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Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
– bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

LECZENIE LASEREM

W ofercie rownież:
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków,
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.
IMPLANTY ZĘBOWE
ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
6 lutego 2019 r. (środa) numer 5/1359
BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

osocze i ﬁbryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta

Firma

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

BRYGADZISTA, MAJSTER ORAZ MURARZ, ZBROJARZ,
CIEŚLA, POMOCNIK OGÓLNOBUDOWLANY

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

POŻYCZKI

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

Opłaty za śmieci
do zmiany

Więcej str. 6-7

Foto: arch.
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Rodzice w grudniu 2018 r. podczas zebrania zostali
poinformowani o wprowadzeniu czytników, a także
zapoznani z regulaminem korzystania z elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.
Regulamin ten jest także dostępny przy wejściu do
przedszkola oraz na stronie internetowej. Rodzice nie
wnieśli uwag, a także nie mieli pytań. Personel przedszkola służy pomocą w razie wątpliwości, co do technicznego korzystania z systemu. Korzystanie z czytników przebiega sprawnie.
Joanna Stawicka
Dyrektor MP nr 37 im. Pracowitych Pszczółek

System działa bez zarzutu

Z Anną Krzysteczko, wiceprezydent miasta rozmawiamy o elektronicznej ewidencji czasu pobytu dzieci
w przedszkolach, która została wprowadzona na początku 2019 roku.
zania bardzo solidnie i pierwszy
miesiąc działania systemu pokazał,
że to rozwiązanie się sprawdza.
– Przypomnijmy, jak działa
system.
– W budynkach obok wejścia zostały zamontowane czytniki kart.
Rodzic, przyprowadzając dziecko
do przedszkola, musi odbić kartę.
Tak samo należy postąpić podczas
odbierania pociechy. Czytniki rejestrują przyjście i wyjście, następnie
same obliczają, ile czasu maluch
spędził w placówce w ciągu dnia,
tygodnia czy miesiąca. Nowy system wpływa na usprawnienie pracy
przedszkola. Ponadto rodzice poprzez stronę www.ePrzedszkole.
com.pl mają dostęp do bieżących
informacji o czasie pobytu dziecka

w przedszkolu, należnościach, płatnościach, czy wyżywieniu. Wszystko jest przejrzyste i jasne. Rodzice
otrzymali bezpłatnie jedną kartę na
jedno dziecko, ale istnieje możliwość dokupienia dodatkowych
kart.
– Czy w związku z wprowadzeniem nowego systemu zmieniła
się kwota opłaty za pobyt
w przedszkolu?
– Absolutnie nie. System nie spowodował podwyżek, a jedynie
sprawił, że rozliczenie jest bardzo
dokładne. Opłata za pobyt dziecka
jest uzależniona od faktycznego
pobytu dziecka w przedszkolu. Za
każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego, przekraczającą wymiar bezpłatnych 5 godzin,

Sprawa wprowadzenia kart przechodzi w naszym
przedszkolu bezproblemowo. Ze strony rodziców nie
usłyszeliśmy żadnych negatywnych uwag, jedynie sugestie, w jaki sposób informować i przypominać rodzicom o konieczności odbicia karty.
Hanka Gdynia
Dyrektor MP nr 30 im. Bajkowej Krainy
Foto: arch.

1 stycznia 2019 r. w miejskich
przedszkolach oraz oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Rudy Śląskiej
została wprowadzona elektroniczna
ewidencja czasu pobytu dziecka
w przedszkolu. Po miesiącu działania systemu sprawdzamy, jak on
funkcjonuje.
– Pani Prezydent, skąd pomysł
na takie rozwiązanie?
– Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu
zapewnia automatyczne rejestrowanie czasu przy wykorzystaniu
indywidualnych kart zbliżeniowych. Zależało nam na usprawnieniu systemu rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach. Przygotowywaliśmy się do tego rozwią-

pobiera się opłatę w wysokości
złotówki. Informację dotyczącą należnej kwoty za dany miesiąc, rodzic otrzyma w formie obowiązującej w danym przedszkolu.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMY

W pierwszym okresie funkcjonowania czytników
proces rejestracji obecności dzieci przebiega bez zakłóceń. Rodzice zostali wcześniej zapoznani z systemem, tzn. zapoznani z regulaminem i wyposażeni
w karty. W przypadku rodziców, którzy początkowo
zapominali zabrać karty, trzeba było ręcznie wprowadzić obecność dzieci w przedszkolu. Rodzice indywidualnie zadają pytania dotyczące funkcjonowania
systemu. Wszystkie informacje są także na stronie
internetowej przedszkola.
Barbara Jersz
Dyrektor MP nr 4 im. Misia Uszatka
W Miejskim Przedszkolu nr 44 im. Koniczynki system rejestracji obecności dzieci przy użyciu kart zbliżeniowych został przyjęty przez rodziców bez większych zastrzeżeń. Nieliczni rodzice po zapoznaniu się
z regulaminem mieli dodatkowe pytania dotyczące
spraw technicznych, bądź problemów związanych
z możliwością zgubienia karty.
Joanna Zając
Dyrektor MP nr 44 im. Koniczynki
REKLAMA
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Rudzianie opanowali Panamę

Foto: arch. pryw.

Foto: arch. pryw.

Grupa z miejscowym proboszczem
po podziękowaniu parafii w Sabanitas.

ży, kiedy to po ostatniej polskiej katechezie, która była
połączona z mszą świętą, młodzież uczestniczyła
w Drodze krzyżowej, której przewodniczył Papież
Franciszek. Punktem kulminacyjnym były jednak sobota i niedziela. – W sobotę około południa udaliśmy
się na wydarzenia centralne na Kampus Jana Pawła II.
Tam odbyło się czuwanie z papieżem połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu. Po spędzonej pod
gołym niebem nocy o godzinie 8 uczestniczyliśmy

w uroczystej mszy rozesłania, której przewodniczył papież. Na sam koniec Papież Franciszek ogłosił, że następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie
w 2022 roku – podsumowuje Natalia.
Po centralnych wydarzeniach młodzież z Rudy Śląskiej i Lędzin udała się do miasteczka Santa Clara,
gdzie odpoczywała, wspominając niezapomniane
Światowe Dni Młodzieży. Do domu rudzianie wrócili
w miniony weekend.
Joanna Oreł

Foto: arch. pryw.

Rudzianie w Colón spędzili czas
z młodzieżą z całego świata.

Foto: arch. pryw.

Foto: arch. pryw.

Polska młodzież w Panamie została powitana z entuzjazmem.

Foto: arch. pryw.

Młodzież integrowała się
m.in. podczas Christoteki.

naszego państwa, uczestnicząc w prezentacjach grupowych. Pobyt w diecezji zakończył się niedzielą spędzoną z rodzinami goszczącymi nas w swoich domach.
W poniedziałek rano pojechaliśmy do stolicy, aby rozpocząć kolejny etap przygody – dodaje.
Następnym przystankiem było miasto Panama City.
– Zostaliśmy zakwaterowani w nowych rodzinach i tak
rozpoczęliśmy nowy etap naszej podróży. W poniedziałek (21.01) wieczorem w parafii p.w. św. Judy Tadeusza
odbyło się uroczyste powitanie pielgrzymów, w którym
uczestniczyliśmy. Panamczycy przedstawili nam tradycyjne stroje i tańce panamskie – opowiada Marta.
We wtorek (22.01) młodzi pielgrzymi z Wirku i Lędzin pojechali na Cinta Costera, by uczestniczyć
w mszy powitalnej pielgrzymów z całego świata. Środa
(23.01) była polskim dniem w Panamie. Odbyła się
m.in. wspólna katecheza oraz uroczysta msza w Albrook Mall dla Polaków przebywających w Panamie.
– W czwartek (24.01) po kolejnej katechezie i mszy
świętej udaliśmy się ponownie na Cinta Costera, by
przywitać Papieża Franciszka. Wtedy wysłuchaliśmy
Jego pierwszej homilii – mówi Artur.
Kolejny dzień przysporzył kolejnej dawki wrażeń
i emocji związanych ze Światowymi Dniami Młodzie-

Foto: arch. pryw.

Foto: arch. pryw.

Jednak przygotowania do ŚDM w Panamie rozpoczęły się już w 2016 roku zaraz po powrocie ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. – Nasze przygotowania rozpoczęły się od marzenia, które z dnia na dzień
stawało się coraz bardziej realne, aż do momentu,
w którym stało się faktem. Jednak nie udałoby się nam
to bez pomocy – naszego księdza proboszcza, Rycerzy
Kolumba i parafian – podkreśla Natalia, która podróżowała do Panamy razem z grupą z Wirku.
W ramach tegorocznych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w parafii w Rudzie Śląskiej zorganizowano liczne wydarzenia. – Przygotowaliśmy
m.in. studniówkę panamską, Kino Panama oraz tematyczne spotkania w parafialnej kawiarence, które miały
na celu przybliżenie kultury krajów, w których odbyły
się ŚDM. Pomogliśmy również przy organizacji Rodzinnego Festynu Parafialnego – wylicza Marta, jedna
z uczestniczek pielgrzymki.
Prawdziwa przygoda rozpoczęła się 16 stycznia
od wylotu z Krakowa do Amsterdamu i z Amsterdamu
do Panamy. Następnie młodzież z Rudy Śląskiej i Lędzin uczestniczyła w Dniach Diecezji w Colón-Kuna
Yala. – Miejscowa młodzież hucznie przywitała nas na
lotnisku. Po tańcach, śpiewie i rozmowach udaliśmy się
do rodzin, które gościły nas w swoich domach – wspomina pielgrzym Artur.
Jak podkreślają rudzianie – czas spędzony w Colón
pozostanie na długo w ich pamięci. – Spędzaliśmy czas
z młodzieżą z całego świata, ponieważ w diecezji Colón
przebywały grupy z czternastu państw – podkreśla Natalia. – Razem wybraliśmy się na wycieczkę do Portobello, odwiedzaliśmy domy chorych parafian, uczestniczyliśmy w Christotece oraz przedstawialiśmy kulturę

Foto: arch. pryw.

Kolejne święto młodzieży z całego świata za nami! Tym razem na Światowe Dni Młodzieży
2019 młodzi ludzie zjechali do Panamy. Wśród nich znaleźli się także rudzianie, w tym m.in.
grupa z parafii pw. św. Wawrzyńca i Antoniego, która do Ameryki Środkowej wyjechała wraz
z grupą z kościoła pw. św. Anny w Lędzinach. Z Wirku oraz z Lędzin wyjechały w sumie
24 osoby (w tym 13 rudzian). W Panamie spędziły one prawie 20 dni.

Tak rudzianie spędzali Światowe Dni Młodzieży w Panamie.
REKLAMA
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

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

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl
Pani Łucji Rams
pracownicy Administracji Nr 7
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz całej rodzinie
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

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

MATKI

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład
Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska
Stawka
wywoławcza

Wadium

Termin
oględzin
lokalu

700 zł

18.02.2019 r.
godz. 11.00

Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie
w instalacje

1.

Ruda Śląska
-Wirek
ul. Kokota 3/17

44,00 m2
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe,
wc na klatce schodowej

4,69 zł/m2

4,69 zł/m2

700 zł

składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wszystkim uczestnikom
uroczystości pogrzebowej

śp. Anny Zalewskiej
serdeczne podziękowania

2.

Ruda Śląska
-Orzegów
ul. Orzegowska 32/10

37,00 m2
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod-kan.,
ogrzewanie piecowe,
wc na klatce schodowej

3.

Ruda Śląska
-Orzegów
ul. Orzegowska 32/12

37,00 m2
(1 p + k)

inst. elektr., inst.
wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe,
wc na klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

4.

Ruda Śląska
-Orzegów
ul. Janty 15/8

38,50 m2
(1 p + k)

inst. elektr., inst.
wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe,
wc na klatce schodowej

4,40 zł/m2

700 zł

5.

Ruda Śląska
-Orzegów
ul. Bytomska 33/5

34,17 m2
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe,
wc suche

4,47 zł/m2

700 zł

18.02.2019 r.
godz. 12.30

składa Rodzina

18.02.2019 r.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

godz. 12.30

18.02.2019 r.
godz. 13.40

18.02.2019 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., pokój nr 33 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 22 luty 2019 r.,do godz. 13.00 oraz
do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski
O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 25 lutego 2019 r. (data wpływu wadium na konto
MPGM TBS Sp. z o.o.).
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 33 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 746 lub 745.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

informuje
o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana PawŁa II 6 (II piętro) oraz
o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, dwóch wykazów
nieruchomości, położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. K. Goduli,
stanowiących własność Gminy Ruda Śląska w użytkowaniu
wieczystym osób ﬁzycznych, które zostaną sprzedane, w drodze
bezprzetargowej, na rzecz ich użytkowników wieczystych.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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SESJA RADY MIASTA

„Trójka” ma nowego komendanta

– Przypadek, czy marzenie? Jak to się stało,
że trafił Pan do pracy w policji?
– Tak naprawdę zadecydował przypadek. Kiedy skończyłem szkołę średnią, trzeba było pomyśleć o tym, co dalej. Razem z kolegami wpadliśmy na pomysł, żeby zapisać się do policji. Solidarnie wszyscy złożyliśmy papiery, ale do dzisiaj
tylko ja zostałem w policji.
– 24 lata to sporo czasu…
– Do pracy w policji przyjęty zostałem w listopadzie 1994 roku i od tego czasu cały czas pracowałem w rudzkim garnizonie. Zaczynałem na
Komisariacie V jako policjant prewencji, a później w referacie kryminalnym. Następnie w Komendzie Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej podjąłem pracę w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Stamtąd trafiłem do Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie zdałem egzamin na stopień oficerski. Wtedy skierowano mnie
do Komisariatu IV, gdzie pełniłem funkcję kierownika Referatu Kryminalnego. Tam też zacząłem zapoznawać się ze specyfiką pracy na stanowisku komendanta, bo czasowo miałem okazję
zastępować panią komendant. Chyba wtedy kierownictwo KMP zauważyło mnie i zaproponowano mi na stałe objęcie funkcji zastępcy komendanta. Funkcję tę pełniłem od 2017 roku. Następnie komendant Komisariatu III po dziesięciu latach pełnienia służby na tym stanowisku odszedł
na zasłużoną emeryturę i mnie zaproponowano
to stanowisko.

– Miał Pan okazję pracować niemalże na każdym stanowisku w policji. To chyba pomaga dzisiaj w zarządzaniu całym komisariatem...
– Miałem okazję pracować jako dzielnicowy,
w patrolówce oraz jako dochodzeniowiec, więc mam
doświadczenie w pracy w terenie. Od samego początku pracowałem także na komisariacie, więc specyfikę jego pracy doskonale znam. Później przyszły
lata pracy na stanowiskach kierowniczych. W ten
sposób miałem okazję poznać potencjał ludzi i to,
czego mogę od nich wymagać oraz kto, ile może od
siebie dać podczas pełnienia służby. W tym wszystkim wspiera mnie mój zastępca, bo z podkomisarzem
Krzysztofem Niewińskim pracujemy ramię w ramię
od samego początku pracy w policji. Nie bez znaczenia też jest oczywiście dokształcenie się, bo w trakcie przebyłem kurs w zakresie kierownictwa i zarządzania.
– Praca na którym stanowisku była dla Pana
największym wyzwaniem?
– Zdecydowanie na obecnym. Przedtem zarządzałem poszczególnymi komórkami, a teraz całym komisariatem, więc jest to spore wyzwanie. Warto też
podkreślić specyfikę pracy Komisariatu III. Nasz obszar to Kochłowice i Bykowina. Dzielnice te różnią
się przede wszystkim zabudową, co ma wpływ na
charakter naszej pracy. Kochłowice to głównie domki jednorodzinne, a w Bykowinie dominują blokowiska. Z drugiej strony w obydwu tych rejonach największym problemem są niestety pseudokibice klubów piłkarskich. Staramy się zapobiegać groźniej-

Foto: JO

Dariusz Andruch został nowym komendantem Komisariatu III w Rudzie Śląskiej. W rudzkim garnizonie pracuje on ponad 24 lata i przeszedł przez niemalże wszystkie stopnie kariery policjanta. Jednak jak sam podkreśla – to właśnie teraz nadeszło największe wyzwanie
– zarządzanie komisariatem, którego policjanci pilnują bezpieczeństwa w Kochłowicach i w Bykowinie.

Dariusz Andruch pod koniec stycznia
został komendantem Komisariatu III.

szym zdarzeniom, a służby są wzmacniane, jeżeli
tylko wiemy, że może wystąpić zagrożenie.
– Pomówmy o planach na przyszłość. Szykują
się jakieś zmiany w Komisariacie III?
– Część zmian już się dokonała, bo w ostatnich
latach grono policjantów starszych stażem przeszło
na emeryturę, a pojawiło się u nas nowe pokolenie.
Nowi funkcjonariusze pokazują swoją pracą, że chcą
u nas pracować i dbają o dobrą atmosferę pracy.
– W jaki sposób oddziela Pan pracę od życia
rodzinnego?
– Już od dłuższego czasu nauczyłem się, by pozostawiać pracę w pracy i nie zanosić jej do rodzinnego
domu. Oczywiście wracając i przekraczając próg komisariatu, oddaję tej pracy całe swoje serce.

Joanna Oreł

Radni dyskutowali
Za nami kolejna sesja rudzkiej Rady Miasta, która
była w pewnym stopniu kontynuacją grudniowych obrad, kiedy to omawiano rosnące koszty wywozu śmieci i dyskutowano o podwyższeniu opłaty śmieciowej.
Temat ten wrócił. Na sesji długo dyskutowano także
o interpelacji na temat rozlewiska w Bykowinie.
By zaproponować alternatywę dla podwyższenia
opłaty śmieciowej, wiceprezydent Krzysztof Mejer
przedstawił projekt zmian w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku w Rudzie Śląskiej. Jednak nowy
regulamin zdecydowanie został odrzucony przez radnych i po wielu dyskusjach powrócono do pierwotnego pomysłu (więcej str. 6-7).
Burzliwej wymiany zdań nie brakowało również na
temat interpelacji złożonej przez radną Ewą Chmielewską w sprawie oczyszczenia rozlewiska przy Potoku Bielszowickim przy osiedlu Niebieskie Dachy
w Bykowinie. – Czasami jest tam spuszczana czarna
woda, a chwilę później czysta woda. Dodatkowo z pozyskanych informacji wynika, że teren rozlewiska obniżył się wskutek działalności górniczej. Powoduje to, że
spuszczana za rozlewiskiem ciecz/ścieki, zamiast odpłynąć, z nurtem cofa się do rozlewiska – to tylko niektóre z uwag radnej Ewy Chmielewskiej.
Odniósł się do nich wiceprezydent Krzysztof Mejer,
który równocześnie zaprosił mieszkańców na spotkanie w tej sprawie, które odbędzie się 7 marca
w SP nr 16. – Za Kochłówkę odpowiedzialne są PGW
Wody Polskie i one oczekują od przedsiębiorcy górniczego usunięcia szkody. My także monitowaliśmy
o to w kopalni – wyjaśniał Krzysztof Mejer. – Oświadczam też, że nie spuszczamy do Kochłówki żadnych
ścieków. To, co wypływa z Oczyszczalni Barbara, jest
odpowiednio i wielokrotnie badane – dodał.
JO
REKLAMA
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21,70 zł od osoby dla segregujących śmieci i 43,40 zł dla tych, którzy tego nie robią – to miesięczne stawki opłaty za odbiór
odpadów w Rudzie Śląskiej, które będą obowiązywać od 1 marca 2019 roku. Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas
ostatniej sesji Rady Miasta.

Od 1 marca droższe śmieci
Przypomnijmy, że radni głosowali już
nad nowymi stawkami w tej wysokości
w grudniu 2018 r. Ich wysokość wynikała z ceny zawartej w jedynej ofercie złożonej w przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019-2020. Większość
radnych podczas grudniowego głosowania odrzuciła jednak uchwałę w tej sprawie, pozostawiając dotychczasowe stawki 14,50 zł i 29 zł. – W tej sytuacji musieliśmy unieważnić przetarg i podpisać
tymczasowe aneksy, aby miasto nie „utonęło” w śmieciach – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Teraz chcieliśmy zaproponować mniejszą podwyżkę,
odpowiednio do 19,70 zł i 39,40 zł. Aby
system się bilansował, musielibyśmy jed-

nak równocześnie ograniczyć zakres
usług dotyczących odbioru odpadów
– tłumaczy.
Planowano rezygnację z osobnych pojemników na popiół i żużel, a także z odbioru „u źródła” odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz wielkogabarytowych, które musiałyby być samodzielnie
dostarczane do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Nie
byłyby również odbierane odpady zielone pochodzące z koszenia trawników
z zabudowy wielorodzinnej. Zmienić
miała się także częstotliwość odbierania
odpadów segregowanych z zabudowy
wielorodzinnej i mieszanej. Z kolei z nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne obiekty wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w grudniu, styczniu i lutym
nie miał być prowadzony odbiór odpadów. Większość radnych zagłosowała

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 MARCA 2019 R.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY NIESEGREGOWANE

21,70 ZŁ MIESIĘCZNIE ZA OSOBĘ

43,40 ZŁ MIESIĘCZNIE ZA OSOBĘ

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY NIESEGREGOWANE

POJEMNIK 120 L – 30 ZŁ

POJEMNIK 120 L – 60 ZŁ

POJEMNIK 240 L – 60 ZŁ

POJEMNIK 240 L – 120 ZŁ

POJEMNIK 360 L – 90 ZŁ

POJEMNIK 360 L – 180 ZŁ

POJEMNIK 1100 L – 270 ZŁ

POJEMNIK 1100 L – 540 ZŁ

POJEMNIK 3000 L – 800 ZŁ

POJEMNIK 3000 L – 1600 ZŁ

POJEMNIK 5000 L – 1100 ZŁ

POJEMNIK 5000 L – 2200 ZŁ

POJEMNIK 7000 L – 1400 ZŁ

POJEMNIK 7000 L – 2800 ZŁ

POJEMNIK 10 000 L – 1900 ZŁ

POJEMNIK 10 000 L – 3800 ZŁ

JAK UISZCZAĆ OPŁATĘ?
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania z dołu w miesięcznych
okresach rozliczeniowych do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy
obowiązek ponoszenia opłaty, na przykład:
• do 15 lutego danego roku – za styczeń
• do 15 marca danego roku – za luty
• do 15 kwietnia danego roku – za marzec
Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu
Miasta. W przypadku nowych deklaracji do chwili otrzymania indywidualnego rachunku bankowego opłatę
można uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej:
nr rachunku bankowego ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1214 1000 0023 6920 7580
(tytułem „opłata – odpady; imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości,
adres nieruchomości, której opłata dotyczy, za okres ……….”)
Uwaga:
1. Informacja dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych
z wyłączeniem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część
roku;
2. Mieszkańcy bloków spółdzielczych bądź wspólnot mieszkaniowych opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszczają na zasadach ustalonych przez zarządcę.
Opłatę roczną (ryczałt) za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach,
na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe uiszcza właściciel tej nieruchomości z dołu, bez wezwania.
Opłatę właściciel nieruchomości jest obowiązany uiścić w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
W przypadku zmiany właściciela nieruchomości w ciągu danego roku kalendarzowego nowy właściciel
zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnym roku
kalendarzowym. Dotychczasowy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30 czerwca bez względu na miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości.
Do chwili otrzymania indywidualnego rachunku bankowego opłatę można uiszczać przelewem na
rachunek bankowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej:
nr rachunku bankowego ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1214 1000 0023 6920 7580
(tytułem „opłata ryczałt – odpady; imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości,
adres nieruchomości, której opłata dotyczy, za okres ……….”)

jednak przeciw takim zmianom, system
będzie więc działał na dotychczasowych
zasadach. – W tej sytuacji musieliśmy
wrócić do stawek zaproponowanych
w grudniu – zaznacza Krzysztof Mejer.
Tym razem Rada Miasta przyjęła stawki
jednogłośnie.
Na mocy uchwały Rady Miasta
od 1 marca 2019 r. miesięczna stawka za
odbiór odpadów komunalnych wzrośnie
z 14,50 zł za osobę do 21,70 zł za śmieci
segregowane i z 29 zł za osobę
do 43,40 zł za śmieci niesegregowane.
Wzrosną również opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady. Przykładowo za pojemnik 120 l stawka będzie wynosiła 30 zł (obecnie 19 zł) za odpady
zbierane w sposób selektywny i 60 zł
(obecnie 40 zł) za odpady niesegregowane. Natomiast w przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe nowe stawki obowiązywać będą dopiero od 1 stycznia 2020 r.
Ryczałtowa opłata roczna wzrośnie
wówczas z 42 zł do 75 zł za śmieci segregowane i z 84 zł do 150 zł za śmieci
niesegregowane.
W najbliższych dniach miasto ogłosi
kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dotyczący okresu od 1 maja 2019 r.
do 31 grudnia 2020 r. – Koszty, które
miasto ponosi w związku z odbiorem odpadów, stale rosną. Winą za podwyżki
opłat dla mieszkańców obarcza się samorządowców, a tak naprawdę winna
jest zła „ustawa śmieciowa”, wprowadzona w 2013 roku. Musimy pracować
w ramach przyjętych w tej ustawie rozwiązań, a w żaden sposób nie poprawiła

ona gospodarki odpadami w polskich
gminach. Analizowaliśmy sytuację w innych miastach i okazuje się, że borykają
się z tymi samymi problemami – zaznacza wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Warto przypomnieć, że co roku zwiększają się wymagane poziomy recyklingu
odpadów w zakresie papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. W 2013 roku,
kiedy wszedł ustawowy obowiązek segregacji, próg ten wynosił 12%. Do 2017 r.
co roku zwiększał się o 2%, w 2017 r.
osiągnął więc 20%. Od 2018 r. poziom
wymaganego recyklingu co roku rośnie
o 10%. W 2018 r. trzeba więc było wysegregować 30% tych odpadów, w 2019
roku 40%, a w 2020 roku aż 50%.
Wskaźniki osiągnięte w Rudzie Śląskiej
w tym zakresie to odpowiednio 12,08%
w 2013 r., 14,52% w 2014 r., 16,36%
w 2015 r., 19% w 2016 r., 20% w 2017 r.
– W ostatnich latach poziom segregacji
w naszym mieście powoli rośnie, trzeba
jednak pamiętać, że wymagane poziomy
rosną jeszcze szybciej. Jeżeli nie zwiększymy znacząco segregacji, to w 2020 r.
kara dla miasta za nieosiągnięcie wskaźników może być liczona w setkach tysięcy złotych – podkreśla Krzysztof Mejer.
W 2018 roku w Rudzie Śląskiej zebrano prawie 58 tysięcy ton śmieci, w tym
ponad 38 tys. ton odpadów zmieszanych.
W tym okresie wysegregowano ponad
797 t papieru i tektury, ponad 1436 t opakowań z tworzyw sztucznych, 5,5 t opakowań z metali, 1,5 t opakowań wielomateriałowych, ponad 1471 t szkła, ponad 5916 t gruzu oraz 6229 t biomasy.
Do tego dochodzą jeszcze m.in. odpady
wielkogabarytowe, takie jak meble,
a także elektroodpady czy baterie i przeterminowane leki.
WG
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Wrzucamy:
gazety, katalogi, zeszyty, książki,
karton i tekturę.

Nie wrzucamy:
zatłuszczonego papieru (np. po maśle),
opakowań wielomateriałowych
(np. karton po mleku), worków
po cemencie i gipsie, tapet, zużytych
artykułów i papierów
higienicznych (np. pieluch czy
jednorazowych podkładów).

Wrzucamy:
kolorowe i przezroczyste butelki
i słoiki, kolorowe i przezroczyste
szklane opakowania
po kosmetykach
i lekarstwach, przezroczyste
szklanki i kieliszki.

Nie wrzucamy:
kryształów, naczyń żaroodpornych,
ceramiki, porcelany,
żarówek, świetlówek i szkła
zbrojonego.

Wrzucamy:
plastikowe butelki, plastikowe
opakowania po żywności, woreczki
foliowe, reklamówki, opakowania
wielomateriałowe, puszki po
konserwach i napojach, zakrętki ze
słoików i kapsle, drobny złom
metalowy, płyty CD i DVD.

Nie wrzucamy:
tworzyw piankowych, styropianu,
gumy, kauczuku, opon, opakowań
po olejach silnikowych, puszek po
farbach, opakowań po aerozolach,
baterii, odpadów porozbiórkowych,
odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu AGD i RTV.

Wrzucamy:
odpady ogrodowe (np. chwasty,
trawę, liście, gałęzie), odpady po
owocach i warzywach, stałe resztki
jedzenia pochodzenia roślinnego,
skorupki jajek, łupiny orzechów,
fusy z kawy i herbaty wraz z filtrami
papierowymi, odpady po domowych
pupilach (np. trociny, siano).

Nie wrzucamy:
płynnych resztek jedzenia,
resztek jedzenia pochodzenia
zwierzęcego, żywności przetworzonej
(np. w wyniku gotowania),
psich odchodów i żwirku po kotach.

Wrzucamy:
odpady higieniczne (np. pampersy),
popiół, ceramikę, naczynia
żaroodporne, talerze, zabezpieczone
zużyte igły, opakowania po
lekarstwach typu blister,
opakowania po aerozolach, worki
z odkurzacza, tacki styropianowe,
małe ilości styropianu, resztki
jedzenia pochodzenia zwierzęcego.

Nie wrzucamy:
przeterminowanych leków,
baterii, świetlówek, zużytego
sprzętu AGD i RTV, zużytych
gaśnic i odpadów
wielkogabarytowych.

Papier

Szkło

Metale
i tworzywa
sztuczne

Bio

Odpady
zmieszane
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Uwaga: Po rozstrzygnięciu nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązywać
będzie osobny pojemnik (czerwony lub czarny zamykany czerwoną klapą, oznaczony napisem „Popiół”)
przeznaczony na odpady popiołu i żużli z palenisk domowych.
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Ruda

OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Kryształowe sopelki

Foto: AL

Prawie 140 uczestników wzięło udział w siódmej edycji „Kryształowego
Sopelka”. Ten zimowy festiwal każdego roku integruje dzieci i młodzież
oraz daje możliwość popisania się rozmaitymi talentami i umiejętnościami przed zgromadzoną w Młodzieżowym Domu Kultury publicznością.

Co roku dzieciaki zaskakują publiczność nowymi pomysłami.
Organizatorem wydarzenia było Miejskie Przedszkole nr 40 im. M. Kownackiej, a jego pomysłodawczynią Hermina
Ogierman – jedna z nauczycielek. – Dzięki
temu festiwalowi znikają bariery. Występy
dzieci pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych dają korzyści obustronne. To
tutaj nawiązywane są kontakty, znajomości oraz nowe przyjaźnie. Festiwal ten
uczy pełnosprawnych tolerancji, opiekuńczości, akceptacji, otwartości wobec innych, a niepełnosprawnym daje możliwość
rozwijania i nabywania umiejętności społecznych oraz samodzielności. Właśnie to
wszystko można zaobserwować podczas
tego festiwalu – opisywała Alicja Mróz,

dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 40
im. M. Kownackiej w Rudzie Śląskiej.
– Do tegorocznej edycji festiwalu zgłosiło
się 139 uczestników z placówek oświatowych z Rudy Śląskiej oraz kilku z Zabrza
i Chorzowa – podsumowała. 
Warto dodać, że „Kryształowy Sopelek” to konkurs, w którym zwycięzcami
są wszyscy uczestnicy. Dzieci i młodzież
występują solo, w zespołach tanecznych,
wokalnych i wokalno-tanecznych.
Oprócz popisów dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych publiczność
mogła podziwiać inscenizację teatralną
w wykonaniu dzieci z MP nr 40 pt. „Uroki Zimy”.
AL

Kochanej
Żonie, Mamie i Babci
JANINIE GAGAT
w tym wyjątkowym dniu 81. urodzin
życzymy Ci, aby jedynymi łzami,
które pojawią się w Twoich oczach,
były kryształowe łzy szczęścia, aby
radosnego uśmiechu na Twej twarzy
nie zakryły ciężkie chmury smutku,
aby płatki róż wyścielały drogę Twego
przeznaczenia, a szczęście,
zdrowie, radość i miłość były
przeznaczeniem Twych dni.
Życzą: mąż Stanisław, córka Ilona,
córka Grażyna, wnuk Paweł

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokalu
użytkowego, mieszczącego się
w Rudzie Śląskiej przy
ul. Piotra Niedurnego 69, który
przydzielony zostanie w trybie
bezprzetargowym, na podstawie
umowy najmu, zawartej na
okres 3 lat, z przeznaczeniem
na przechowywanie sprzętu
muzycznego i prowadzenie
prób zespołu.

ogłasza trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie
ulicy Do Dworca z przeznaczeniem na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu ograniczonego – z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – jest nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie ŚląskiejKochłowicach w rejonie ulicy Do Dworca, stanowiąca działkę nr 3298/25 o powierzchni
374 m2, obręb Kochłowice, karta mapy 1, KW nr GL1S/00007554/5 (działy III i IV ww.
księgi są wolne od wpisów). Do udziału w przetargu będą uprawnieni właściciele działek nr: 1573/26, 1574/26, 3299/25, 3716/19.
Przetargi, które odbyły się w dniach 30.10.2018 r. i 12.12.2018 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz funkcji usługowej (symbol planu 26MNUI) oraz funkcji usługowej (symbol
planu 148U).
Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt, zbliżony do trójkąta, położona jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych i ze wszystkich stron otoczona jest gruntami osób trzecich.
Działka nr 3298/25 objęta jest 2 umowami dzierżawy, obowiązującymi do dnia 30.11.2020 r.
z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe. Nabywca nieruchomości z dniem zawarcia aktu notarialnego wchodzi w prawa Wydzierżawiającego.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 33.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2019 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które zapoznają się z pełną
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda
Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia
12.02.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.700,00 zł, przelewem na
konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przedłożą Komisji
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-700 Ruda Śl., ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751
Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA


Ferie zimowe tuż, tuż.
Nasze placówki kulturalne
są w pełnej gotowości do
prowadzenia zajęć
w tym czasie. Organizują
wyjazdy do kin, na basen,
wycieczki oraz zajęcia
świetlicowe. Gorąco
zapraszamy do korzystania
z naszej oferty.
ODK RSM „JOWISZ”
Ruda Ślaska-Godula
ul. Joanny 12, tel. 32 340-11-02
W czasie ferii zimowych w Osiedlowym Domu Kultury RSM „JOWISZ”
będą odbywać się wszystkie zajęcia
sekcyjne, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ponadto, w ramach Akcji
„Zima” będzie czynna świetlica w godzinach 14.00-20.00, gdzie do dyspozycji wszystkich chętnych będą gry
świetlicowe. Dodatkowo w ramach
Akcji „Zima” placówka organizuje:
• z cyklu „Babskie Spotkania w Jowiszu” 22.02.2019 r., godz 18.00
• spotkanie z brafitterkami – Vanilla Body Shop oraz spotkanie z dietetykiem.

MAKSYMA NA
LUTY 2019
„Światu potrzeba dziś więcej wrażliwych serc niż zimnej stali.”
Kard. Stefan Wyszyński

Ferie zimowe – Akcja „Zima”
Wstęp bezpłatny po wcześniejszym
potwierdzeniu telefonicznym pod
nr 32 340-11-02 do dnia 20.02.2019 r.
ODK RSM„METEOR”
Ruda Śląska-Nowy Bytom
ul. Dworaka 9
tel. 32 342-20-05
Osiedlowy Dom Kultury Rudziej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Meteor”
organizuje „Akcję Zima z Meteorem”
18.02-22.02.2019 r. w godz 15.00
– 19.00. W ramach akcji organizowane
będą zajęcia plastyczne, warsztaty taneczne, turniej tenisa stołowego, liczne
konkursy, turnieje sportowe i projekcje
bajek. Udział w akcji jest bezpłatny.
Więcej informacji pod numerem
tel. 32 342-20-05 lub w ODK „Meteor”
Ruda Śląska 9, ul. Dworaka 9
ODK RSM „MATECZNIK”
Ruda Śląska 1
ul. Cypriana Norwida 26
tel. 32 248-30-20
W okresie ferii zimowych Osiedlowy Dom Kultury „Matecznik” będzie
czynny w godz. 14.00-20.00.
W tym czasie w placówce odbywają
się wszystkie zajęcia sekcyjne. Ponad-

to będzie możliwość gry w tenisa stołowego, piłkarzyki stołowe oraz gry
planszowe.
ODK RSM „MUZA”
Ruda Ślaska-Halemba
ul. Energetyków 25
tel. 32 242-66-81
W czasie ferii zimowych zajęcia będą się odbywać w godzinach popołudniowych zgodnie z aktualnym harmonogramem:
• zajęcia taneczne – poniedziałki i środy
• zajęcia sportowe (w tym aerobox)
– wtorki i czwartki
• zajęcia plastyczne – środy i piątki
• zajęcia wokalne – czwartki
• gry świetlicowe – poniedziałki i wtorki
ODK RSM „PULSAR”
Ruda Śląska-Wirek
ul. Różyckiego 30
tel. 32 242-09-34
Osiedlowy Dom Kultury Pulsar
w okresie ferii zimowych kontynuuje
swoją działalność sekcyjną ustaloną
według harmonogramu dla poszczególnych zajęć.

Oprócz tradycyjnych zajęć proponujemy kreatywne warsztaty prowadzone
przez Akademię Zabawy Smile.
11.02.2019 r. – warsztaty z sensoplastyki (R) dla mam z dziećmi w wieku od
6 miesięcy do 4 lat od godziny 10.00 do
11.00 oraz dla dzieci od 5. do 10. roku
życia od godziny 12.00 do 13.30, koszt
warsztatów 30 zł (mama i dziecko).
13.02.2019 r. – warsztaty z klockami
BAMP dla dzieci od 5. roku życia od
godziny 12.00 do 13.30. Koszt warsztatów 12 zł/os.
21.02.2019 r. – warsztaty modelowania balonów (balonowe zoo) przeznaczone dla dzieci od 7. roku życia.
Warsztaty odbywać się będą od godziny 15.00 do 16.30, koszt: 15 zł/os.
Liczba miejsc na warsztaty ograniczona! Więcej szczegółów pod nr
tel. 32 242-09-34 od godziny 14.00
do 20.00
ODK RSM „COUNTRY”
Ruda Śląska-Bykowina
ul. Sztygarska 9
tel. 32 240-70-90
W czasie ferii zimowych w ODK
RSM „Country” będą odbywać się

wszystkie zajęcia sekcyjne, zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
Ponadto w ramach Akcji „Zima” będzie czynna świetlica w godzinach
14.00-19.00, gdzie do dyspozycji
wszystkich chętnych są piłkarzyki, bilard, stół do tenisa stołowego, dart oraz
gry świetlicowe. Planujemy zorganizować cykl turniejów dla dzieci.
Taki sposób zorganizowania Akcji
„Zima” doskonale sprawdzał się w latach ubiegłych, w związku z tym podtrzymujemy go również w tym roku.
ODK RSM „NEPTUN”
Ruda Śląska-Orzegów
ul. Zielińskiego 8
tel. 32 340-13-69
ODK RSM „Neptun” w trakcie ferii
zimowych prowadzi zajęcia sekcyjne
wg stałego planu.
Zapraszamy do placówki w celu
szczegółowego zapoznania się z ofertą.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w poszczególnych Osiedlowych Domach Kultury RSM oraz na
stronie internetowej.
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GÓRNIKU!

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

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
na terenie Miasta Ruda Śląska
Luty/2019 r.

Lp.

Adres lokalu/garażu

Pow.
lokalu
/garażu
(m2)

Stawka
Wyposażenie wywoł. Wadium
w instalację (netto/
(zł)
zł/m2)

Termin
oględzin
lokalu
/garażu

LOKALE UŻYTKOWE
1.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Bankowa 23/01
lokal w budynku mieszkalnym

2.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 35B/01
lokal w budynku mieszkalnym

3.

Ruda Śląska-Bykowina
ul. ks.A.Potyki 31/01
lokal w budynku mieszkalnym

4.

Ruda Śląska-Halemba
ul. Energetyków 23/1
lokal w budynku usługowym
WMN

5.

Ruda Śląska-Halemba
ul. Solidarności 7/2
lokal na piętrze w budynku
usługowym

6.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Kunickiego 26A/1
lokal w budynku mieszkalnym

7.

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 232/02
lokal w budynku mieszkalnym

8.

Ruda Śląska-Nowy Bytom
ul. ks. J. Szymały 1/1
lokal w budynku usługowym

209,04
+ piwnica

22,80
61,13
189,40
+ piwnica

20,70

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

2.500,00

20.02.2019 r.
godz. 9.30

elektryczna,
wod.-kan.

3,50

500,00

20.02.2019 r.
godz. 10.30

elektryczna,
wod.-kan.

105,53

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

71,76

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

69,10

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

10,00

20.02.2019 r.
2.500,00
godz. 11.00

1.000,00

20.02.2019 r.
godz. 11.30

10,00

20.02.2019 r.
1.000,00
godz. 12.30

4,00

20.02.2019 r.
godz. 13.00

500,00

20,70

elektryczna,
wod.-kan.

10,00

500,00

20.02.2019 r.
godz. 14.00

135,70

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

10,00

1.500,00

20.02.2019 r.
godz. 14.30

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 27 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie
Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne
lokale użytkowe przelewem na konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000
0010 0109 0321 w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz.
7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek
od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 27.02.2019 r. poz.
nr…. (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 22 lutego
2019 r. do godz. 14.00, 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.
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, 32 242-06-88, wew. 745,
Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z oo.
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KUPIMY PRAWA DO AKCJI KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.

JEŻELI JESTEŚ, BĄDŹ BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KOPALNI, ZADZWOŃ.
TA OFERTA JEST DLA CIEBIE! KUPIMY RÓWNIEŻ AKCJE HUTY POKÓJ

TEL. 510-806-072 | 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta :
• wykazu części nieruchomości (użyczenie lokalu), położonej przy
ul. Piłsudskiego 8,
• wykazów części nieruchomości (najem lokalu), położonej przy
ul. Niedurnego 50D,
które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie
umowy użyczenia i umowy najmu zawartych na czas oznaczony do
3 lat.

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.
Szybka gotówka z dostawą do
domu, natychmiastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32 348-61-68,
504-819-404. Pośrednik CDF S.C. Firmy
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109-517.

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bielszowice, dwupokojowe, 48 m2,
114 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.

Halemba, trzypokojowe, 74 m2, 237
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Ruda I, trzypokojowe, 48 m2, 125
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,55 do 0,60 gr/kg.
DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek
52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej
pilne, gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam OKAZJE: 2 pokoje, Solidarności 37 m2, 97 tys., 2 pokoje, Sławika 44 m2, 109 tys., Niedzieli, 38 m2,
78 tys. Tel. 793-017-323, www.lokator.
nieruchomosci.pl.
NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży
atrakcyjnych domów jednorodzinnych.
Obecna oferta: HALEMBA,
ul. Solidarności od 89 m2, WIREK,
ul. Jankowskiego 107 m2, GODULA
„Paryż” od 125 m2. Pomagamy uzyskać
kredyt. Tel. 691-523- 055.
Mieszkanie na sprzedaż – Bykowina, ul. Sławika – 3 pokoje
– 107.000 zł. Tel 668-845-818,
www.posesja.rsl.pl.
Kupię bezpośrednio kamienice całość lub udziały. Tel. 887-877-189.
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI www.fhutechnika.pl, tel. 785-720563. Wspólnoty mieszkaniowe, budynki użytkowe, place, itp.

PRACA
Buduj-Remontuj zatrudni pracowników ogólnobudowlanych. Tel. 784612-706, 788-266-235.
Firma budowlana z Zabrza zatrudni,
pracowników
ogólnobudowlanych,
elektryków, instalatorów wod.-kan.
i c.o. Prawo jazdy kat. B mile widziane.
Kontakt tel. 32 740-91-63, 604-908300.
WPBK-BIS-EXPORT sp. o.o. zatrudni
górników pod ziemią do wykonywania
prac na terenie kopalni Bielszowice.
Tel. 883-953-430.
Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz sanitariusza-noszowego
i ratownika medycznego. NZOZ
Paktor, tel. 32 771-71-02, praca@
paktor.com.pl.
Zatrudnimy pomocnika mechanika samochodowego z prawem
jazdy.Paktor s.c., paktor@o2.pl lub
tel. 32 771-71-07.

„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne remonty łazienek, panele,
instalacje c.o. Tel. 784-699-569.

Do wynajęcia lub sprzedania wyremontowany lokal w Halembie, Leśna
(ogródek, zaplecze). Tel. 662-587-890,
664-129-662.

Pranie tapicerki meblowej, dywanów. Szybko i solidnie. Tel. 519-639121.

Halemba: wynajmę mieszkanie, 40
m2 kamienica, ogród, dobry stan. Tel.
691-267-689.

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie
mięsnym. Tel. 601-521-963.

Renowacja kloszy reﬂektorów. Tel.
575-686-689.

MOTORYZACJA

Korekty lakierów, branie tapicerki.
Tel. 575-686-689.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.

Chcesz zarabiać większe pieniądze? Pracuj jako opiekunka seniorów w Niemczech. Nie znasz języka
niemieckiego? Zapisz się na bezpłatny kurs w Rudzie Śląskiej,
z gwarancją zatrudnienia! Zadzwoń: 506-288-940.

USŁUGI POGRZEBOWE
DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32
240-03-88, 32 242-26-27.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel 32
243-65-99.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
Kupię wszelkie starocie od igły po
szafę. Tel. 603-280-675.
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

IDA BYDLIŃSKA
córka Marty i Filipa
ur. 24.01.2019 (3214 g i 55 cm)

ALICJA KRZYMIŃSKA
córka Karoliny i Sławomira
ur. 24.01.2019 (3890 g i 56 cm)

WANDA WIECZOREK
córka Magdaleny i Marcina
ur. 23.01.2019 (3160 g i 54 cm)

BARTOSZ NIEGEL
syn Patrycji i Sebastiana
ur. 22.01.2019 (3700 g i 54 cm)

DOROTA RAFACZ
córka Weroniki i Jarka
ur. 23.01.2019 (3340 g i 54 cm)

AGATA DRYNDA
córka Jolanty i Dariusza
ur. 22.01.2019 (2910 g i 49 cm)

STEFANIA CZECH
córka Kingi i Jrosława
ur. 22.01.2019 (4200 g i 55 cm)

ROZALIA MIROSŁAW
córka Natalii i Cezarego
ur. 25.01.2019 (3428 g)

ANNA KORNELIA ROŚLAK
córka Eweliny i Rafała
ur. 03.01.2019 (4690 g i 62 cm)

EMILIA SWOBODA
córka Dagmary i Marcina
ur. 26.01.2019 (3002 g i 55 cm)

MAKSYMILIAN PIĄTEK
syn Moniki i Damiana
ur. 26.01.2019 (3400 g i 58 cm)

PIOTR TRUSZCZYŃSKI
syn Magdaleny i Tomasza
ur. 26.01.2019 (3300 g i 52 cm)

MARTYNA BURZIK
córka Magdaleny i Łukasza
ur. 26.01.2019 (3430 g i 57 cm)

JULIA WAWRZACZ
córka Moniki i Józefa
ur. 26.01.2019 (3700 g)

EMILIA ZŁOTOSZ
córka Katarzyny i Patryka
ur. 27.01.2019 (3460 g i 55 cm)

NADIA SZNEIDER
córka Darii i Adama
ur. 25.01.2019 (3350 g i 52 cm)

MARCELINA MIKRUT
córka Aleksandry i Pawła
ur. 26.01.2019 (3500 g i 52 cm)

NADIA RZEPECKA
córka Barbary i Grzegorza
ur. 26.01.2019 (2900 g i 50 cm)

ZOFIA PŁAWECKA
córka Małgorzaty i Wojciecha
ur. 26.01.2019 (3700 g i 55 cm)

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„NASZ DOM”

Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-27-47,

fax 32 243-30-78, www.naszdom.info.pl

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

OGŁOSZENIE

„NASZ DOM”

GSM. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:
Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych
oraz usługowych w 2019 roku w podanych rodzajach:

Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97,

tel. 32 243-27-47, fax 32 243-30-78
www.naszdom.info.pl
OGŁOSZENIE
GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:

Konkursu ofert z negocjacjami na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych
oraz usługowych w 2019 roku w podanych niżej rodzajach:

•
•
•
•
•
•

remonty instalacji elektrycznych i odgromowych,
wymiana stolarki okiennej (na PCV) z wentylacją mechaniczną,
roboty uszczelniające styki płyt, roboty elewacyjne,
wymiany domofonów,
uszczelnianie przewodów kominowych, zabudowa nasad kominowych,
roboty projektowe i inżynierskie.

Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót
z dopiskiem: Konkurs ofert z negocjacjami ,,Wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych
oraz usługowych w 2019 r. – ................................... – nie otwierać”
(rodzaj robót)
w terminie do 22.02.2019 r., godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty,
zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany
projekt umowy – zał. Nr 1 do specyﬁkacji przetargowej) – niezależnie od ilości wybranych
robót.
B. Koperta (nr 2) z opisem „część ﬁnansowa” w której należy umieścić wypełnione tabele nr 1
(1a) i 2 lub 1 (1a) lub 2 –wybranych przez oferenta rodzajów robót.
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym GSM „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 lub 46.

•
•
•
•
•
•
•

wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania + roboty awaryjne,
roboty dekarsko-blacharskie + roboty awaryjne (pokrycia z papy termozgrzewalnej),
roboty drogowe, wykonanie i remonty nawierzchni chodników i parkingów,
roboty ogólnobudowlane (murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, izolacje ścian
piwnic),
roboty ślusarskie,
roboty dociepleniowe i renowacyjne elewacji (w systemie ETICS, system Weber),
wycinka, przycinka i nasadzenie drzew (gatunki szlachetne).
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót
z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na ,,Wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych
oraz usługowych w 2019 r. – .................................. – nie otwierać”
(rodzaj robót)
w terminie do 22.02.2019 r., godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 113.

W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty,
zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany
projekt umowy – zał. Nr 1 do specyﬁkacji przetargowej) niezależnie od ilości wybranych
rodzajów robót.
B. Koperta (nr 2) z opisem „część ﬁnansowa” w której należy umieścić wypełnione tabele nr 1
(1a) i 2 lub 1 (1a) lub 2 – wybranych przez oferenta rodzajów robót.
Udział w postępowaniu przetargowym na roboty w trybie przetargu nieograniczonego wymaga
wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł (na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na rachunek: Raiﬀeisen Bank Polska S.A nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Wykonanie robót remontowych i usługowych w 2019 r. – (rodzaj robót).”
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym GSM „Nasz Dom” w pokoju nr 119
w cenie 100,00 zł netto (123,00 zł brutto).
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargumożna uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 119 lub
pod numerem telefonu 32 243-25-65 wew. 26 lub 46.
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Biathlon

Biegi

Biathlon to moja pasja

Rozmawiamy z dwunastoletnią rudzianką Oliwią Suchy, która już od pięciu lat trenuje biathlon i może
pochwalić się kilkoma sukcesami.
– Od jak dawna trenujesz biathlon?
– Sama nie mogę w to uwierzyć, ale minęło już pięć
lat. Jak zaczynałam, miałam dokładnie siedem lat.
– Dlaczego akurat biathlon? Co sprawiło, że zaczęłaś się interesować taką dyscypliną sportu?
– To dziwne, ale nigdy wcześniej nie słyszałam o takiej dyscyplinie, aż do momentu, kiedy spotkałam się
z reprezentantką Polski Moniką Hojnisz. Spodobała
mi się jazda na nartach połączona ze strzelaniem.
Wcześniej jednak nigdy nie miałam nart na nogach, ale
wszystkiego udało się nauczyć i tak, zamiast tańca, wybrałam biathlon. Teraz myślę, że to był dobry wybór.
– Gdzie trenujesz? Jak często masz treningi?
– Trenuję w klubie UKS Statima Biathlon Team
w Chorzowie pod okiem moich trenerów Agnieszki
i Michała Cylów. Treningi są bardzo urozmaicone, ponieważ odbywają się w różnych miejscach. Najczęściej
można nas spotkać w Parku Śląskim i w strzelnicy
w Siemianowicach Śląskich, gdzie ćwiczymy strzelanie
z karabinów. A wolne od zawodów weekendy spędzam
na trasach narciarskich w Wiśle. Biathlon to treningi nie
tylko na nartach, ale również bieganie, jazda na rowerze,
siłownia, nartorolki, a nawet basen. Treningi mam codziennie, ale dzięki temu, że uczę się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie, są one pomiędzy lekcjami. Wcześniej uczyłam się w Szkole Podstawowej nr 23
i trenowałam tylko popołudniami do wieczora, co było
ciężkie do pogodzenia z nauką.
– Zdradź, jak wyglądają przygotowania do biathlonowych zawodów.
– Tak naprawdę to do sezonu przygotowuję się od
wiosny do później jesieni. Teraz przed każdymi zawodami ćwiczę technikę jazdy na nartach i szybkiej pracy
na strzelnicy, a po zawodach regeneruję się u fizjoterapeuty. Przygotowania to także częste wyjazdy na zgrupowania.
– Czyli przyznasz, że biathlon to bardzo trudny
sport, szczególnie dla dziewczyny?
– To przede wszystkim ciężka i systematyczna praca
na treningach, ale nie wiem czy trudna, bo ja po prostu
uwielbiam to robić. To moja wielka pasja. Mam cel i lubię to, co robię.

Młoda rudzianka już może
pochwalić się wieloma medalami.
– A czy dużo dziewcząt trenuje w Twoim klubie?
– Jest nas sporo, może nawet więcej niż chłopaków
i jesteśmy w bardzo różnym wieku. W naszym klubie
można zacząć trenować od najmłodszych lat, do czego
wszystkich bardzo zachęcam.
– Pochwal się jeszcze, jakie masz już sukcesy na
koncie?
– Przyznam, że dopiero od tego sezonu zaczęła się
moja prawdziwa przygoda. Wreszcie dostałam licencję
i mogę już startować jako młodziczka młodsza. Rozpoczęłam sezon złotym medalem w Pucharze Polski drugiej kategorii w biegu sprinterskim w Kościelisku. Kolejnym cennym dla mnie medalem jest brąz zdobyty
podczas Pucharu Polski w pierwszej kategorii w Dusznikach-Zdroju, jak i zajęcie dwa razy piątego miejsca.
W ubiegłym roku zdobyłam też złoty i srebrny medal
na WMM (Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików)
na Kubalonce. W swojej kolekcji medalowej mam także medale za to, że wielokrotnie stawałam na podium
podczas letniej edycji biathlonu „Biathlon Dla Każdego”. Szczególnie zachęcam do udziału w tych zawodach, bo każdy może poczuć się jak prawdziwy biathlonista. Moim cichym marzeniem jest, aby jedna z edycji odbyła się w Rudzie Śląskiej. Wtedy mogłabym
wystąpić w swoim mieście.
– Masz jeszcze jakieś inne sportowe marzenia?
– Mam zamiar wystartować w mistrzostwach Polski
i tam pokazać, na co mnie stać i osiągnąć dobry wynik.
Powoli moje marzenia się spełniają.

Pobiegli z otwartymi sercami
Rudzianie po raz kolejny udowodnili, że mają wielkie serca. W sobotę (2.02) miłośnicy aktywnego stylu
życia wzięli udział w III Charytatywnym Biegu Otwartych Serc. W trakcie można było wesprzeć finansowo
podopiecznych Stowarzyszenia „Otwarte Serca”. Na
liście startowej było ponad 200 osób.
– Dzięki tej imprezie chcemy promować zdrowy tryb
życia wśród naszych podopiecznych, wyciągnąć ich
z domów, udowodnić, że biegać może każdy, zarówno
osoba pełnosprawna, jak i niepełnosprawna. Cieszymy się, że w tym dniu razem z nami jest tylu ludzi
o wielkich sercach, którzy chcą pomagać. Podczas tej
charytatywnej imprezy zbieramy fundusze potrzebne
na realizowanie naszych celów statutowych, szczególnie na dodatkowe zajęcia opiekuńcze, wychowawcze
i rehabilitacyjne dla podopiecznych – wyliczała Justyna Słota, wiceprezes Stowarzyszenia „Otwarte Serca”.
– Bardzo dziękujemy, że nasi podopieczni mogą liczyć
na tak duże wsparcie i zainteresowanie, zarówno
mieszkańców Rudy Śląskiej, jak i okolicznych miast. To
daje nam pewność, że nasza inicjatywa jest potrzebna
– dodaje.

Biegacze spotkali się przy SPS nr 12 w Wirku.
Bieg został podzielony na trzy dystanse. Składał się
z: biegu głównego na 5 km i rywalizacji nordic walking
na tym samym dystansie oraz biegu rodzinnego, który
liczył 300 m, a także „wyścigu” na wózkach (100 m).
Trasa biegu wyznaczona została na dwóch pętlach wokół Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej w Wirku.
Podczas sobotniego wydarzenia nie zabrakło wielu
atrakcji przygotowanych specjalnie z myślą o uczestnikach. Na wszystkich czekał ciepły posiłek i pamiątkowy medal. Można było także wziąć udział w konkursie na najciekawsze przebranie, który skierowany
był do dzieci i dorosłych.

Ju jitsu

Wywalczyli medale
Rudzianie triumfowali podczas zawodów w Jeleniej
Górze. W sobotę (2.02) sprawdzili swoje siły podczas
turnieju klasyfikacyjnego, który został zorganizowany
przez Polski Związek Ju Jitsu. W zawodach wzięło
udział ponad 500 najlepszych zawodników z całej Polski, a Rudę Śląską reprezentowało pięć osób.
Najlepiej spisała się Małgorzata Baucz z Academii
Gorila. Podopieczna trenerki Karoliny Chojnowska
kolejny raz zdominowała swoją kategorię i zdobyła
dwa złote medale w formule gi oraz no gi. Dobrą formą popisali się także: Martyna Cichosz, Zuzanna Duda, Vanessa Żur (KTJ MMA Team Ruda Śląska) oraz
Maciej Szczepanik z BJJ Factory. Maciej Szczepanik
wywalczył złoto w konkurencji ne waza gi oraz złoto
w ne waza no gi. Z kolei Martyna Cichosz zdobyła
złoto w konkurencji fighting, złoto w ne waza gi oraz
złoto w ne waza no gi.

Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Baucz,
Martyna Cichosz i Maciej Szczepanik.
Pozostali zawodnicy też wywalczyli medale. Zuzanna Duda srebrny w ne waza no gi i brązowy w ne
waza gi, a Vanessa Żur srebrny w ne waza gi i srebro
w ne waza no gi.

Turniej młodych Goryli

Zapasy

Trzecie miejsce Filipa
Filip Chrząszcz z KS Pogoń Ruda Śląska triumfował. Podczas Pucharu
Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym, które odbyły się w sobotę
(2.02) w hali sportowej w Rudniku, wywalczył trzecie miejsce w kategorii
82 kg. – Filip bardzo dobrze spisał się podczas tych zawodów, dlatego serdecznie mu gratulujemy – mówi Piotr Topolski, trener KS Pogoni Ruda Śląska. Warto dodać, że na zawodach można było podziwiać najlepszych zawodników z kraju, a także medalistów Mistrzostw Świata i Europy.

SPORT | 6.02.2019

W zawodach
wzięło udział
około 60
zawodników
z Academii
Gorila.

Zawodnik Pogoni spisał się na medal.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) następujących wykazów nieruchomości gruntowych:
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe
w rej. ul. Lema.
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ul. Stefana Żeromskiego.
• Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, przydomowe, stawy oraz garaże w rej. ul. Szczęść Boże oraz Sosinki.

Kiedy kilku młodych zawodników sprawdzało
swoje siły w Jeleniej Górze, w Rudzie Śląskiej Academia Gorila zorganizowała Turniej Małego Goryla,
w którym wystartowało sześćdziesięciu młodych
adeptów z Academii Gorila Ruda Śląska i Academii
Gorila Rybnik.
– Walki w systemie pucharowym odbywały się równocześnie na dwóch matach, a sędziami byli doświadczeni zawodnicy i trenerzy – Karolina Chojnowska,
Marcin Maciulewicz oraz Jarek Rataj – komentuje Tomasz Paszek z Academii Gorila. – Podczas walk emocji nie brakowało, a nasze gorylątka wspierane okrzykami swoich rodziców walczyły dzielnie w bardzo
przyjacielskiej atmosferze – dodaje.

W przerwie pomiędzy walkami dzieciaki brały
udział w zajęciach prowadzonych przez trenera motoryki, który zajmuje się między innymi kadrą polskich
skoczków narciarskich. Nad bezpiecznym przebiegiem
zawodów czuwał natomiast ratownik medyczny Tomasz Mioduszewski.
– Zorganizowaliśmy ten turniej, żeby wprowadzić
naszych podopiecznych do rywalizacji sportowej oraz
zintegrować środowisko śląskich Goryli. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal i koszulkę, a miejsca
na podium nagradzane były dodatkowo pucharem oraz
nagrodą rzeczową ufundowaną przez naszych sponsorów, którym bardzo dziękujemy, tak samo zresztą jak
trenerom – zaznacza Tomasz Paszek.
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XXVI PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA I TRENERA ROKU 2018

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC

Wybieramy najlepszych sportowców 2018 r.
„Wiadomości Rudzkie” po raz 26. organizują Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Do redakcji nadesłano 46 zgłoszeń.
Poniżej publikujemy zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że rudzianie mogą głosować w kategoriach Wyróżniający się
Sportowiec Skrzat, Najpopularnieszy Sportowiec i Wyróżniający się Sportowiec Amator. Można to zrobić 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 fanpage’u „Wiadomości
Rudzkich” (www.facebook.com/WR.WiadomościRudzkie). SMS-y można wysyłać od 6 lutego od godz. 12.00 do 27 lutego do godz. 12.00.
Ponadto w kolejnych tygodniach na stronie internetowej „Wiadomości Rudzkich” będą trwały głosowania w poszczególnych kategoriach.
Od 6 lutego od godz. 12 do 13 lutego do godz. 12 potrwa głosowanie w kategorii Wyróżniający się Sportowiec Skrzat.

WYRÓŻNIAJĄCY
SIĘ SPORTOWIEC
AMATOR

Adam Łaskawski (UKS Power Kuźnik)
TREŚĆ SMS-a: NPS.1

Marta Skudlik (WOPR Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.8

Aleksander Wojtachnio
(KS Pogoń Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.2

Martyna Cichosz
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.9

Danson Chege
(KS Rugby Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.3

Mateusz Malik
(CKS Slavia Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.10

Julia Boronowska (AMK Gliwice)
TREŚĆ SMS-a: NPS.4

Natalia Kozubowska
(UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.11

Kinga Karlińska
(KS Rugby Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.5

Natalia Lepa (UKS Grot Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.12

Klara Surmiak (UKP Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.6

Natalia Strzałka
(ZKS Slavia Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.13

Lekkoatletki TL Pogoń Ruda Śląska
(Natalia Zawronek, Wiktoria
Synowiec, Nicola Szeliga, Sabina Pohl)
TREŚĆ SMS-a: NPS.7

Przemysław Basa
(KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.14

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ SPORTOWIEC SKRZAT

Dominika Kubecka
(UKP Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.1

Kacper Szczepanik
(K.S. Bajtle Rugby Ruda Śląskla)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.7

Tomek Szlapa
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.14

Anna Skupień (biegi)
TREŚĆ SMS-a: AMATOR.1

Lena Hudzik
(KPKS Halemba Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.8
Drużyna z SP nr 6
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.2

Tymoteusz Kolasiński
(UKS Grot Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.15

Arkadiusz Liana (biegi)
TREŚĆ SMS-a: AMATOR.2

Lilianna Szudy
(KPKS Halemba Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.9
Emilia Wodyk
(KPKS Halemba Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.3

Tymoteusz Taisner
(SPR Grunwald Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.16

Katarzyna Wolniewicz (nordic walking)
TREŚĆ SMS-a: AMATOR.3
Małgorzata Baucz
(Academia Gorila Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.10

Eryk Izydorczyk
(Rudzki Klub Kyokushin Karate)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.4

Wojciech Jankowski
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.17

Krzysztof Koźlicki (biegi)
TREŚĆ SMS-a: AMATOR.4
Maria Puławska
(TL Pogoń Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.11

Izabela Gorajczyk (fitness)
TREŚĆ SMS-a: AMATOR.5

Julia Jessel
(KPKS Halemba Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.5

Oliwia Suchy
(UKS Statima Biathlon Team)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.12

Zuzanna Walkiewicz
(UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.18

NAJlepszy TRENER
Elżbieta Garmulewicz
(ZKS Slavia Ruda Śląska)
Katarzyna Czyż
(TL Pogoń Ruda Śląska)

Wojciech Pietruszka (biegi)
TREŚĆ SMS-a: AMATOR.6

Julia Rasek
(KPKS Halemba Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.6

Paweł Szlapa
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.13

Jan Walkowiak
(KS Pogoń Ruda Śląska)

Dariusz Wyciślik (UKS Grot Ruda Śląska)
Mateusz Niegot
(UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska)
Anna Samol (SPR Grunwald Ruda Śląska)
Krystian Izert

Robert Kurzawa
(SPR Grunwald Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.15

