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SEGREGACJA ODPADÓW

Worki z kodami mają pomóc 
w lepszej segregacji śmieci
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– Od 1 lutego wprowadzony został 
pilotażowy program kontroli segre-
gacji opadów za pomocą worków na 
odpady komunalne, oznakowanych 
indywidualnym kodem kreskowym. 
Za nami pierwsze dwa tygodnie akcji. 
Można mówić o wstępnych efektach?

– Na razie rozdaliśmy zakodowane 
worki do gospodarstw domowych. Dla 
każdego gospodarstwa przeznaczonych 
zostało miesięcznie 30 czarnych wor-
ków na śmieci zmieszane. Zostały one 
dostarczone do wybranych budynków 
wielorodzinnych przy ul. Kąpielowej, 
Osiedlowej, Jarzębinowej, Krasińskie-
go, Joliot-Curie, Joanny oraz Solskiego, 
które zarządzane są przez MPGM TBS. 
Wszystko oczywiście za darmo. Na ra-
zie możemy mówić o tym, że mieszkań-
cy z zainteresowaniem podeszli do tego 
rozwiązania. Bo przecież nie chodzi 
o to, aby kogoś karać, ale aby zwięk-
szyć zaangażowanie mieszkańców 
w proces segregacji odpadów oraz 
wpłynąć na wzrost liczby osób rzetelnie 
prowadzących selektywną zbiórkę od-
padów. Z wprowadzenia kontroli odpa-
dów najbardziej zadowoleni są ci 
mieszkańcy, którzy od lat zgodnie ze 
złożoną deklaracją prowadzą selektyw-
ną zbiórkę odpadów, gdyż do tej pory 
traktowani byli na równi z tymi, którzy 
jej nie prowadzili. Jesteśmy dopiero na 
początku programu, dlatego na razie 
trudno mówić o efektach. Przystąpili-
śmy już do losowych kontroli, które  
wyglądają w ten sposób, że nasi pra-
cownicy analizują, czy w workach na 
śmieci zmieszane, które zostały wcze-
śniej opatrzone kodami kreskowymi, 

Wraz z początkiem lutego 
w mieście rozpoczęła się 
pilotażowa akcja edukacyjna 
mieszkańców zabudowy 
wielorodzinnej, mająca 
na celu identyfikację 
gospodarstw domowych, 
w których nieprowadzona 
jest selektywna zbiórka 
odpadów. Do lokatorów 
ok. 1800 mieszkań trafią 
worki na śmieci zmieszane 
z indywidualnymi kodami 
kreskowymi, które później 
będą kontrolowane. Akcja 
ma charakter pilotażowy, 
ale Grupa Tönsmeier, która 
zajmuje się wywozem śmieci 
w naszym mieście, nie 
wyklucza, że jeżeli program 
się sprawdzi, to zostanie on 
wprowadzony na szerszą 
skalę. Rozmawiamy o tym 
z prezesem Tönsmeier 
Południe, Markiem 
Niedbałem. 

rzeczywiście znajdują się śmieci niena-
dające się do dalszej segregacji, czy też 
mieszkańcy „jak leci” wyrzucają do 
jednego kosza także papier, plastik, me-
tal, opakowania wielomateriałowe czy 
szkło. 

– Jakie będą kary, jeżeli ta druga 
tendencja będzie przeważała?

– Chciałbym z całą stanowczością 
podkreślić, że celem prowadzonej kam-
panii nie jest karanie mieszkańców, ale 
przede wszystkim chodzi nam o zwięk-
szenie ich świadomości i zaangażowa-
nia. Choć nowa ustawa śmieciowa obo-
wiązuje już od pięciu lat, to tak napraw-
dę dopiero od ubiegłego roku w całym 
kraju system segregowania odpadów 
został ujednolicony, więc wszyscy cały 
czas się uczymy. Nie chodzi o to, żeby 
dawać mieszkańcom taryfę ulgową, ale 
też nie o to, by od razu „wlepiać” kary. 
Niemniej jednak – jeżeli będziemy wi-
dzieli, że lokatorzy nie potraktują po-
ważnie obowiązku segregacji, a w wor-
kach regularnie będą pojawiały się od-
pady nadające się do dalszej segregacji 
– miasto będzie miało możliwość nali-
czania mieszkańcom, którzy nie segre-
gują odpadów albo robią to nieprawi-
dłowo, wyższej opłaty śmieciowej. A to 
już będzie odczuwalne, bo o ile obecnie 
stawka za śmieci segregowane wynosi 
14,5 zł od osoby, to ta „karna”, bo za 
śmieci niesegregowane, wynosi 29 zł.

– Z czego w ogóle wynikają pod-
wyżki obydwu stawek? 

– System gospodarowania odpadami 
z roku na rok jest coraz droższy i nie fi-
nansuje się, więc miasto musi do jego 
funkcjonowania dokładać z własnej 
kieszeni. Ten wzrost wynika z dwóch 
powodów. Odpady, które nie są pose-
gregowane, zgodnie z wymogami pra-
wa przekazywane są bezpośrednio do 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych, tzw.  
RIPOK-a, którego w Rudzie Śląskiej 
nie ma, a więc już na starcie nasza sytu-
acja jest gorsza. Dodatkowo koszty za-
gospodarowania odpadów zmieszanych 
w RIPOK-u z roku na rok są coraz wyż-
sze i my jako przedsiębiorca musimy je 
ponosić. Dotychczas było to ok. 280 zł 
za tonę odpadów. Z powodu wzrostu 
opłaty środowiskowej stawka ta stop-
niowo będzie wzrastać, aż do ok. 350 zł 
w roku 2020. Zaznaczmy, że cena usta-
lana przez RIPOK dotyczy odpadów 
zmieszanych (gromadzonych w czar-
nych pojemnikach), niezależnie od tego 
ile znajduje się w nich surowców, które 
można byłoby odzyskać. Wielu miesz-
kańców błędnie uważa, że odpady są 
przez nas sortowane i jeżeli nie pose-
gregują swoich śmieci, to my zrobimy 
to za nich. Druga kwestia dotyczy wciąż 

zbyt małej ilości odpadów gromadzo-
nych przez mieszkańców w sposób se-
lektywny. Im więcej mamy nieposegre-
gowanych opadów, tym więcej przeka-
zujemy ich do RIPOK-ów, co wiąże się 
z wyższym kosztem ich zagospodaro-
wania. Dlatego właśnie zależy nam na 
zmianie proporcji pomiędzy ilością od-
padów zmieszanych, a tych odbiera-
nych w sposób selektywny.

– Jak ocenia Pan segregację w na-
szym mieście?

– W przypadku domów jednorodzin-
nych, gdzie mieszkańcy z natury rzeczy 
są identyfikowalni,  efekty segregacji 
widać i jesteśmy z niej zadowoleni. Du-
żo gorzej jest w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej, gdzie mieszkańcy pozo-
stają anonimowi i mimo że WSZySCy 
w deklaracjach śmieciowych potwier-
dzili, że będą segregować odpady, efek-
tu tej deklaracji nie widać. Dlatego też 
to właśnie w zabudowie wielorodzinnej 
(blokach) zdecydowaliśmy się prowa-
dzić naszą akcję edukacyjną. W 2016 
roku poziom selektywnej zbiórki wy-
niósł tylko 19 proc. W tej chwili podsu-
mowujemy 2017 rok i szacujemy, iż 
nieznacznie uda nam się przekroczyć 
wymagane 20 proc. To zdecydowanie za 
mało. Przepisy narzucają na nas coraz 
wyższe poziomy segregacji. W tym ro-
ku każde miasto musi osiągnąć poziom 
30 proc., w 2019 roku – 40 proc., 
a w 2020 roku – 50 proc. Jeżeli ilość od-
padów gromadzonych selektywnie nie 
wzrośnie, to miasto będzie musiało pła-
cić kary – każdy brakujący 1 procent do 
osiągnięcia wymaganego poziomu to  
77 tys. zł, które trzeba będzie zapłacić 
z budżetu. Rachunek jest więc prosty – 
w bieżącym roku kara może wynieść już 
ok. 850 tys. zł – co w dłuższej perspek-
tywie może oznaczać kolejną podwyżkę 
dotychczasowej stawki za odbiór śmie-
ci. Dlatego wyszliśmy z założenia, że 
działać trzeba już teraz, stopniowo pod-
nosząc poziom świadomości mieszkań-
ców. 

– Czy tylko mieszkańcy Rudy Ślą-
skiej mają z tym problem?

– Oczywiście, że nie. Z takim sa-
mym problemem borykają się prawie 
wszystkie miasta w całej Polsce. Dlate-
go nie tylko sami myślimy nad nowy-
mi rozwiązaniami, które mają pomóc 
w zwiększeniu skali segregacji, ale też 
bacznie obserwujemy, co w tej sprawie 
robią inne miasta. Tym bardziej, że ja-
ko Grupa Tönsmeier zajmujemy się 
odbiorem odpadów nie tylko na Ślą-
sku, ale także w ośmiu innych woje-
wództwach.

– Na razie programem zostało ob-
jętych ok. 1800 gospodarstw domo-
wych. Czy na tym koniec?

– Zobaczymy, jak przebiegną pierw-
sze tygodnie akcji. Chcemy sprawdzić, 
jak ten pomysł sprawdza się w praktyce 
na wybranej grupie mieszkańców. Nie 
wykluczamy jednak, że zasięg będzie 
dużo większy. Liczymy na otwartość 
mieszkańców na nasz pomysł i świado-
mość tego, że nie chodzi o zmuszanie 
kogoś do segregacji, ale by wspólnymi 
siłami zwiększyć poziom segregacji, bo 
jeżeli nic się nie zmieni, to wszyscy na 
tym ucierpimy. Na razie mogę zapowie-
dzieć, że pilotażowa akcja potrwa do 
końca lipca.

– Nie zawsze jednak pomysł ten 
spotyka się z entuzjazmem. Pojawiły 
się głosy, że akcja kodowania worków 
jest sprzeczna z ochroną danych oso-
bowych, bo worek opatrzony kodem 
jest powiązany z konkretną osobą na 
podstawie danych administratora. 
Mówi się też o ingerencji w prywat-
ność mieszkańców...

– Nie mamy zamiaru nikogo inwigi-
lować! Worek nie jest przypisany do 
konkretnej osoby, tylko do lokalu 
mieszkalnego. Ochrona danych osobo-
wych nie jest zagrożona. Jako admini-
strator pilotażu nie znamy nazwisk 
osób, od których odbieramy odpady. 
Wynik kontroli przekazujemy do Urzę-
du Miasta. Zawartość worków będzie 
sprawdzana wyłącznie pod kątem pro-
wadzonej segregacji odpadów, a nie te-
go, co mieszkańcy wyrzucają, więc nie 
ma żadnych powodów do obaw. 

– Proszę więc przypomnieć na ko-
niec, jakie są podstawowe zasady se-
gregacji oraz na co powinniśmy uwa-
żać?

– Do niebieskich pojemników/wor-
ków wyrzucamy papier (np. kartony, 
gazety, katalogi), z tym że nie może on 
być zatłuszczony. Dla wielu problema-

tyczne okazują się opakowania wielo-
materiałowe, np. kartony po mleku czy 
sokach, które należy wyrzucać do żół-
tych pojemników/worków przeznaczo-
nych na tworzywa sztuczne (np. plasti-
kowe butelki po napojach, po chemii 
gospodarczej, plastikowe opakowania, 
woreczki foliowe), metal (np. puszki 
po konserwach, aluminiowe puszki po 
napojach) oraz właśnie opakowania 
wielomateriałowe. Do tych pojemni-
ków  nie mogą trafiać opakowania np. 
po olejach, czy puszki po farbach lub 
opakowania po aerozolach. Apeluję 
także o zgniatanie plastikowych po-
jemników i butelek. Zielone pojemniki 
i worki przeznaczone są na szkło (np. 
szklane butelki i słoiki, szklane opako-
wania po kosmetykach), z tym że nie 
można do nich wyrzucać m.in. kryszta-
łów, porcelany, ceramiki. szkła żarood-
pornego czy żarówek. Oprócz tego w za-
budowie jednorodzinnej mamy brązo-
we pojemniki na biomasę. Natomiast 
czarne pojemniki przeznaczone są  na 
odpady nienadające się do dalszej se-
gregacji. Nie wszystkie odpady wy-
tworzone w gospodarstwach domo-
wych są odbierane bezpośrednio z nie-
ruchomości! Sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, zużyte opony, tekstylia oraz 
chemikalia bezpłatnie przyjmuje Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych. Przeterminowane leki na-
tomiast można również bezpłatnie od-
dać w dowolnej aptece. Na koniec 
chciałbym zaznaczyć, że worki z koda-
mi kreskowymi roznoszone są przez 
pracowników administracji, wyposa-
żonych w odpowiednie identyfikatory 
i za wydawane worki NIE JEST PO-
BIERANA ŻADNA OPŁATA.

– Dziękuję za rozmowę.
JO

Marek Niedbał – prezes Tönsmeier Południe Sp. z o. o.
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Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli 
EDUKACJA
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– Zacznijmy od tego, że obecnie wszyst-
kie dzieci, które potrzebują opieki przed-
szkolnej, mogą z niej korzystać, bo w na-
szym mieście nie ma problemu z miejsca-
mi…

– Mamy łącznie 29 przedszkoli i 3 szkoły 
z oddziałami przedszkolnymi. Z wielką ra-
dością i dumą mogę powiedzieć, że w Ru-
dzie Śląskiej są miejsca dla wszystkich zgło-
szonych przedszkolaków. Od ubiegłego roku 
gminy mają obowiązek zapewnienia miejsca 
dzieciom od 3. roku życia i u nas ten waru-
nek jest spełniony, a ponadto obecnie mamy 
nadal wolnych 50 miejsc, z których w każdej 
chwili można skorzystać. Rodzice, którzy 
potrzebują miejsca w przedszkolu dla swojej 

pociechy, z pewnością to miejsce znajdą. 
Zdarzają się przypadki, że nie jest to przed-
szkole położone najbliżej miejsca zamiesz-
kania, ale w przypadku przedszkoli nie obo-
wiązuje rejonizacja. Nasze przedszkola mają 
bardzo wysoki poziom. W wielu przedszko-
lach mamy oddziały integracyjne i nasze 
przedszkolaki mogą rozwijać się pod okiem 
wykwalifikowanej kadry. 

– Już od kilku lat rekrutacja do przed-
szkoli prowadzona jest elektronicznie. 
Przypomnijmy zasady obowiązujące 
w postępowaniu rekrutacyjnym.

– Nabór w takiej formie, moim zdaniem, 
jest najbardziej sprawiedliwy. Kryteria są 
jasne i przejrzyste. Rodzice, których  
dzieci będą kontynuować edukację przed-
szkolną w dotychczasowym przedszkolu, 
składają deklarację o kontynuowaniu wy-
chowania przedszkolnego i w przypadku 
kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane 
miejsce w przedszkolu, do którego uczęsz-
czają. Z kolei rodzice zapisujący dziecko do 
przedszkola po raz pierwszy, wypełniają 
w formie elektronicznej wniosek o przyję-
cie do publicznego przedszkola znajdujący 

się na stronie internetowej www.rudaslaska.
przedszkola.vnabor.pl. Osoby, które nie ma-
ją dostępu do internetu, wypełniają go od-
ręcznie, a wnioski w formie papierowej 
można pobrać w każdym przedszkolu lub 
wydrukować ze strony internetowej elektro-
nicznego systemu. Rodzice mogą ubiegać 
się o miejsce maksymalnie w trzech przed-
szkolach. W takim przypadku w jednym 
wniosku wymieniają odpowiednio pierw-
sze, drugie lub trzecie przedszkole (według 
preferencji) i składają go tylko w przed-
szkolu umieszczonym na pierwszej pozycji 
(tzw. przedszkolu pierwszego wyboru). 
Niezależnie od sposobu wypełnienia wnio-
sku (odręcznie bądź w formie wydruku 
komputerowego), należy go złożyć tylko 
w przedszkolu najbardziej preferowanym. 
Niezłożenie w określonym terminie wypeł-
nionego wniosku do przedszkola pierwsze-
go wyboru spowoduje nieujęcie dziecka  
w procesie rekrutacji. Wyniki rekrutacji bę-
dą znane 24 kwietnia. 

– Co zrobić, jeśli rodzice postanowili 
np. z powodu zmiany miejsca zamieszka-
nia zmienić przedszkole?

– Rodzice, którzy zamierzają zapisać 
dziecko do innego publicznego przedszko-
la, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, 
muszą pamiętać, że ich dziecko uczestni-
czy w rekrutacji na takich samych zasa-
dach, jak dziecko zapisywane do przed-
szkola po raz pierwszy. W związku z tym, 
rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek 
o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po 
podpisaniu wniosku, składają go w innym 
przedszkolu, wskazanym przez siebie jako 
przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice 
muszą jednak pamiętać, że w przypadku 
nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miej-
sce w dotychczasowym przedszkolu nie 
jest dla niego zagwarantowane. Aby dziec-
ko zostało przyjęte, rodzice składają, 
w przedszkolu do którego dziecko zostało 
zakwalifikowane, dokument (potwierdze-
nie woli uczęszczania do przedszkola). 
Niezłożenie dokumentu w określonym ter-
minie jest jednoznaczne z rezygnacją 
z miejsca w tym przedszkolu. Tym samym 

6 marca rozpoczyna się rekrutacja 
do przedszkoli dla dzieci z Rudy 
Śląskiej.  O przyjęciu decydują 
kryteria ustawowe, a w drugim 
etapie wymagania ustalone przez 
Radę Miasta (punktacja i kryteria 
w tabeli). O zasadach przyjęć 
rozmawiamy z Anną Krzysteczko, 
zastępcą prezydent miasta Ruda 
Śląska ds. m.in. oświaty.

Harmonogram rekrutacji
Lp Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu 
uzupełniającym

1.

Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji 
przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice dziecka 

już uczęszczającego do przedszkola składają deklarację 
w przedszkolu

19-26.02.2018 r.  

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym

6-20.03.2018 r.
godz. 8.00-15.00

9-16.05.2018 r.
godz. 8.00-15.00 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 

ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

6-26.03.2018 r. 9-17.05.2018 r.

4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych

13.04.2018 r.
godz. 8.00

24.05.2018 r.
godz. 8.00 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświadczenia

13-19.04.2018 r.
godz. 8.00-15.00

24-28.05.2018 r.
godz. 8.00-15.00

6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych

24.04.2018 r. 
godz. 8.00

30.05.2018 r. 
godz. 8.00

KryteriA nAboru do rudzKich przedszKoLi  
pubLicznych nA roK szKoLny 2018/2019

1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego: Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów za-
mieszkałych na obszarze Gminy Ruda Śląska. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe 
(na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podsta-
wowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt): 1) wielodzietność rodziny kandydata (3 i wię-
cej dzieci) – 100 pkt; 2) niepełnosprawność kandydata – 100 pkt; 3) niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata – 100 pkt; 4) niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt; 5) niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata – 100 pkt; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt; 7) objęcie kandydata pieczą 
zastępczą – 100 pkt.

2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego: W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierw-
szym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami 
przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miasta 
Ruda Śląska: 1) pozostawanie rodziców kandydata albo rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrud-
nieniu – 16 punktów; 2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszej preferencji wskazanego 
we wniosku lub szkoły podstawowej realizującej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w tym samym obiekcie co 
dane przedszkole lub powiązanej organizacyjnie z danym przedszkolem – 8 punktów; 3) uczęszczanie kandydata 
do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, żłobka lub 
innej placówki opieki nad dzieckiem do lat trzech w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony 
jest nabór – 4 punkty; 4) zamieszkiwanie kandydata w odległości nie większej niż 3 km od przedszkola wskaza-
nego we wniosku – 2 punkty.

PozosTałe PosTanowienia
O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekruta-1. 
cyjnego. 
Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.2. 
Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 3. 
przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia od-
mowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. 
Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.

dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci 
przyjętych.

– Na zakończenie – czy Pani zdaniem 
warto wysłać dziecko do przedszkola?

– Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci 
w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji 
przedszkolnej, a obowiązkiem odbycia rocz-
nego przygotowania przedszkolnego objęte 
są dzieci sześcioletnie. Mimo to uważam, że 
warto korzystać z przedszkola już od naj-

młodszych lat. Wprawdzie jestem mamą do-
rosłego już syna, jednak  z całą stanowczością 
mogę powiedzieć, że przedszkole jest bardzo 
dobrym rozwiązaniem. Uczy samodzielności 
i współżycia w grupie. Moim zdaniem dzieci 
uczęszczające do przedszkola rozwijają się 
szybciej i przede wszystkim w naszych  
rudzkich przedszkolach od najmłodszych lat 
mogą rozwijać pasje oraz odkrywać swoje 
talenty.   Arkadiusz Wieczorek
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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.

To koniec sklepu Tesco w Bykowinie | BYKOWINA

Informacja o planowanym zamyka-
niu części polskich sklepów Tesco uj-
rzała światło dzienne na początku lute-
go. Szybko okazało się, że decyzja ta 
dotyczyć będzie także naszego miasta. 
– Słyszałem, że Tesco ma zamykać 
sklepy. Czy to oznacza, że wszystkie 
sklepy będą nieczynne? Często korzy-
stam z marketu w Rudzie i trochę mnie 
to dziwi – dopytywał w ubiegłym tygo-
dniu pan Krzysztof, mieszkaniec Czar-
nego Lasu. Firma Tesco rzeczywiście 
szykuje się w tym roku do zamknięcia 
18 sklepów w Polsce. Na liście tej zna-
lazła się także Bykowina. – Decyzja 

To już pewne. Z mapy Rudy Śląskiej zniknie jeden z trzech marketów sieci Tesco. Firma stwier-
dziła, że jego dalsze funkcjonowanie jest nieopłacalne. Podobna decyzja zapadła w przypad-
ku w sumie 18 sklepów w kraju, w tym siedem z nich znajduje się na Śląsku. Bykowińskie 
Tesco będzie działało prawodopodobnie do marca.

Za kilka tygodni zamknięty zostanie market Tesco w Bykowinie.
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o zamknięciu sklepu nigdy nie jest ła-
twa, ale czasami konieczna. Teraz naj-
ważniejsze dla nas jest zapewnienie 
wsparcia dla pracowników, których 
dotyczą zmiany, w tym zaoferowanie 
jak największej ich liczbie alternatyw-
nych stanowisk w pobliskich sklepach 
– zadeklarował Martin Behan, dyrek-
tor zarządzający Tesco w Polsce.

Większość placówek funkcjonować 
będzie do marca. Nadal działać będą 
dwa pozostałe sklepy Tesco w Rudzie 
Śląskiej, zatrudniające m.in. rudzian, 
ale nie oznacza to końca zmian. Firma 
planuje bowiem zmniejszenie liczby 

Oprócz Rudy Śląskiej w naszym 
regionie zamkniętych 

zostanie także sześć innych 
sklepów Tesco w Gliwicach, 

Rydułtowach, Siemianowicach 
Śląskich, Skoczowie, Knurowie 

oraz Ustroniu. Dodajmy, że 
już w 2015 r. Tesco zamknęło 

cztery supermarkety 
w Polsce, rok później siedem, 
a w ubiegłym roku dziewięć.

Akcję uruchamiania pojazdów 
w sytuacjach, gdy akumulator odmó-
wi posłuszeństwa, Straż Miejska 
w Rudzie Śląskiej prowadzi od 2016 r. 
W zeszłym roku w okresie zimowym 
strażnicy dokonali około 200 takich 
operacji.

W przypadku problemów z odpale-
niem samochodu można zadzwonić 
pod nr tel. 986. – Pamiętajmy, że 
strażnicy starają się reagować na każ-
de zgłoszenie, ale w pierwszej kolej-
ności załatwiane są te dotyczące za-
grożenia życia lub mienia. Dlatego 
prosimy o wyrozumiałość, jeśli na 
przyjazd strażników będzie trzeba 
chwilę zaczekać – informuje Krzysz-
tof Piecha, naczelnik Wydziału Ko-
munikacji Społecznej i Promocji Mia-
sta. JO

RUDA ŚLĄSKA

Padł akumulator? 
Dzwoń na straż 

Mroźne dni dały się ostatnio we znaki – m.in. kierowcom, których samo-
chody odmówiły posłuszeństwa. Z tego tytułu tylko w ubiegłym tygodniu 
rudzcy strażnicy miejscy kilkadziesiąt razy pomagali mieszkańcom uru-
chamiać samochody, które nie odpaliły z powodu niskiej temperatury. 

 Straż Miejska od 2016 roku pomaga
przy uruchamianiu akumulatorów.
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kierowników zespołów w dużych skle-
pach i reorganizację na stanowiskach. 

Joanna Oreł



Ta alternatywna forma spędzenia zi-
mowego wypoczynku była okazją do 
rozmów na temat ochrony środowiska 
oraz zdrowia. 

Spotkania edukacyjne dla dzieci, mło-
dzieży i seniorów trwały od 29 stycznia 
do 9 lutego. Odbyły się one w: Młodzie-
żowym Domu Kultury, Świetlicy Socjo-
terapeutycznej Stowarzyszenia św. Fili-
pa Nereusza w Rudzie, Świetlicy Socjo-
terapeutycznej św. Elżbiety w Wirku, 
Placówkach Wsparcia Dziennego w No-
wym Bytomiu  i w Rudzie, ponadto  
w Świetlicy Środowiskowej św. Elżbiety 

Podczas ośmiu spotkań, prawie 250 mieszkańców naszego miasta wzięło udział w akcji „Bezpieczne i Zdrowe 
Ferie” organizowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej we współ-
pracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
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Spędzili bezpieczne i zdrowe ferie

w Orzegowie, a także w Miejskim Cen-
trum Kultury oraz w Rudzkim Stowarzy-
szeniu  Amazonek „Relaks”, a wszystko 
to w ramach działań „Bezpieczne i Zdro-
we Ferie”, „Bezpieczne i Zdrowe Waka-
cje” oraz „Szkoła Czystych Rąk”. 
Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji 
przedstawicieli rudzkiego sanepidu na 
temat higieny rąk oraz WZW typu A, 
czyli tzw. żółtaczki. Z kolei PWiK przy-
gotowało pogadankę oraz prezentację na 
temat wagi zasobów wodnych i potrzeby 
ich ochrony, jak i szereg informacji 
o funkcjonowaniu rudzkich wodocią-
gów. – Nasze wspólne działania podkre-
ślają istotną rolę wody w życiu człowie-
ka. Podczas spotkań przekazywaliśmy 
materiały edukacyjne oraz mówiliśmy, 
jak istotny wpływ na ludzkie zdrowie ma 
bezpieczna woda, promując przy tym pi-
cie wody ze sprawdzonego źródła. Na-
mawiamy dzieci i dorosłych, nie tylko 
podczas ferii zimowych, do podstawowe-
go nawyku mycia rąk wodą i mydłem, 
który zapobiega rozwojowi infekcji  
oraz chorób takich jak WZW typu A  
– mówiła Małgorzata Kowalczyk-Skrzy-

Dzieci i młodzież z zaciekawieniem słuchały prelekcji.

Uczestnicy pogadanek wzięli udział także w konkursie wiedzy.

pek z PWiK Sp. z o.o. – Dzieci były bar-
dzo zainteresowane informacjami, jakie 
im przekazywaliśmy. Widać to było szcze-
gólnie przy temacie mycia rąk, bo same 
podkreślały, że będą zwracały uwagę na 
to, czy poprawnie to robią. Taka forma 
przekazu „na żywo” – zarówno do dzie-
ci, jak i do dorosłych – dużo bardziej 
przemawia niż sucha teoria – dodała 
Agnieszka Grabiec z Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie 
Śląskiej. 

Pomimo ferii, zarówno najmłodsi słu-
chacze jak i dorośli, zadawali wiele py-
tań na temat higieny i ekologii. – Do-
wiedziałem się dzisiaj, że nie można 
wody marnować i że trzeba o nią dbać, 
bo są miejsca na ziemi, gdzie tej wody 
brakuje. Bardzo podobał mi się także 
film o oczyszczaniu ścieków i o tym, co 
musi wydarzyć się z brudną wodą, aby 
znów była ona czysta i zdrowa – mówił 
Adrian Orłowski, podopieczny Świetli-
cy Socjoterapeutycznej św. Elżbiety 
w Wirku. – Dzieci już od jakiegoś czasu 
czekały na spotkanie i z dużym zaintere-
sowaniem słuchały wszystkiego, co pa-

nie z sanepidu i Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji miały im do po-
wiedzenia. Aktywnie uczestniczyły także 
w zajęciach i odpowiadały na zadawane 

pytania – podsumowała Iwona Głos, 
wychowawczyni grupy średniej w Świe-
tlicy Socjoterapeutycznej św. Filipa Ne-
reusza w Rudzie. 

Najmłodszym na zakończenie wręczono 
książeczki edukacyjne.

„Biedni, których życiem  
kieruje bogactwo.”
Andrzej Niewinny Dobrowolski

Dobry aforyzm
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Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa

Z przyjemnością zawiadamiamy 
Państwa, że Rudzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w obecnym kształcie 
funkcjonuje od 23 maja 1978 roku. 
W tym roku więc obchodzi swoje  
40-lecie istnienia.

Jej początek jednak był inny. Historia  
zaczyna się w 1959 roku. 21 czerwca 
1959 roku odbyło się Walne Zgromadze-
nie Założycielskie Robotniczej Między-
zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Kopalni Węgla Kamiennego „Karol” 
i „Paweł” w Rudzie Śląskiej z 53 człon-
kami założycielami.

30 czerwca 1965 roku na mocy 
uchwał Walnego Zgromadzenia  
Międzyzakładowej Spółdzielni Górni-
czej Mieszkaniowej przy kopalni „Ka-
rol” i „Paweł” oraz Międzyzakładowej-
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Pokój” w Rudzie Śląskiej nastąpiło 
połączenie ww. Spółdzielni, z tym że 
Spółdzielnią przejmującą była Spół-
dzielnia przy kopalni „Karol”.

31 stycznia 1966 roku, na mocy 
uchwały Walnego Zgromadzenia Mię-

dzyzakładowej Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy kopalni „Karol” 
oraz uchwały Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy Hucie 
„Pokój” z dnia 30 stycznia 1966 roku 
nastąpiło kolejne połączenie Spółdziel-
ni, z tym że znów przejmującą była 
Spółdzielnia przy kopalni „Karol”. Ko-
lejne połączenie nastąpiło w czerwcu 
1969 roku, kiedy to Międzyzakładowa 
Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Ro-
botnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Nasz Dom” przy kopalni „Bielszowi-
ce” podjęły takie uchwały. W 1972 roku 
Spółdzielnia przyjęła nazwę Spółdziel-
nia Mieszkaniowa Lokatorsko-
Własnościowa, a jak podano wyżej  
– 23 maja 1978 roku otrzymała obecną 
nazwę Rudzka Spółdzielnia Mieszka-
niowa. 

Tak więc w 2019 r. obchodzić będzie-
my 60-lecie istnienia naszej Spółdzielni. 
Dwa piękne jubileusze, piękne tradycje, 
piękna historia, wkład w rozwój miasta.  
Historia Spółdzielni to historia  miesz-
kańców, ich sentyment i uczucia.

Należy o tym pamiętać i przypomi-
nać. Dorobek RSM jest duży. Mamy 
nadzieję, że nasi mieszkańcy dostrzega-
ją nasze działania. My nie  tylko prowa-
dzimy obrót lokalami, staramy się, aby 
nasi mieszkańcy byli związani ze Spół-
dzielnią jako całością, abyśmy wszyscy 
tworzyli jedną, wielką rodzinę, do któ-
rej się przynależy, z którą się utożsamia, 
o którą się dba. I nie są to wcale górno-
lotne słowa. 

Na co dzień obserwujemy  zaangażo-
wanie,  zainteresowanie nie tylko swo-
im mieszkaniem, ale całą nieruchomo-
ścią, osiedlem, Spółdzielnią. To jest 
piękne i pocieszające.

W tej chwili więc cieszmy się z jubi-
leuszu, z tego, że w tym zmieniającym 
się w zawrotnym tempie świecie jest 
coś stabilnego, znanego i rzetelnego.

My jako Zarząd ze swej strony za-
pewniamy, że działamy nie tylko jako 
zarządcy nieruchomości, ale również 
jako zwykli ludzie, którym zależy na 
drugim człowieku.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej

Jubileusz RSM RUDzka SpółDzielNia MieSzkaNiowa 
z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12

41-700 Ruda Śląska 

zaprasza uprawnione firmy do składania ofert na:
Badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2018 

Planowany termin badania od 15.03.2019 r. do 15.04.2019 r. Termin składa-
nia ofert upływa z dniem 30.04.2018 r. 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 213.
Oferta zawierać powinna:

Numer ewidencyjny podmiotu badającego.1. 
Planowany koszt badania.2. 
Krótką charakterystykę firmy.3. 

Wyboru oferty dokona Walne Zgromadzenie Członków RSM.

plaNy Rzeczowe zatwieRDzoNe

Jak co roku informujemy, że rzeczowy plan funduszu remontowego 
został sporządzony, przeanalizowany przez Rady Osiedla i zakceptowa-
ny przez nie i w końcu zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni.

Plany są w każdej Administracji, zainteresowanych zapraszamy do 
zapoznania się z nimi.
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Filip Kondracki
syn Agnieszki i Dawida

ur. 1.02. (3480 g i 57 cm)

Aleksandra Szymkowska
córka Agnieszki i Mariusza
ur. 1.02. (3510 g i 56 cm)

Mikołaj Stanowski
syn Joanny i Marcina

ur. 1.02. (3150 g i 54 cm)

Franciszek Kochański
syn Marty i Piotra

ur. 1.02. (4570 g i 60 cm)

Michał Grzegorczyk 
syn Patrycji i Patryka

ur. 1.02. (3070 g i 56 cm)

Tymon Burzyk
syn Natalii i Wojtka

ur. 31.01. (3960 g i 57 cm)

Karol Lach
syn Małgorzaty i  Łukasza
ur. 5.02. (2570 g i 52 cm)

Zofi a Walczak
córka Natalii i Pawła

ur. 1.02. (2820 g i 55 cm)

STUDNIÓWKA 2018 Z „WR”

Czas na ostateczne rozwiązanie na-
szej studniówkowej zabawy. Do re-
dakcji „Wiadomości Rudzkich” trafi -
ło mnóstwo fantastycznych zdjęć, 
spośród których w zabawie SMS oraz 
za pośrednictwem „lajków” na Face-
booku wytypowaliście najlepsze. De-
cyzją Czytelników oraz Internautów 
zdjęcie nadesłane przez Nicolę Kor-
dus jest tym, które zasługuje na 
weekend w Hotelu Kotarz Spa & 
Wellness w Brennej. Po odbiór vo-
uchera zapraszamy do redakcji. Dzię-
kujemy za wszystkie nadesłane zgło-
szenia oraz udział w zabawie.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest stanowiący własność Gminy Mia-
sta Ruda Śląska lokal użytkowy nr 03 usytuowany w budynku przy ul. Jana Gierał-
towskiego 3A w Rudzie Śląskiej-Rudzie, położonym na nieruchomości oznaczonej 
numerem geodezyjnym 1084/43 o powierzchni 540 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr 
GL1S/00006185/0. Działka nr 1262/43 o powierzchni 862 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW 
nr GL1S/00014975/4 stanowi grunt służący poprawie warunków zagospodarowania 
działki nr 1084/43. 

Lokal o powierzchni użytkowej 128,90 m2 składający się z 2 sal sprzedaży, 3 magazy-
nów, biura, szatni, wc znajduje się na parterze (I kondygnacji) budynku mieszkalnego 
3-klatkowego, 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego. Do lokalu przynależy piwnica 
o powierzchni 28,24 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanaliza-
cyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe. Z uwagi na stan techniczny wymagane jest 
przeprowadzenie remontu lokalu. 

Lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1178/10000 w czę-
ściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lo-
kali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Jana Gierałtowskiego 3, 3A, 
3B z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 29.12.2081 r. 

– 1178/10000 części działki nr 1084/43 o powierzchni 540 m2, obręb Ruda, k.m.11, 
KW nr GL1S/00006185/0, na której usytuowany jest budynek,

– 1178/10000 części działki nr 1262/43 o powierzchni 862 m2, obręb Ruda, k.m.11, 
KW nr GL1S/00014975/4 – w celu poprawy warunków zagospodarowania działki nr 
1084/43. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 280.000,00 zł, w tym: 
cena lokalu: 240.856,00 zł, tj. 86,02% ceny, cena gruntu: 39.144,00 zł, tj. 13,98% 

ceny.
Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej 

opłaty w wysokości 25% ceny, płatnej w dniu zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty 
rocznej w wysokości 3% płatnej do końca marca każdego roku, przez cały okres użytko-
wania wieczystego. Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek VAT. 

Cena sprzedaży lokalu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z po-
datkiem VAT wg stawki 23%, winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu nota-
rialnego (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska).

Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozpo-
rządzania nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia 
wadium w wysokości 14.000,00 zł w terminie do dnia 12.03.2018 r. przelewem na 
konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, 
Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 
i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-
14.00; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed 
otwarciem przetargu. 

W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłosze-
nia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale 
użytkowe i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły 
wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem prze-
targu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygry-
wający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 

223), tel. (32) 248-75-63. 
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 1.03.2018 r. w godz. od 14.00 do 15.00. 

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 

Już teraz w NZOZ Silvermed znieczulamy 
bezboleśnie i komfortowo systemem 

komputerowym SleeperOne5! 

KANCELARIA 
PRAWNA

REGULOWANIE
STANÓW PRAWNYCH
NIERUCHOMOŚCI

TEL. 667-588-400, 
32 244-30-79
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Sauna zdrowia doda?
AQUADROM

– Ludzie zaczęli doceniać naszą wiedzę i edukacyjne podejście 
oraz starania w przeprowadzaniu rytuałów saunowych. Byliśmy jed-
nym z pierwszych obiektów w Polsce, który wprowadził seanse show. 
Także tu, w Rudzie Śląskiej, zorganizowaliśmy pierwsze zawody sau-
namistrzów w Polsce. Nasze noce saunowe traktowane są jako wzór 
w całym kraju i po dziś dzień przyjeżdżają na nie saunowicze z całej 
Polski – podkreśla Marceli Zawadzki, koordynator Saunarium Aqu-
adromu. – Co więcej, nasi saunamistrzowie w przeciągu ostatnich 
pięciu lat zdobyli tytuły na zawodach krajowych i międzynarodo-
wych, co czyni nasze Saunarium jednym z trzech najbardziej utytuło-
wanych w Polsce. To wszystko mocno zaprocentowało i z roku na rok 
nasza frekwencja stale rosła. Dlatego też trzy lata temu musieliśmy 
stworzyć największą saunę na Górnym Śląsku, jedną z czterech mul-
timedialnych saun w Polsce – dodaje.

Obecnie w Saunarium Aquadromu można skorzystać z sauny suchej, 
parowej, biosauny, w tym z takich atrakcji jak m.in. Sauna Śląska 
(prawdopodobnie największa na Śląsku), czy Rudzka Bania (tempera-
tura ok. 100 °C) wraz ze Ścieżką Zmysłów. Ponadto goście mogą sko-
rzystać z wypoczywalni, wodnej groty oraz pawilonu chłodu. Wszyst-
ko to pod okiem dziewięciu profesjonalnych saunamistrzów. Dlaczego 
warto? – Sauna przede wszystkim korzystnie wpływa na układ odpor-
nościowy, a także na układ nerwowy. Z jednej strony stajemy się odpor-
niejsi na zmienne warunki pogodowe, a z drugiej – sauna pozwala nam 
się odprężyć. Ponadto sauna wprawdzie nie odchudza, ale przyspiesza 
przemianę materii. Zabieg saunowy bardzo korzystnie wpływa również 
na regenerację mięśni. Jest także niezwykle pomocny przy bólach reu-
matycznych oraz stawowych – wylicza Ada Rozewicz, dr n. med. 
z Rudzkiego Centrum Medycznego Szpakmed.  

W Finlandii jest ponad dwa miliony saun, choć w kraju tym mieszka ok. 5 mln mieszkańców. Każdy Fin średnio raz w tygodniu odwiedza 
saunę i wpisane jest to w kulturę tego kraju. Powody? Sauna jest nieoceniona, jeżeli chodzi o jej wpływ na zdrowie oraz urodę, a także 
działa odprężająco. Również w naszym kraju, a zwłaszcza mieście jest to coraz bardziej doceniane. Tylko w styczniu tego roku Saunarium 
w rudzkim Aquadromie odwiedziło ponad 10 tys. osób, a miejsce to z roku na rok coraz bardziej się rozwija. 

Ostatnie badania bardzo dużo mówią także o znacznym ograni-
czeniu zachorowań na różnego rodzaju choroby, w tym Alzheime-
ra czy ryzyko ataku serca. Aby jednak korzystanie z sauny miało 
długofalowy wpływ np. na naszą odporność, musi być regularne. 
– Jest to zabieg profilaktyczny, z którego należy korzystać nie, kie-
dy już atakuje nas grypa, bo w przypadku zachorowania, korzysta-
nie z sauny jest niewskazane i nie na chwilę przed okresem wzmo-
żonych zachorowań na grypę, tylko dużo wcześniej – podkreśla 
doktor Rozewicz. Jednak nawet jednorazowe saunowanie pozy-
tywnie działa zarówno na samopoczucie, jak i na urodę. – Łaźnie 
parowe pomagają zwłaszcza w dbaniu o skórę i włosy – zwłaszcza 
z zastosowaniem odpowiednich kosmetyków. Sauny suche z kolei to 
miejsca, w których głównie oddziałujemy na nasz organizm tempe-
raturą. Hartujemy się i relaksujemy – tłumaczy Marceli Zawadz-
ki. 

Ale wszystko to z głową, bo sauna – choć doceniana od pokoleń 
przez Skandynawów, a od kilku lat także przez Polaków – nie jest dla 
każdego. Dotyczy to osób z poważnymi chorobami skóry, serca, czy 
zakaźnymi, a także osób z niewydolnością krążenia oraz oddechową, 
czy z wszczepionymi kardiowerterami. Najważniejsza jest jednak 
opinia lekarza. – Musimy też pamiętać o zasadach poprawnego sau-
nowania. Korzystać z sauny należy kilka godzin przed posiłkiem. Nie 
należy w niej siedzieć dłużej niż godzinę bez przerwy. Ważne jest tak-
że to, żeby co jakiś czas wychodzić z sauny i przemywać się zimną 
wodą oraz odpoczywać na leżankach. Podstawą są także napoje wy-
sokozmineralizowane. Do sauny trzeba się po prostu przyzwyczaić 
i można przyrównać to do morsowania – podsumowuje doktor Ada 
Rozewicz.  JO

Słodkie kreple od „WR”
TŁUSTY CZWARTEK

Jeżeli w ubiegły czwartek 
(8.02.) ok. godz. 11 odwiedzili-
ście rynek w Nowym Bytomiu 
lub spacerowaliście ulicą Nie-
durnego, to z pewnością mieli-
ście okazję skosztować prze-
pysznych pączków, które po raz 
kolejny rozdawaliśmy Czytel-
nikom z okazji tłustego czwart-
ku. 

Tego dnia wstydem byłoby 
nie skusić się na tradycyjnego 
krepla i nikt nie miał prawa rozliczać nas z liczby pączków, a tym bardziej 
– nadprogramowych kalorii. Toteż ruszyliśmy na miasto z tacami wypeł-
nionymi kreplami wprost od firmy Piekarstwo-Ciastkarstwo Poloczek. 

Kilkadziesiąt pączków rozeszło się w mig, a chętnych do degustacji nie 
brakowało zarówno wśród najmłodszych rudzian, jak i tych nieco star-
szych. Mieszkańcy nie ukrywali, że niespodzianka była dla nich bardzo 
miła. – W ubiegłym roku też „załapałam” się na pączka i jest to bardzo 
fajny pomysł, a pączki od Poloczka są przepyszne – mówiła pani Krystyna, 
mieszkanka Nowego Bytomia. JO

Rudzianie chętnie kosztowali  
pączków od „WR” i Poloczka.
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Operetka zawitała 
do Rudy Śląskiej

NoWY BYTom

W zaczarowany świat operetki mogli przenieść się rudzianie, którzy od-
wiedzili w sobotę (10.02) Miejskie Centrum Kultury im. H.Bisty. Koncert 
w Rudzie Śląskiej był podsumowaniem Śląskiego Festiwalu Operetki, 
podczas którego można było usłyszeć najbardziej znane i lubiane fragmen-
ty operetek i musicali. 

– Cieszymy się, że właśnie w Rudzie Śląskiej odbył się finał festiwalu 
i jeden z najważniejszych koncertów – podkreśliła Katarzyna Furmaniuk, 
dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury im. H.Bisty. – Rudzianie mogli 
liczyć na moc wrażeń i uczestniczyć w wielkim koncercie, podziwiać świet-
nych artystów oraz wspaniałą scenografię. Ich zainteresowanie świadczy 
o tym, że lubią operetkę i dlatego mogę już dzisiaj powiedzieć, że ten festi-
wal na stałe wpisze się w tradycję naszego miasta – dodała. 

Podczas koncertu zaprezentowało się trzech tenorów – Wojciech Popra-
wa, Tomasz Maleszewski oraz Sylwester Targosz-Szalonek. Razem z nimi 
w duetach z „Księżniczki czardasza” zaśpiewała sopranem Agnieszka Za-
brzeska. Solistom towarzyszył Chór modus Vivendi Cameralis pod dyrek-
cją Anny Szawińskiej, Orkiestra Kameralna im. Arcyksiężnej Marii Kry-
styny Habsburg oraz balet Teatru Sceny Kamienica. Nie zabrakło również 
utworu „O sole mio” po śląsku.  AL

Koncert finałowy w ramach Śląskiego Festiwalu  
Operetki odbył się w MCK-u. 
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Filateliści świętowali 
trzydziestkę

HAlEmBA 

Rudzki oddział Polskiego Związku Filatelistów świętuje w tym roku  
30-lecie swojej działalności. Z tej okazji w miniony czwartek (8.02)  
w halembskiej bibliotece odbyło się spotkanie, które było dobrą okazją do 
wspomnień i podsumowań. – Obchody świętowania trzydziestolecia po-
dzieliliśmy na cztery spotkania, które zostaną podsumowane świętowaniem 
Dnia Znaczka oraz Filatelisty – zaznaczyła Jadwiga Ostraszewska, prezes 
Polskiego Związku Filatelistów w Rudzie Śląskiej. 

Trzydzieści lat temu część rudzkich filatelistów należała do oddziału  
w Chorzowie lub w Zabrzu, dlatego rudzcy filateliści podjęli wiele działań, 
żeby stworzyć własne koło w Rudzie Śląskiej. Postanowienie to zostało 
zrealizowane, a rudzcy filateliści przez 30 lat prężnie funkcjonują.  
– Te trzydzieści lat uważam za bardzo owocne. Zorganizowaliśmy wiele wy-
staw i uczestniczyliśmy w wielu imprezach, odbywających się na terenie mia-
sta. Cały czas wychodziliśmy do ludzi oraz zachęcaliśmy do wstąpienia  
w nasze szeregi. I robimy to nadal – podsumowała Ostraszewska.  Dodajmy, 
że podczas czwartkowego spotkania rudzki artysta Marek Wacław Judycki 
otrzymał Złotą Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego. AL

 Oddział PZF działa w Rudzie Śląskiej od 1988 roku.
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Ponad 130 nowych modułów fotowoltaicznych już produkuje ekoprąd z energii słonecznej w dwóch budynkach Urzędu Miasta oraz budynku Straży 
Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Szacuje się, że inwestycja przyniesie ponad 20 tys. zł oszczędności rocznie oraz spowoduje zmniejszenie rocznej emisji 
CO2 do atmosfery o 27 ton. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 400 tys. zł. Większość tej kwoty zrefundowana zostanie z unijnego dofi nansowania. 
W ciągu ostatnich trzech lat w budynkach zarządzanych przez miasto zainstalowano już ok. 1000 modułów fotowoltaicznych, które są w stanie wy-
produkować ok. 200 MWh energii elektrycznej rocznie.

Kolejne instalacje OZE już działają

Na dachu budynku Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II 
zainstalowano ponad 100 modułów fotowoltaicznych.

– W Rudzie Śląskiej dużą wagę przy-
kładamy do tego, aby nowe inwestycje 
generowały jak najmniejsze koszty, albo 
wręcz je obniżały – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Dlatego stawiamy 
na termomodernizację, wymieniamy 
oświetlenie na energooszczędne oraz in-
westujemy w odnawialne źródła energii. 
Dodatkowo dzięki pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na te inwestycje ich koszt 
jest znacznie mniejszy. I tak instalacje fo-
towoltaiczne, które właśnie zrealizowali-
śmy dla trzech miejskich budynków, po-
winny się „zwrócić” już po ok. 5 latach 
– dodaje. – Dodatkowo w budynkach 
urzędu miasta zakończyliśmy wymianę 
starego energochłonnego oświetlenia na 
nowe LED-owe. Dzięki tej operacji ra-
chunki za energię elektryczną powinny 
się jeszcze dodatkowo zmniejszyć 
o ok. 30 tys. zł rocznie – zapowiada.

Zrealizowana właśnie nowa rudzka 
„ekoinwestycja” polegała na montażu 
łącznie 137 modułów fotowoltaicznych 
na trzech budynkach użyteczności pu-
blicznej: budynku Urzędu Miasta 
przy pl. Jana Pawła II, budynku Urzędu 
Miasta przy ul. Niedurnego oraz budyn-
ku Centrum Zarządzania Kryzysowego 

i Straży Miejskiej przy ul. Hallera. – Pa-
nele zostały zainstalowane na dachach 
budynków. Najwięcej, bo aż ponad 100, 
rozmieszczonych zostało na budynku 
głównym Urzędu Miasta przy pl. Jana 
Pawła II. Wytworzona przez instalacje 
energia elektryczna w całości wykorzy-
stana zostanie na potrzeby obiektów – in-
formuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału 
Inwestycji.

Szacuje się, że trzy nowe instalacje 
powinny w ciągu roku wyprodukować 
blisko 51 MWh energii elektrycznej. Po-
zwoli to zaoszczędzić rocznie ponad 
20 tys. zł. Nie można zapominać też
o aspekcie ekologicznym. Dzięki trzem 
nowym instalacjom fotowoltaicznym 
o 27 ton rocznie zmniejszy się emisja 
CO2 do atmosfery. Łączny koszt wyko-
nania trzech instalacji fotowoltaicznych 
wyniósł nieco ponad 400 tys. zł. Co istot-
ne, większość tej kwoty pochodzić bę-
dzie ze środków Unii Europejskiej. Dofi -
nansowanie wyniesie 85 proc. kosztów 
kwalifi kowanych.

Władze Rudy Śląskiej przywiązują 
dużą wagę do przedsięwzięć proekolo-
gicznych. W ciągu ostatnich trzech lat 
w mieście powstało kilka znaczących in-

westycji w tym zakresie. W 2016 r. insta-
lacje fotowoltaiczne powstały dla trzech 
obiektów sportowych – basenu krytego 
przy ul. Chryzantem w Rudzie, basenu 
krytego przy ul. Pokoju w Nowym Byto-
miu i hali sportowej w Orzegowie. Inwe-
stycje te również objęte zostały dofi nan-
sowaniem unijnym w wysokości ponad 
400 tys. zł. Od 2015 r. natomiast instala-
cja fotowoltaiczna funkcjonuje na terenie 
basenu letniego. Dodatkowo instalacje 
OZE produkujące prąd z energii słonecz-
nej zostały zamontowane na dachu ter-
momodernizowanych placówek oświato-
wych, a konkretnie Miejskiego Przed-
szkola nr 43 oraz Szkoły Podstawowej 
nr 11. Moduły fotowoltaiczne zainstalo-
wane zostały również w ramach termo-
modernizacji budynku przychodni rejo-
nowej przy ul. Siekiela. – Szacujemy, 
że dzięki wszystkim tym inwestycjom je-
steśmy w stanie zaoszczędzić rocznie 
ok. 80-90 tys. zł na kosztach energii elek-
trycznej – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Jak zapowiadają władze miasta, to nie 
koniec inwestycji w odnawialne źródła 
energii. W tym roku instalacje fotowolta-
iczne powstaną w ramach termomoderni-
zacji budynków dwóch placówek oświa-
towych – Szkoły Podstawowej nr 13 oraz 
Szkoły Podstawowej nr 16 /budynek 

dawnego Gimnazjum nr 7/. Ponadto pa-
nele fotowoltaiczne zainstalowane zosta-
ną na dachu budynku MOPS przy 
ul. Markowej.

Warto dodać, że miasto w tym roku 
realizować będzie także projekt dofi nan-
sowania na wykonanie instalacji odna-
wialnych źródeł energii w 51 budynkach 
jednorodzinnych w mieście. – Właścicie-
le nieruchomości za taką inwestycję za-
płacą jedynie 15 proc. wartości całej in-

stalacji oraz wartość podatku VAT od 
montażu urządzeń – wyjaśnia Ewa Wyci-
ślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Górnictwa. W ramach realizowa-
nego przez miasto przedsięwzięcia 
w 51 budynkach jednorodzinnych w Ru-
dzie Śląskiej zamontowanych zostanie 
31 instalacji fotowoltaicznych, 15 solar-
nych oraz pięć pomp ciepła. Na ten cel 
miasto pozyskało środki unijne w wyso-
kości ponad 1 mln zł.  TK

Ponad 140 nowych fi rm powstanie w województwie śląskim dzięki wsparciu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, działającego w Rudzie Śląskiej. Na „rozkręcenie” własnego interesu 
świeżo upieczeni przedsiębiorcy otrzymają ponad 20 tys. zł oraz wsparcie pomostowe na bieżące opłaty w wysokości blisko 2 tys. zł miesięcznie. To ostatnie będzie przysługiwało maksy-
malnie przez rok. Z pomocą Inkubatora z początkiem tego roku powstaną 64 fi rmy. 80 zostało już założonych w zeszłym roku. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Decyzję o przyznaniu dofi nansowania podjął Zarząd Województwa Śląskiego.

Nowe fi rmy powstają dzięki rudzkim projektom
– Te działania najlepiej pokazują, że 

nie bez powodu nasz Inkubator ma od 
kilku lat w nazwie „śląski”, a nie tylko 
„rudzki” – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Regionalny zakres działal-
ności jest szczególnie ważny w kontek-
ście funkcjonującej od tego roku Górno-
śląsko–Zagłębiowskiej Metropolii – do-
daje.

– Nasze projekty pozwalają wesprzeć 
osoby bezrobotne i nieaktywne zawodo-
wo, chcące założyć działalność gospo-
darczą. Uczestnicy otrzymują dotację na 
otwarcie fi rmy, wsparcie pomostowe 
oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze, 
tak aby założone działalności miały 
szansę stać się stabilnym źródłem przy-
chodów – informuje Joanna Sochacka, 
prezes Śląskiego Inkubatora Przedsię-
biorczości Sp. z o.o.

Inkubator otrzymał dofi nansowanie 
na realizację trzech projektów. Pierwszy 

– „Załóż biznes po pięćdziesiątce” – de-
dykowany był osobom powyżej 50. ro-
ku życia i pozwolił na utworzenie 
30 nowych fi rm na terenie wojewódz-
twa śląskiego. Uczestnikom przyznano 
dotację na otwarcie działalności w wy-
sokości 23 tys. zł oraz wsparcie pomo-
stowe przez maksymalnie 12 miesięcy 
w wysokości 1850 zł na bieżące opłaty 
typu ZUS, czynsz, itp. Drugi projekt 
– „Nowy start – otwieram fi rmę!” 
– przeznaczony był dla osób powyżej 
29. roku życia i pozwolił na utworzenie  
50 nowych fi rm. Również w tym przy-
padku uczestnikom przyznano dotację 
na otwarcie działalności w wysokości 
23 tys. zł oraz wsparcie pomostowe 
przez maksymalnie 12 miesięcy w wy-
sokości 1850 zł na bieżące opłaty. Oba 
projekty realizowane są w ramach osi 
priorytetowej VII. Regionalny rynek 
pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób 

zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, poddziałanie: 
7.3.3. Promocja samozatrudnienia Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020.

– Ruszamy właśnie z kolejnym projek-
tem – „Postaw na swoje! Wsparcie dla 
osób chcących założyć własną działal-
ność gospodarczą”. Skierowany jest on  
do osób poniżej 30. roku życia, które 
planują założyć własną działalność 
gospodarczą. W rezultacie powstaną ko-
lejne 64 fi rmy – zapowiada Joanna So-
chacka. Uczestnicy tego projektu otrzy-
mają dotacje na założenie działalności 
gospodarczej w wysokości 24 tys. zł 
oraz wsparcie pomostowe w wysokości 
1750 zł przez pierwsze 6 miesięcy 
z możliwością przedłużenia o kolejne 
6 miesięcy. Projekt będzie realizowany 
w ramach osi priorytetowej I. Osoby 

młode na rynku pracy, działanie: 1.2. 
Wsparcie osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku pracy, 
poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Nabór dokumentów rekrutacyjnych do 
projektu rozpocznie się o godz. 8.00 
19 lutego br., a zakończy o godz. 15.00 
26 lutego br. Szczegóły można znaleźć 
na stronie inkubatorsl.pl.

Na terenie Rudy Śląskiej funkcjonuje 
6 fi rm założonych w ramach projektu 
„Załóż biznes po pięćdziesiątce” i 2 za-
łożone w ramach projektu „Nowy start 
– otwieram fi rmę!”. Ich oferta dotyczy 
różnych dziedzin: usług remontowo-bu-
dowlanych, aranżacji wnętrz, szkoleń 
i doradztwa, usług kurierskich, gastro-
nomii, handlu odzieżą, serwisu klimaty-
zacji czy usług informatycznych.

Jednym z rudzkich uczestników pro-
jektu „Nowy start – otwieram fi rmę!” 

jest Daniel Paluch, który docelowo pla-
nuje uruchomić kilka marek pod szyl-
dem DP Profi . Pierwsza, już funkcjonu-
jąca, oferuje wykonywanie i projekto-
wanie instalacji elektrycznych, alarmo-
wych, przeciwpożarowych, monitorin-
gów, systemów kontroli dostępu i czasu 
pracy oraz montaż systemów automatyki 
domowej. Kolejne obszary działalności 
mają dotyczyć wykonywania serwisów 
i aplikacji internetowych, aplikacji na 
komputery stacjonarne i urządzenia mo-
bilne, a także outsourcingu informatycz-
nego. – Kluczowe było wsparcie fi nanso-
we w ramach projektu, bez którego nie 
mógłbym działać w takim zakresie. Po-
zostałyby mi małe zlecenia, a teraz mogę 
współpracować z dużymi fi rmami – mó-
wi Daniel Paluch. – Z kolei szkolenia 
rozjaśniły mi wiele spraw i zwróciły 
uwagę na praktyczne kwestie, z którymi 
mam teraz do czynienia – dodaje. WG



urządzenia zamontowane zostaną 
na Burloch Arenie w Orzegowie oraz 
stadionie lekkoatletycznym, czyli 
dwóch obiektach sportowych, gdzie ak-
tywność prowadzona jest na wolnym 
powietrzu – informuje wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. 

Urządzenia, które do końca lutego 
zostaną zainstalowane w mieście, do-
konywać będą pomiaru pyłu zawieszo-
nego PM 10 oraz PM 2,5, a także emi-
sji dwutlenku węgla oraz tlenków azo-
tu. Te dwa ostatnie gazy są składnikiem 
spalin samochodowych. Wyniki w cza-
sie rzeczywistym prezentowane będą 
na specjalnie dedykowanej stronie in-
ternetowej. Dodatkowo dane wykorzy-
stane zostaną do przygotowywania 
uśrednionych danych dla wybranych 
przedziałów czasowych.

Czujniki powietrza nie są jedynym 
działaniem miasta w zakresie walki ze 
smogiem. Jednym z nich jest dofinan-
sowanie do wymiany starych pieców 
węglowych. Obecnie górny limit dofi-

– Dzięki czujnikom mieszkańcy uzy-
skają dokładne dane na temat jakości 
powietrza w ich najbliższym otoczeniu. 
Podczas takich dni, jakie mamy ostatnio, 
informacje o stanie zanieczyszczenia po-
wietrza są niezwykle ważne. Liczymy też, 
że szeroki dostęp do tych danych i ich 
publikacja będzie miała również aspekt 
edukacyjny. Tym samym jeszcze bardziej 
wzrośnie świadomość mieszkańców co 
do tego, jakim i jakiej jakości materia-
łem nie należy opalać w piecu – podkre-
śla prezydent Grażyna Dziedzic. 

Czujniki, które będą instalowane 
w mieście, w większości przypadków 
zamontowane zostaną na miejskich 
obiektach użyteczności publicznej. 
– Przy wyborze lokalizacji pod uwagę 
braliśmy zabudowę w danym rejonie. 
W ten sposób część urządzeń zlokalizo-
wana będzie w miejscach, gdzie bu-
dynki opalane są węglem, natomiast 
niektóre z urządzeń umiejscowione zo-
staną tam, gdzie dominuje zabudowa 
podłączona do sieci CO. Dodatkowo 
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115 miejsc dla osób świadczących prace społecznie użyteczne w 2018 roku przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Na uczestników programu czekają  
m.in. prace remontowe, porządkowe oraz konserwatorskie. Realizacja zadania rozpoczęła się 22 stycznia i potrwa do 7 grudnia tego roku.

Z myślą o aktywizacji
W Rudzie Śląskiej mieszka 527 po-

tencjalnych uczestników prac społecz-
nie użytecznych. Warunkiem uczest-
nictwa w programie jest korzystanie 
z pomocy społecznej i rejestracja w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy jako osoba 
bezrobotna z II profilem (profil nada-
wany jest przez PUP). Osoby te nie 
mogą jednak posiadać prawa do zasił-
ku.

– Kandydaci do programu prac zgła-
szani są przez pracowników socjalnych 
lub, co się dosyć często zdarza, przy-
chodzą zapisać się z własnej inicjatywy 
– informuje Anna Szymańska, kierow-

nik Klubu Integracji Społecznej przy 
MOPS.

W zależności od swoich predyspozy-
cji uczestnicy programu biorą udział 
w pracach: budowlano-wykończenio-
wych (np. skuwanie tynków, wynosze-
nie gruzu, proste prace hydrauliczne), 
pomocniczych przy robotach remonto-
wo-budowlanych (przygotowywanie 
i sprzątanie stanowisk pracy), porząd-
kowych (np. zamiatanie, konserwacja 
płotów, koszenie trawników), porząd-
kowych wewnątrz pomieszczeń, po-
mocniczych przy przeprowadzkach, 
załadunku i wyładunku towarów, po-

mocniczych przy obsłudze urządzeń 
pralniczych, pracach szwalniczych, czy 
pracach na rzecz rodziców/opiekunów 
osób niepełnosprawnych.

– W 2018 roku przewidziane jest  
115 miejsc. W przypadku rotacji osób, 
liczba  korzystających z tego programu 
będzie się sukcesywnie zwiększać – mó-
wi Anna Szymańska. – W okresie wa-
kacyjnym będą remontowane placówki 
oświatowe, w pozostałym okresie po-
mocą w ramach prac społecznie uży-
tecznych zostaną objęte placówki i in-
stytucje, które na bieżąco będą zgłaszać 
takie zapotrzebowanie – oczywiście 

w miarę możliwości i kompetencji osób 
świadczących te prace – zapowiada.

W 2017 roku w pracach społecznie 
użytecznych wzięło udział 258 osób. 
Osoby te brały udział w pracach remon-
towych prowadzonych m.in. w Komisa-
riacie nr II, Sekcjach Pracowników So-
cjalnych R-1, R-7, R-5, Szkołach Pod-
stawowych nr 40, 18 i 8, mieszkaniach 
chronionych oraz Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej. Prace porządko-
we przeprowadzono m.in. w Ośrodku 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Miejskim 
Przedszkolu nr 19 oraz Domu Pomocy 
Społecznej św. Elżbieta.

– Prace remontowe w miejskich pla-
cówkach czy prace porządkowe na te-
renie naszego miasta sprzyjają popra-
wie zarówno wizerunku miasta jak  
i komfortu życia mieszkańców przy jed-
noczesnym aktywizowaniu klientów po-
mocy społecznej. Przede wszystkim jed-
nak uczą szacunku do pracy i poczucia 
odpowiedzialności – podkreśla Kry-
stian Morys, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2016 roku pracę podjęło 21 klien-
tów pomocy społecznej świadczących 
prace społecznie użyteczne, a do końca  
2017 roku – 24 osoby. DR

nansowania do zmiany systemu ogrze-
wania to 2,5 tys. zł dla budynku jedno-
rodzinnego lub lokalu mieszkalnego.  
– Dofinansowaniem objęte są nakłady 
poniesione na zakup nowych urządzeń 
grzewczych, podłączenie do sieci cie-
płowniczej oraz odnawialne źródło 
energii – zakup nowej pompy ciepła 
stosowanej jako podstawowy system 
ogrzewania – tłumaczy wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – Mogą się o nie 
ubiegać osoby fizyczne będące właści-
cielami lub współwłaścicielami budyn-
ków mieszkalnych, osoby fizyczne po-
siadające tytuł prawny do mieszkania 
w budynkach wielorodzinnych oraz 
wspólnoty mieszkaniowe – dodaje. Co 
ważne, wniosek o dofinansowanie na-
leży złożyć przed zakupem nowego 
urządzenia. Ponadto  istnieje warunek, 
że ubiegające się o dotację osoby fi-
zyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie 
mogą posiadać jakiegokolwiek zadłu-
żenia względem miasta. W przypadku 
budynków wielorodzinnych obowią-
zuje limit dofinansowania. I tak w bu-
dynkach do 10 lokali mieszkalnych li-
mit dofinansowania wynosi 5 tys. zł, 
od 11 do 20 lokali – 10 tys. zł, a powy-
żej 20 – 15 tys. zł.

W ciągu 2016 i 2017 roku miasto 
rozliczyło 241 wniosków, z których 98 
dotyczyło zmiany na ogrzewanie gazo-
we, 58 – na niskoemisyjne paliwo sta-
łe, 29 – na ogrzewanie elektryczne, 
a 56 – na podłączenie do sieci ciepłow-
niczej. Łączna kwota przyznanego do-
finansowania wyniosła ponad 760 tys. 
zł. Dzięki wspartym przez miasto in-
westycjom uniknięto emisji do atmos-
fery w skali roku szacunkowo ponad 
12 ton pyłu zawieszonego oraz prawie 
7,8 ton dwutlenku siarki.

Warto dodać, że miasto w tym roku 
realizować będzie także projekt, dzięki 
któremu dofinansowane zostanie wyko-
nanie instalacji odnawialnych źródeł 
energii w 51 budynkach jednorodzin-
nych. – Właściciele nieruchomości za 
taką inwestycję zapłacą jedynie 15 proc. 
wartości całej instalacji oraz wartość 
podatku VAT od montażu urządzeń  
– wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska i Gór-
nictwa. W ramach realizowanego przez 
miasto przedsięwzięcia zamontowanych 
zostanie 31 instalacji fotowoltaicznych, 
15 solarnych oraz pięć pomp ciepła. Na 
ten cel miasto pozyskało środki unijne 
w wysokości ponad 1 mln zł.

Kolejnym działaniem władz Rudy 
Śląskiej mającym na celu ograniczenie 
niskiej emisji są kontrole pieców pro-
wadzone przez rudzką Straż Miejską. 
Na bieżąco kontroluje ona, czy w pie-
cach domowych są spalane odpady ko-
munalne. W tym celu funkcjonariusze 
mają prawo samodzielnie lub z powo-
łanym w tym zakresie rzeczoznawcą 
wejść do domu i pobrać do badań po-
piół. Co ważne, nie wpuszczając straż-
nika miejskiego właściciel nierucho-

mości popełnia przestępstwo z art. 225 
Kodeksu Karnego, a funkcjonariusz 
w takiej sytuacji ma prawo wezwać po-
licję. Za spalanie odpadów w piecu 
grozi kara grzywny do 5 tys. zł. Od 1 
października 2014 do końca stycznia 
br. przeprowadzono 176 kontroli, pod-
czas których nałożono 78 mandatów 
karnych.

Przypomnijmy, że w czasie tzw. dni 
smogowych w Rudzie Śląskiej, jak 
i w całej  metropolii, funkcjonuje bez-
płatna komunikacja autobusowa i tram-
wajowa. Korzystać z niej mogą kie-
rowcy na podstawie dowodu rejestra-
cyjnego oraz jeden współpasażer. 
Dzień smogowy ogłaszany jest, 
gdy prognozy przekroczenia norm za-
nieczyszczeń w powietrzu (pyłu PM10) 
będą dotyczyć przynajmniej jednego 
z dwóch obszarów, wyznaczonych 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska, obejmującego swoim 
zasięgiem gminy i miasta metropolii. 
Chodzi o obszar centralny oraz rybnic-
ko-pszczyński. Bezpłatne przejazdy 
w czasie dni z dużym smogiem ogła-
szają także Koleje Śląskie.

 TK

Do końca miesiąca w Rudzie Śląskiej zainstalowanych zostanie 15 czujników smogu. Swoim zasięgiem obejmą one wszystkie dzielnice miasta. Urządzenia będą dokonywały pomiaru pyłu 
zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu. Odczyty z czujników będzie można śledzić w trybie rzeczywistym za pośrednictwem specjalnie dedykowanej 
strony internetowej. Miasto na ten cel przeznaczy 18 tys. zł.

Będą czujniki smogu

W Rudzie Śląskiej zaistalowanych zostanie 15 takich czujników powietrza.

LokaLIzacJe czUJnIkóW:
BIeLSzoWIce1.  – Dom Kultury, ul. Kokota 
BykoWIna 2. – Szkoła Podstawowa, nr 23, ul. 11 Listopada 
BykoWIna 3. – Oczyszczalnia ścieków „Barbara”, ul. Barbary
cheBzIe4.  – Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Węglowa 
czaRny LaS5.  – stadion lekkoatletyczny
GodULa6.  – Szpital Miejski, ul. Lipa 2
haLeMBa7.  – Oczyszczalnia ścieków „Halemba-Centrum”, ul. Młyńska
haLeMBa8.  – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kaczmarka
kochłoWIce9.  – Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Wyzwolenia 
noWy BytoM10.  – budynek Urzędu Miasta 
oRzeGóW11.  – DPS Senior, ul. Puszkina
oRzeGóW 12. – Burloch Arena, ul. Bytomska
RUda13.  – budynek MPGM TBS, ul. Janasa 
WIRek14.  – budynek MPGM TBS, ul. 1 Maja
WIRek 15. – budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Główna
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OGŁOSZENIE  
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ruda Śląska w obszarach zlokalizowanych:

w Rudzie Śląskiej-Rudzie  w rejonie ulicy Sosinki,• 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach w rejonie ulicy Sportowców,• 
w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka,• 
w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Drogowej Trasy • 
Średnicowej,
w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Zajęczej,• 
w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej• 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późniejszymi 
zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska:

uchwały nr PR.0007.151.2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie przystąpienia do spo-• 
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Sosinki,
uchwały nr PR.0007.152.2015 z dnia 1.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do spo-• 
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy 
Sportowców,
uchwały nr PR.0007.153.2015 z dnia 1.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do spo-• 
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Wiktora 
Bujoczka,
uchwały nr PR.0007.215.2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie przystąpienia do • 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Za-
brzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej,
uchwały nr PR.0007.47.2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie przystąpienia do spo-• 
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Zajęczej,
uchwały nr PR.0007.158.2016 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do spo-• 
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Bukowej 
i Noworudzkiej,

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych   
planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, w Wy-
dziale Urbanistyki i Architektury, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub 

pocztą na jego adres, w terminie do dnia 16 marca 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-

miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405, z późniejszymi zmianami) dla projektów ww. miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie przeprowadzona stra-
tegiczna ocena oddziaływania na środowisko, na zasadach określonych w art. 39 i 54 
przywołanej ustawy.

PREZYDENT MIASTA  RUDA ŚLĄSKA 
zawiadamia, że Gmina Ruda Śląska planuje zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy 
ul. 1 Maja 89, oznaczonej numerem geodezyjnym 3926/12, obręb Halemba, km 3, o powierzchni 38 m2, za-
budowanej częścią budynku mieszkalnego oraz ogrodzenia dla której w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej 
prowadzona jest księga wieczysta KW nr GL1S/00022846/0. Powyższa nieruchomość została przejęta od Pani 
Emy Fojt na rzecz Skarbu Państwa w drodze wywłaszczenia, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ruda 
Śląska nr ZGT-IV-8224/1/86/77 z dnia 15 czerwca 1977 r. 

 
Na podstawie art. 136 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami spad-

kobiercy Emy Fojt mogą ubiegać się o zwrot opisanej powyżej nieruchomości. W tym celu należy złożyć wnio-
sek do Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. W przypadku 
nie złożenia wniosku o zwrot w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, uprawnienie 
do zwrotu nieruchomości wygasa. W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości osoby na rzecz których zwrot 
ten nastąpi zobowiązane będą do zwrotu Gminie Ruda Śląska zwaloryzowanego odszkodowania za wywłasz-
czoną nieruchomość. 



Pani Annie Maturze
wyrazy szczerego  

współczucia  
i pokrzepienia  

w trudnych chwilach 
po śmierci 

MATKI 
składają

koleżanki i koledzy 
z Wydziału Gospodarki  

Nieruchomościami  
Urzędu Miasta  

Ruda Śląska

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

Pani Annie Maturze
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Z wielkim żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci

śp. Kazimierza Derlatki
Prezydenta Miasta Ruda Śląska od marca do czerwca 1990 roku

oraz Zastępcy Prezydenta Miasta od maja 1984 do marca 1990 roku.

Rodzinie i najbliższym Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Grażyna Dziedzic 
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z Zastępcami, 
Skarbnikiem i Sekretarzem  

oraz pracownikami Urzędu Miasta
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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 
MATPOl FINANSE Sp. z o.o.

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

 Hydraulik. Tel. 797-599-031.

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

 Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-
574-985.

 INNI  ZAWIEDlI  MY POMOŻEMY!!! TEl. 535-
025-250.

 My nie obiecujemy, my załatwiamy!!! TEl. 
535-025-250.

 Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. Faktura 
VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.

 Sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 505-123-667.

 GAZOWNICTWO! Piece gazowe, instalacje. Tel. 
502-510-340.

 Pogotowie hydrauliczne. Tel. 797-599-031

UsłUgi Pogrzebowe
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrze-

bowe 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.

 Kochłowice, piętro domu, 99 m2, 270 tys., www.
ANEl.pl. Tel. 502-052-885.

 Tanie mieszkania na WWW.lOKATOR.NIERU-
CHOMOSCI.Pl

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

 Atrakcyjne oferty mieszkań w Rudzie Śląskiej, 
dobre ceny. Zapraszamy na www.lokator.nierucho-
mosci.pl. Tel.  793-017-323.

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

 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.

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

 Do wynajęcia mieszkania i kwatery pracowni-
cze 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 wy-
rejestrowania. Tel. 507-572-625.

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup 
samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzo-
nych, 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. TA-
NIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu 
Skarbowego).

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

PraCa

 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracow-
ników budowlanych doświadczenie min 2 lata, 
kierownika budowy, brygadzistę z prawem jazdy 
kat. B, tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-
11.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

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

 Zatrudnimy do pracy na terenie Rudy Śląskiej: 
ślusarzy, spawaczy i tokarzy.Telefon kontaktowy 
697-881-111.

 Firma sprzątająca poszukuje pracowników na 
obiekt JMP Ruda Śląska ul. Szyb Walenty 10. Poszu-
kiwane osoby do pracy trzy zmianowej, praca także 
w weekendy. Kontakt tel.: 661-991-554.

 Firma Budowlana Bedamex Ruda Śląska zatrudni 
pracowników w specjalności ogólnobudowlanej. 
Kierownika bdowy. Tel. 601-504-030.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-305-386.

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.

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

,,Można odejść na zawsze, by stale być blisko.”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Kazimierza Derlatki
rodzinie oraz bliskim

składamy wyrazy współczucia

koleżanki i koledzy 
ze Stowarzyszenia ,,POKOLENIA”

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚlĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska oraz 

o zamieszczeniu na stronie 
internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Ruda Śląska 
wykazu nieruchomości 
własności Gminy Ruda 

Śląska o oznaczeniu 
geodezyjnym 3851/222 

o pow. 1010 m2, zapisanej 
na karcie mapy 2, obręb 
Kochłowice, położonej 
w Rudzie Śląskiej przy  

ul. Cegielnianej, 
przeznaczonej do zbycia 

w drodze bezprzetargowej 
na rzecz jej użytkowników  

wieczystych w trybie 
art. 32 ustawy z dnia 

21.08.1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami.



Hokej 
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KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

FuTSal 

Maluchy na turnieju „Gwiazda Cup” 

Podczas turnieju zaprezentowali się zawodnicy rocznika 2012 i 2013. 

Sobera komentuje w Pjongczangu

W minioną niedzielę (11.02) w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie 
odbył się kolejny turniej w ramach rozgrywek 
„Gwiazda Cup”. Tym razem turniej był wyjąt-
kowy ze względu na wiek zawodników – ry-
walizowały w nim dzieci z roczników 2012 
i 2013. Warto dodać, że dla większości zawod-
ników był  to debiut i pierwszy krok w stronę 
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Hokeista Jerzy Sobera, były repre-
zentant Polski i olimpijczyk z Alber-
tville, został komentatorem spotkań 
hokeja na lodzie podczas olimpiady 
w Pjongczangu w Korei Południowej.  
Mecze z komentarzem Jerzego Sobe-
ry, który jest również prezesem i tre-
nerem Rudzkiego Towarzystwa Ho-
kejowego „Zryw” Ruda Śląska, moż-
na oglądać na antenach Eurosport 2 
i Polsatu News. 

Mecze 
z komentarzem 
Jerzego Sobery 
są dostępne 
w  Eurosport 2 
i Polsat News. 

Marcin Frank, Grzegorz Frank i Bartosz Mirek 
wzięli udział w Zimowej Olimpiadzie Młodzieży 
w Sportach Wędkarskich, zorganizowanej przez 
okręg PZW w Pińczowie (okolice Kielc). Okręgi 
i koła PZW reprezentowane były przez 13 drużyn 
z całej Polski. Nasz rejon w ramach reprezentacji 
Okręgu PZW w Katowicach był reprezentowany 
przez zawodników z koła PZW nr 86 KWK Śląsk 
oraz Koła PZW nr 92 KWK Halemba w katego-
riach do lat 12 (Marcin Frank i Bartosz Mirek) 
oraz do lat 14 (Grzegorz Frank). 

Zawodnicy konkurowali w następujących dys-
cyplinach: teście z wiedzy ekologiczno-wędkar-
skiej, konkurencji sprawnościowej (piłeczki) oraz 
trójboju spinningowym – zawody w wędkarstwie 
rzutowym. 

Po dwóch dniach rywalizacji rudzcy zawodni-
cy zajęli we wszystkich konkurencjach wysokie 
miejsca, plasujące ich w czołówce zawodników 
startujących w zawodach. Dobre wyniki indywi-
dualne przełożyły się na wyniki drużyn w klasyfi-

 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

prezydent Miasta ruda Śląska 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg 

ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres do 
dnia 5.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 

w rudzie Śląskiej-rudzie w rejonie ulicy szyb Walenty z przeznaczeniem 
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. z przeznacze-
niem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność 
skarbu państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 432 o powierzchni 419 
m2, użytek „Bz”, obręb ruda, k.m.5, kW nr gl1s/00014923/5 (działy iii i iV księgi wieczystej są 
wolne od wpisów).

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Ślą-
ska zbywana nieruchomość stanowi teren lasów i zadrzewień (symbol na planie zl1) oraz czę-
ściowo teren produkcyjno – usługowy (symbol na planie pu1) z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo - składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu 
o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne. 

zbywana działka o nieregularnym kształcie jest niezabudowana, porośnięta drzewami oraz krze-
wami i w części stanowi utwardzoną drogę. działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg 
publicznych. dojazd na zasadach ogólnych może odbywać się z drogi publicznej ulicy szyb Walenty 
poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na gminnych działkach nr: 640/446, 641/446, 643/457, 
na działce nr 642/457 własności skarbu państwa oraz na działce nr 436 w użytkowaniu wieczystym 
osoby prawnej (pod warunkiem uzyskania odpowiedniego tytułu prawnego). 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 13.000,00 zł. 
Cena gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za użytkowa-

nie wieczyste gruntu:
– pierwszej opłaty w wysokości 25% ww. ceny – płatnej najpóźniej w dniu zawarcia aktu nota-

rialnego,
– opłat rocznych w wysokości 3% ww. ceny – płatnych do końca marca każdego roku przez cały 

okres użytkowania wieczystego, przy czym wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na 
zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają powięk-
szeniu o podatek Vat wg obowiązującej stawki 23%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213  
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:
– zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie inter-

netowej ww.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości), 
 w terminie do dnia 14.03.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 700,00 zł przelewem 

na konto: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski katowice o/ruda Śląska, urząd 
Miasta ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. szyb Walenty” (za datę wniesienia wadium 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: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, 
piątek 8.00-14.00.

– przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obec-

nymi granicami kraju 
zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 

nieruchomości poza obecnymi granicami rzeczpospolitej polskiej (tj. dz.u. z 2017 poz.2097) zwal-
nia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo 
w przetargu w siedzibie urzędu Miasta ruda Śląska w sekretariacie Wydziału gospodarki nieru-
chomościami, pokój 217, 41-709 ruda Śląska, plac Jana pawła ii 6, w terminie do dnia 14.03.2018 r.  
do godz. 16.00.

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. 
Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym 

nieograniczonym na nabycie w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. niezabudowa-
nej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy 
Szyb Walenty”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zo-
stanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data 
stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieru-

chomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie 

uchylenia się od zawarcia umowy, podpis. 
 
 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat prze-

targu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.
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Zimowe wędkowanie

ogłoszenie

kacji generalnej. Tuż za podium w swoich katego-
riach znaleźli się Marcin i Grzegorz – obaj zajęli 
miejsca czwarte, a Bartosz zakończył zawody na 
miejscu szóstym.

Młodzi wędkarze sprawdzili swoje siły podczas 
zimowych zawodów w Pińczowie. 

sportowej rywalizacji.  W turnieju zaprezento-
wało się pięć zespołów, które rywalizowały 
systemem każdy z każdym, a mecze rozgrywa-
ne były na zmniejszonym boisku. Nie była 
prowadzona także klasyfikacja punktowa. Pod 
koniec turnieju każdy z zawodników wrócił do 
domu z medalem, a zespoły z pamiątkowymi 
pucharami. 
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Wybieramy najlepszych sportowców 2017 r.
XXV PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA I TRENERA ROKU 2017 

KANDYDACI W KATEGORII 
NAJLEPSZY TRENER 2017 ROKU

„Wiadomości Rudzkie” po raz XXV organizują Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Do redakcji nadesłano 53 zgłoszenia. Kilka kandydatur dodała Komisja Plebiscytowa. Poniżej publikujemy w kolejności 
alfabetycznej zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że głosować na poniższe trzy kategorie można za pomocą SMS-ów (wysyłając je pod numer 71100 – treść SMS-a znajduje się przy zdjęciu, koszt 
jednego SMS-a to 1 zł + 23% VAT), a także na portalu społecznościowym www.facebook.com/WR.WiadomościRudzkie. SMS-y można wysyłać od 7 lutego od godz. 12.00 do 28 lutego do godz. 12.00. Natomiast już od 
14 lutego na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl internauci mogą głosować na Najpopularniejszego Sportowca. Później rozpocznie się głosowanie w kolejnej kategorii – Wyróżniający się Sportowiec Amator.

NAJPOPULARNIEJSZY 
SPORTOWIEC

1. Tomasz Bądkowski 
(CKS Slavia Ruda Śląska) 

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.1

2. Klaudiusz Cuber 
(RTH Zryw Ruda Śląska)

 

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.2

3. Arkadiusz Grychtoł 
(UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.3

 
4. Marcel Janicki  

(UKS Śląsk Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.4

5. Kamil Krzewina 
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.5

6. Tymoteusz Milewski 
(SPR Grunwald Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.6

7. Robert Mirek
(Koło Wędkarskie PZW Nr 92 

Halemba)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.7

8. Anna Nocoń 
(Reprezentacja Polski 

w Ratownictwie Wodnym)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.8

9. Angelika Piekorz 
(K. S. RUGBY Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.9

10. Aneta Rajda
(TKKF „Jastrząb” 

Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.10

11. Bartosz Staniszewski 
(UKP Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.11

12. Natalia Strzałka
 (ZKS Slavia Ruda Śląska) 

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.12

13. Karolina Szafarczyk 
(KPKS Halemba) 

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.13

 
14. Dawid Szymański 

(Rudzki Klub 
Kyokushin Karate)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.14 

15. Igor Wiśniewski  
(Stowarzyszenie Sportów 

i Sztuk Walk KongSao Mikołów)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.15

16. Aleksander Wojtachnio 
(KS pogoń Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.16 

17. Joanna Żymiec 
i Konrad Derecki 

(UKS Grot Ruda Śląska)

TREŚĆ SMS-a: NPS.17 

18. Drużyna seniorów 
KS Slavia Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.18 

19. Julia Olchawa, 
Nikola Janik, Barbara Sordyl 

(KPKS Halemba)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.19

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ 
SPORTOWIEC SKRZAT

1. Małgorzata Baucz
(Rudzki Klub Ju-Jitsu przy ODK 

RSM „Matecznik”)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.1

2. Zuzanna Czyż 
(TL Pogoń Ruda Śląska/TKS 

Slavia Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.2

3. Jan Dyrda 
(K. S. BAJTLE RUGBY 

Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.3

4.Karolina Gawandtka 
(RTH Zryw Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.4

5. Jarosław Hadam 
(SPR Grunwald Ruda Śląska) 

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.5

6. Natalia Lepa 
(UKS Grot Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.6

7. Laura Pawleta 
(Rudzki Klub Kyokushin Karate)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.7

8. Marta Poppe 
(UKS Manta 

Kochłowice Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.8

 
9. Klara Surmiak 

(UKP Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.9

Marek Garmulewicz 
(ZKS Slavia Ruda Śląska)

Urszula Hojeńska 
(KS Rugby Ruda Śląska) 

August Jakubik 
(TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska)

Adam Michna 
(KPKS Halemba Ruda Śląska 

– siatkówka)
Robert Mośko 

(UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.)
Mateusz Niegot 

(Reprezentacja Polski kobiet 
w ratownictwie wodnym)

Anna Samol 
(SPR Grunwald Ruda Śląska)

Eugeniusz Sarota 
(UKS „Śląsk” Ruda Śląska)

Damian Seweryn 
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)

Jerzy Sobera 
(RTH „Zryw” Ruda Śląska)

Daniel Weselak 
(UKP Ruda Śląska)

Aleksandra Wodyk 
(KPKS Halemba Ruda Śląska

– akrobatyka)

Dariusz Wyciślik 
(UKS „Grot” Ruda Śląska)

Jarosław Zajdel 
(KS Slavia Ruda Śląska)

10. Klaudia Twardoch 
(KPKS Halemba)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.10

11. Jakub Wiśniewski 
(Stowarzyszenie Sportów 

i Sztuk Walki KongSao)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.11

12. Emilia Wodyk, 
Emilia Urbańska i Emilia 
Biernat  (KPKS Halemba)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.12

WYRÓŻNIAJĄCY 
SIĘ SPORTOWIEC 

AMATOR

1. Jakub Błażyca

TREŚĆ 
SMS-a: 
AMATOR.1

2. Genowefa Drużyńska

TREŚĆ 
SMS-a: 
AMATOR.2

3. Dariusz Rymaszewski 

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.3

4. Dariusz Sobiech

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.4

 5. Krzysztof Swoboda 

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.5

6. Wiktor Szefer

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.6

7. Paweł Szczepaniuk

TREŚĆ SMS-a:  AMATOR.7
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