł, 5017/216 i 5018/213 – 
9.600,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. kingi, działki nr ………” przelewem na 
rachunek bankowy: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski 
katowice o/ruda Śląska, Urząd Miasta ruda Śląska (za datę zapłaty przyj-
muje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta 
ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedzia-
łek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed 
otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty 
i oświadczenia. zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela Wydział gospodarki nieruchomo-
ściami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Mks PadWa zaMoŚĆ – sPr grUnWald rUda ŚlĄska 33:27 (14:14)

Szczęście nie dopisało zawodnikom 
SPR-u Grunwald podczas meczu  
w Zamościu. Podopieczni trenera 
Adam Wodarskiego rozegrali w nie-
dzielę (21.01) bardzo ważne spotkanie, 
które decydować miało o tym, która 
drużyna zagra o awans, a która o utrzy-
manie w drugiej lidze mężczyzn. 

Zawodnicy Grunwaldu pojechali 
na swój najdalszy wyjazdowy mecz 
(400 km) bez swojego leworęcznego 
zawodnika Tomasza Kowala, co w du-
żym stopniu przyczyniło się do osła-
bienia siły rażenia. W pierwszej poło-
wie toczyła się wyrównana walka i na 
przerwę zawodnicy schodzili przy 
wyniku remisowym. Zawodnicy 
z Halemby nie wykorzystali jednak 
w tym czasie czterech rzutów kar-
nych. W drugą połowę lepiej weszli 

gospodarze, wypracowując sobie kil-
kubramkową przewagę. Zielonym 
mimo ambitnej postawy nie udało się 
dogonić gospodarzy i musieli wracać 
do Rudy Śląskiej na tarczy. Porażka 
ta oznacza praktycznie koniec marzeń 
o pierwszej czwórce, która walczyć 

będzie o awans do klasy wyższej roz-
grywek piłki ręcznej mężczyzn. Po-
zostaje zatem walka o utrzymanie, 
przy czym rudzianie zabiorą ze sobą 
do dalszych rozgrywek punkty zdo-
byte z drużynami z Puław i Buska 
Zdroju.
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Szczypiorniści tuż poza podium 
Piłka ręczna 

Czwarte miejsce zdobyli zawodnicy 
SPR-u Grunwald Ruda Śląska z rocz-
ników 2005 i 2006 na turnieju w sło-
wackim mieście Povazska Bystrica. 
Młodzi szczypiorniści wzięli udział 
w kolejnym już  turnieju w ramach ligi 
polsko-czesko-słowackiej w piłce 
ręcznej chłopców. 

– Podopieczni trenerki Anny Samol 
z turnieju na turniej prezentują się co-
raz lepiej, ale nie mogą wskoczyć na 
„pudło”. Rudzianie pokonali tylko 

jedną drużynę, ale mimo to zajęli 
czwarte miejsce w klasyfikacji łącznej 
– zaznacza Łukasz Wodarski, prezes 
SPR-u Grunwald Ruda Śląska. – War-
to dodać, iż mecze z faworyzowanymi 
drużynami z Bojnic i Ostravy należały 
do bardzo zaciętych i tylko nerwy 

w końcówce zadecydowały o poraż-
kach – dodaje. 

W lutym szczypiornistów czeka ko-
lejny turniej w ramach cyklu ligi pol-
sko-czesko-słowackiej. Tym razem 
rywalizacja przeniesie się do Polski, 
a dokładniej mówiąc do Sosnowca. 

Młodzi zawodnicy trenują pod okiem trenerki Anny Samol. 

MOSiR ma nowego dyrektora
MieJski oŚrodek sPorTU i rekreacJi

Aleksandra Poloczek od 16 stycznia 
br. pełni funkcję dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie 
Śląskiej. Wcześniej zastępowała na 
tym stanowisku Zygmunta Grzybka, 
który teraz będzie dyrektorem do spraw 
eksploatacyjnych w rudzkim Przedsię-
biorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

Warto dodać, że Aleksandra Polo-
czek jest absolwentką studiów magi-
sterskich na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach, podyplo-
mowych studiów „Menedżer sportu 
i turystyki”, a także kierunku „Wy-
chowanie do życia w rodzinie”. Pra-
cowała najpierw jako nauczyciel 

w szkole podstawowej, gimnazjum, 
liceum i szkole zawodowej. Od 2001 
roku była zatrudniona w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudzie 
Śląskiej na stanowisku kierownika 
Działu Organizacji Imprez, a od 2009 
roku na stanowisku zastępcy dyrek-
tora.

skład sPr-u grunwald: Błaś, kazimier, 
sekuła – stogowski 8, Milewski 7, 
niedźwiedzki 5, Partuś 4, kapral 1, 

kurzawa 1, Żurke 1, Bomba, langer, 
Matuszewski, Talaga. 

Trener: adam Wodarski. 

Wyniki: 
sPr grunwald ruda Śląska  

– MUks sosnowiec 
12:27

Hk kupele Bojnice  
– sPr grunwald ruda Śląska

21:17
sokol ostrava  

– sPr grunwald ruda Śląska 
16:13

 sPr grunwald ruda Śląska  
– skH Polanca 

11:20
sPr grunwald ruda Śląska  

– MŚk Pov. Bystrica 
17:7
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