
ciekawych rudzian, interwencje, kul-
tura, zapowiedzi oraz porady. W tym 
roku zainteresowanie mieszkańców, 
a co za tym idzie – mediów, skupione 
było na sytuacji rudzkich kopalń 
i właśnie to był jeden z najczęściej 
poruszanych tematów na łamach 
„WR”. Pisaliśmy także o licznych po-
żarach i wypadkach w Rudzie Ślą-
skiej, tradycyjnie relacjonowaliśmy 
wybory Miss Rudy Śląskiej, Dni Ru-
dy Śląskiej, otwarcie Burloch Areny, 
głośny Wodny Pokaz Mody w Aqu-
adromie, czy naszą kampanię „Bez-
pieczny Samochód – Bezpieczna Ro-
dzina”. Na bieżąco informowaliśmy 
również o pozytywnych wydarze-
niach, takich jak szczęśliwe narodzi-
ny czworaczków w rudzkim szpitalu, 
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WYDAWCA

Przedświąteczne 
atrakcje

Więcej na str. 2

Remontują i remontują. 
Końca nie widać

Więcej na str. 14

Rewolucja w Kompanii 
Węglowej. Teraz będzie lepiej?

Więcej na str. 3

O tym, jak bardzo ewoluowały „Wiadomości Rudzkie” wiedzą głównie ci, którzy tygodnik czytają od 1993 roku. Szata grafi czna, rubryki, tematy, nakład, format, kanały – to wszystko zmieniało się z biegiem 
lat, by nadążyć za trendami, technologią oraz nowymi środkami komunikacji. Dziś rudzianie co środę mogą odebrać darmowe „WR”, wejść na portal internetowy, czy zajrzeć na Facebooka, by poznać najważ-
niejsze informacje dotyczące Rudy Śląskiej.

Możesz wiedzieć więcej… 

Więcej na str. 25

Według licznych badań to właśnie 
prasa lokalna jest jednym z głównych 
źródeł informacji o gminie czy po-
wiecie. Mieszkańcy mają do niej uła-
twiony dostęp, w szczególności gdy 
jest darmowa. Według badań Biura 
Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 
z ubiegłego roku tylko 30 – 40 % ty-
tułów utrzymuje się dłuższy czas na 
rynku. Jednak „Wiadomości Rudz-
kie” z sukcesem wychodzą już od 21 
lat, relacjonując życie wspólnoty lo-
kalnej.

2014 rok rozpoczęliśmy nowocze-
śniejszym wyglądem rudzkiego tygo-
dnika. Od 1 stycznia wydaliśmy 50 
numerów, a w ciągu całego roku wy-
drukowano milion gazet. Każdy nu-
mer to bieżące wydarzenia, sylwetki 
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KREDYTY
15 tys. na oświadczenie• 
fi rmowe do 30 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

W noc Bożego Narodzenia wszystko jest możliwe. 

Wystarczy tylko uwierzyć, a zobaczy się cuda! 

Z okazji zbliżających się Świąt 

wszystkim Czytelnikom składamy 

najserdeczniejsze życzenia, cierpliwości, 

spokoju ducha oraz świętowania 

w rodzinnej atmosferze, a w Nowym Roku

życzymy samych dobrych informacji!

Redakcja „Wiadomości Rudzkich” 

bądź tragicznych – jak strzelanina 
w tym samym szpitalu.

„Wiadomości Rudzkie” to też por-
tal i Facebook. W tym roku, do końca 
listopada, nasz portal odwiedzono 
prawie 144 065 razy, odnotowaliśmy 
także prawie 300 tys. odsłon strony. 
Natomiast nasz facebookowy funpa-
ge lubi prawie 10 tysięcy internautów, 
a zasięg naszych postów osiąga nawet 
do 39 tysięcy facebookowiczów.

Wiernym Czytelnikom dziękujemy 
za cotygodniowe docenianie naszej 
pracy już od 21 lat. Dziękujemy za 
maile z ciekawymi tematami oraz 
problemami interwencyjnymi i liczy-
my na współpracę w przyszłym, 2015 
roku.

Magdalena Szewczyk

KOLEJNE WYDANIE ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH” 7 STYCZNIA 2015 R.
Informujemy, że w dniach od 22 do 31 grudnia 2014 r. redakcja gazety  ,,Wiadomości Rudzkich” będzie nieczynna.

Od 2014 roku tygodnik ma nie tylko nową grafi kę, ale także format. Foto: MS
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Z czym kojarzą się Wam Święta Bożego Narodzenia? Oczywiście z karpiem, a jeśli ma być najsmaczniejszy, to koniecznie z mikołowskiej RYBOŁÓWKI. 
Właściciele z myślą o swoich klientach w ofercie mają zarówno ryby żywe jak np karpie, pstrągi, szczupaki,  

sumy, jak i również przepyszne, naturalnie wędzone ryby słodkowodne oraz morskie.

Ryby na święta tylko z RYBOŁÓWKI!

To, z czego jesteśmy dumni, to 
zdrowe, naturalnie hodowane ryby. 
Tradycyjny karp polski hodowany jest 
przez 3 lata na naturalnych pokar-
mach, ale można ten czas przyspieszyć 
i robią to głównie producenci z Czech, 
Ukrainy czy Litwy. Dzięki sztucznym, 
naszpikowanym hormonami paszom 
takie karpie hoduje się w maksymal-
nie 2 lata, co daje duże oszczędności 
i stąd niskie ceny w marketach, ponie-
waż to przede wszystkim do nich tra-
fiają ryby z importu.

W Rybołówce sprzedajemy tylko 
prawdziwego, polskiego karpia hodo-
wanego na pszenicy, dzięki czemu ma 
on niesamowity smak i walory odżyw-
cze. Polecamy również sprzedawane 

przez nas pstrągi z najlepszej polskiej 
hodowli Złoty Potok oraz hodowane 
na miejscu sumy.

Rybołówka może się również po-
szczycić wędzonymi rybnymi przy-
smakami o wyjątkowym zapachu 
i smaku.

Oferujemy wędzone pstrągi, jesio-
try, sumy, karpie, węgorze, sielawy, 
dorsze, halibuty, łososie oraz makrele, 
a przed samymi świętami także polę-
dwicę i własnoręcznie robione kiełba-
sy z suma. Jako przeciwnicy przemy-
słowego wędzenia i ludzie, którzy są 
zwolennikami zdrowego jedzenia, na-
sze ryby wędzimy w sposób tradycyj-
ny, na dymie z drzewa. Każdy, kto 
kupi rybę wędzoną w Rybołówce, już 

więcej nie skusi się na rybę z marketu, 
smaku tych ryb nie da się porównać, 
nie licząc już nawet tego, że my ryby 
wędzimy codziennie.

Sekretem ich smaku jest to, że ryby 
wędzimy według trzech kroków.

Nacieramy rybę solą, później na całą 
noc zanurzamy ją w specjalnie przez 
nas skomponowanych przyprawach 
i ziołach, a następnego dnia wędzimy 
ją aż do zmierzchu. Używamy do wę-
dzenia drzewa z olchy i gruszy, które 
nadają rybie niesamowity smak i aro-
mat. Nasze ryby, pomimo że są o wiele 
smaczniejsze, świeższe i zdrowsze od 
marketowych, są konkurencyjne rów-
nież cenowo, ponieważ to my jesteśmy 
producentami i kupując rybę w Rybo-

łówce kupujesz z pierwszej ręki bez 
tysiąca marż.

Rybołówka serdecznie zaprasza za-
równo po ryby żywe, które możemy 

oczywiście dla Państwa wypatroszyć 
na miejscu, jak i po ryby wędzone. 
Chętnie podzielimy się z Wami na 
święta tym, co mamy najsmaczniejsze.

Paniowy

W lutym rozpoczęły się pierwsze 
prace przy rozbiórce wspomnianego 
mostu. – Umowa obejmowała wykona-
nie rozbiórki wiaduktu drogowego, wy-
konanie nasypu drogowego wraz z od-
tworzeniem nawierzchni drogowej 
i chodnikowej, wykonanie oświetlenia 
drogowego oraz niezbędne przebudo-
wy urządzeń infrastruktury – wylicza 
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta w Rudzie Śląskiej. 

Zgodnie z umową, która została pod-
pisana z wykonawcą (firma Skanska), 
roboty budowlane i przebudowa drogi 
miały zakończyć się do 30 listopada. 
Tak się jednak nie stało.

–  Do dnia 11.12.2014 r. firma Skan-
ska nie wykonała swoich obowiązków 
umownych, w związku z tym miasto 
skorzysta ze stosownych zapisów umo-
wy i naliczy kary umowne z tytułu opóź-
nienia w wykonaniu przedmiotu umowy 
– zapowiada Adam Nowak, ale nie 
ujawnia o jakie konkretnie kwoty cho-
dzi.

Nie wiadomo też jeszcze, kiedy in-
westycja w końcu zostanie sfinalizo-
wana, a ruch na kochłowickiej drodze 
– przywrócony. – To jest jakiś skandal. 
Ten remont trwa i trwa. Ja rozumiem, 
że ta przebudowa jest potrzebna, ale 
bez przesady, bo to można stracić cier-

pliwość – denerwuje się pan Sebastian, 
mieszkaniec Kochłowic. – Obecnie na 
tym odcinku ul. Tunkla prowadzone są 
jeszcze roboty budowlane wykończe-
niowe (układanie kostki brukowej na 
chodniku, prace malarskie itd. – przyp. 
red.) oraz przygotowywana jest doku-

mentacja powykonawcza niezbędna do 
zgłoszenia przez wykonawcę robót 
obiektu do odbioru oraz zgłoszenia go 
do użytkowania – wyjaśnia Nowak.

Likwidacja mostu i przebudowa dro-
gi kosztowały miasto ponad 2,5 mln zł. 
 Joanna Oreł

Przez dziesięć miesięcy wykonawca nie zdążył zlikwidować mostu przy ul. Tunkla w Kochłowicach, choć taki wyznaczono mu 
termin. Teraz w końcu się to udało, choć na otwarcie drogi i przywrócenie normalnego ruchu trzeba będzie jeszcze poczekać.

Remontują i remontują. Końca nie widać

Mieszkańcy irytują się z powodu wydłużającego się objazdu na ul. Tunkla. Foto: JO
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Wszystkich władających „lekkim 
piórem”, którym bliskie są tradycje 
górnicze zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w 10. edycji Barbórkowego Konkur-
su Poetyckiego. Do końca grudnia na 
adres redakcji tygodnika „Wiadomości 
Rudzkie” (ul. P. Niedurnego 36, 41-709 
Ruda Śląska) można nadsyłać autorskie 
wiersze o tematyce związanej z pracą 
górnika, tradycją tego zawodu, jak też 
z samą patronką. Utwory napisane po 
polsku lub w etnolekcie śląskim nie 
mogą być wcześniej publikowane 

w żadnym tomiku poetyckim czy wy-
dawnictwie zbiorczym. Maszynopis 
bądź wydruk powinien być opatrzony 
tylko przybranym godłem – pseudoni-
mem, a do przesyłki trzeba załączyć 
zaklejoną kopertę również z godłem, 
zawierającą dane autora (imię, nazwi-
sko, wiek, adres korespondencyjny, nu-
mer telefonu, e-mail). Na początku 
stycznia jury oceni zebrane prace, rów-
nież pod koniec tego miesiąca nastąpi 
uroczyste wręczenie nagród. 

   Dominika Kubizna 

Piszesz? Zgłoś się! 
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Po tym jak 21 listopada br. z funkcji 
prezesa Kompanii Węglowej odwoła-
no Mirosława Tarasa, los kopalń (trzy 
z nich znajdują się w Rudzie Śląskiej) 
stanął pod znakiem zapytania. Kilka 
dni później rada nadzorcza spółki po-
wołała Krzysztofa Sędzikowskiego na 
pełniącego obowiązki prezesa. 

Natomiast w miniony piątek (12 
grudnia br.) zakończyło się zamiesza-
nie kadrowe na szczycie KW S.A. 
Przynajmniej na razie. Sędzikowski 
pozostanie prezesem Kompanii Wę-
glowej. Czy poradzi on sobie z przy-
wróceniem rentowności 14 kopalń 
spółki, podczas gdy obecnie zarabiają 
na siebie tylko trzy spośród nich, a tak-
że z zalegającymi tonami węgla na ko-
palnianych zwałach? Czas pokaże.

Górnikom z Rudy Śląskiej towarzy-
szy więc umiarkowany optymizm, bo 
nowy prezes nie zdążył jeszcze podjąć 
jakichkolwiek decyzji. Kompania Wę-
glowa zmieniła za to tę, dotyczącą li-
kwidacji deputatów dla m.in. górni-
czych emerytów i rencistów. Po fali 
protestów i kolejnych, trafiających do 

śląskich sądów, pozwów (wniesiono 
ich ok. 20 tys.), Kompania Węglowa 
ugięła się pod żądaniami górników  
i postanowiła przywrócić przydział 
bezpłatnego węgla, a zarazem przesu-
nąć termin wypłaty ekwiwalentu pie-
niężnego.

– Byli pracownicy spółki, emeryci, 
renciści oraz inne uprawnione osoby, 
którym na mocy porozumienia z dn. 6 
lutego 2014 r.  zawieszono na okres 2 
lat,  roczny wymiar bezpłatnego węgla 
o 1 tonę, będą mogli odebrać go w na-
turze do 30 czerwca 2015 r. lub w for-
mie ekwiwalentu pieniężnego, który 
zostanie im wypłacony do końca 2015 
r.  Dotyczy to również wszystkich osób, 
które wystąpiły w tej sprawie do sądów 
z powództwem przeciwko Kompanii 
Węglowej SA – napisała w komunika-
cie górnicza spółka.

– Bardzo dobrze, że podjęto taką 
uchwałę. Sądy nie będą zawalone dzie-
siątkami tysiącami spraw, a i spółka, 
i emeryci górniczy nie będą narażeni 
na dodatkowe koszty sądowe i ciąga-
nie się po sądach – komentuje Bogu-

Nowy prezes, przywrócenie deputatów węglowych i zerwanie umów ze szkołami górniczymi. Minione dwa tygodnie co 
nuż przynosiły nowe informacje dla społeczności górniczej, w tym także dla górników z naszego miasta. Czy to oznacza 
koniec kryzysu i początek pozytywnych zmian w górniczej spółce?

Rewolucja w Kompanii Węglowej. Teraz będzie lepiej?

Kompania Węglowa od kilku miesięcy walczy z trudną sytuacją. Czy uda jej się w końcu uporać z proble-
mami? Foto: arch.
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sław Ziętek, przewodniczący „Sierpnia 
80”. 

– O właśnie takie pozasądowe zała-
twienie tej sprawy wnioskowaliśmy 
pod koniec października. W wówczas 
skierowanym wniosku podpisanym 
przez wiceprzewodniczącego związku 
w KW Marcelego Murawskiego zwra-
caliśmy uwagę na to, że potyczki sądo-
we z uprawnionymi do całości węgla 
emeryckiego osobami mogą narazić 
samą kompanię na wydatki rzędu na-
wet 36 do 70 milionów złotych – doda-
je szef „Sierpnia 80”.

Na tym jednak koniec dobrych wia-
domości. Bowiem wkrótce po tego-
rocznej Barbórce na światło dzienne 
wyszła informacja o tym, że zarząd 
Kompanii Węglowej jednostronnie 
wypowiedział umowy, dotyczące za-
trudnienia ze szkołami, w których 
utworzono klasy górnicze.

Dotyczy to 3,5 tys. uczniów w szko-
łach górniczych w regionie, w tym tak-
że w Rudzie Śląskiej, gdzie w Zespole 
Szkół nr 5 na górników kształci się 
młodzież w trzech klasach (ponad 300 
osób). Młodzi rudzianie liczyli na pra-
cę w rudzkich kopalniach, a spotkało 
ich rozczarowanie i brak perspektyw 
oraz gwarancji zatrudnienia. 

Nieoficjalnie wiadomo, że zatrud-
nienia rudzkich absolwentów zostaną 
wznowione w 2016 roku. Nie udało 
nam się jednak potwierdzić tej infor-
macji, ponieważ Kompania Węglowa 
nie odpowiedziała na nasze pytania 
w wyznaczonym terminie. 

Nadzieję na to ma jednak dyrektorka 
Zespołu Szkół nr 5 w Wirku, Anna 
Witkowska. – W przypadku trudnej sy-
tuacji ekonomiczno-finansowej spółki, 
kompania gwarantuje absolwentom 
szkół zatrudnienie w pierwszej kolej-
ności po wznowieniu przyjęć – zazna-
cza Witkowska.

Joanna Oreł

Zbliża się koniec roku, czas podsu-
mowań i planów na przyszły rok. 
Również Stowarzyszenie Rudzkie 
Konto Pomocy dokonuje pewnych 
analiz. Z dumą informujemy, iż mija 
właśnie czwarty rok trwania projektu 
„Poradnictwo bliżej obywatela”, który 
jest współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

 W ramach tego zadania, 1 lutego 
2011 r. Biuro Porad Obywatelskich 
zaczęło udzielać bezpłatnych porad 
prawnych i obywatelskich mieszkań-
com Rudy Śląskiej. W mieście po-
wstały 3 Punkty BPO, których roz-
mieszczenie miało ułatwić dostęp 
mieszkańców do bezpłatnej pomocy 
oferowanej przez Doradców BPO,  
o czym już wcześniej informowali-
śmy. Do 31.10.2014 r. udzielono 9856 
porad. Z miesiąca na miesiąc ich licz-
ba rosła. 

Jesteśmy mile zaskoczeni Państwa 
przychylnością i pozytywnym odbio-
rem realizowanych przez BPO przed-
sięwzięć. Prowadzone przez BPO sta-
tystyki potwierdzają to, co słyszymy 
od Państwa w codziennych rozmo-
wach. Połowa Klientów dowiaduje się 
o Biurze od swoich znajomych, którzy 
zadowoleni z porady uzyskanej  
w BPO, polecają Biuro swoim bli-
skim. Jest to dla nas najlepsza reko-
mendacja, której nie zastąpią żadne 
działania marketingowe. Cieszymy się 
z Państwa poparcia!

31.01.2015 r. projekt zostanie zakoń-
czony. Stowarzyszenie kontynuuje 
wzmożone działania, by zapewnić moż-
liwość funkcjonowania Biura Porad 
Obywatelskich w Rudzie Śląskiej, by 
żaden mieszkaniec Rudy Śląskiej nie 
został pozbawiony bezpłatnej pomocy.

Dziękujemy i do zobaczenia w Biu-
rze Porad Obywatelskich. 

Cztery lata za nami, nowe wyzwania przed nami!

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Orkiestra zagrała, chór gorą-
cych serc zaśpiewał dla 7-letniej 
Natalki, z dedykacją dla której 
odbył się IX Koncert Poetycki, 
organizowany przez Kluby Mło-
dzieżowe Stowarzyszenia św. Fi-
lipa Nereusza.

– Gdy zaczynaliśmy działać, 
zaproponowałem młodzieży po-
ezję, czyli coś nietypowego. Mło-
dzi ludzie weszli w to, a z biegiem 
czasu tak nam się rozrósł skład, że 
przenieśliśmy się do Miejskiego 
Centrum Kultury, ponieważ salka 
w Rudzie była dla nas za mała – 
mówi z dumą Dariusz Kowalski, 
wiceprzewodniczący Stowarzy-
szenia św. Filipa Nereusza, orga-
nizator wydarzenia.

Podczas niedzielnego (14.12.) 
koncertu wystąpili zaprzyjaźnieni 
muzycy z całego Śląska. Zagrali 
dwukrotnie – co świadczy o 

Zagrali dla Natalki. Dwukrotnie, bo warto pomagać

Podczas niedzielnego koncertu zagrali młodzi muzycy z całego Śląska. Foto: JO
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Po raz kolejny Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w dzielnicy Ruda 
zaprosiła mieszkańców na kier-
masz świąteczny. Na szkolnym 
korytarzu każda z klas prezen-
towała swoje bożonarodzenio-
we stoisko, przy którym chętni 
mogli zakupić zarówno piękne 
ozdoby jak i pyszne łakocie.  

– Nasz kiermasz to świetna 
okazja do wspólnego poczucia 
magicznej atmosfery świąt. 
Uczniowie przez kilka dni przy-
gotowują prace, by móc je dzi-
siaj wystawić. Wielu z nich po-
magają rodzice, przynosząc 
ciasta czy angażując się w aran-
żację stoisk. To prawdziwie 
szkolno-rodzinne przedsięwzię-
cie, które za każdym razem zrze-
sza tłumy – mówiła Sylwia 
Szczepanik, przewodnicząca 
Rady Rodziców.  

Doświadczeni uczniowie 
z zapałem reklamowali swoje 
produkty. – Nasze stoisko od-
wiedziło o wiele więcej osób niż 
w zeszłym roku. Może ich uwa-
gę przyciągnęły choinki, które 

W SP 3 już pachnie piernikami 

Kiermasz świąteczny w SP nr 3 cieszył się sporym zainteresowaniem.  Foto: DK

wykonaliśmy m.in. z płatków 
kosmetycznych, makaronów czy 
papierów – zastanawiali się 
uczniowie Jakub Czajęcki oraz 
Roksana Florkowska.

 Dominika Kubizna 

Dla dzieci to niezwykłe emo-
cje i niespodzianka, dla rodzi-
ców – chwila, by zatrzymać się, 
odetchnąć i w końcu poczuć 
świąteczną atmosferę. W ODK 
„Matecznik” w Rudzie odbyło 
się spotkanie mikołajkowo-
opłatkowe stowarzyszenia „Ja-
skółka” i ośrodka adaptacyjne-
go. 

– Jest to już nasz siódmy „mi-
kołaj”, podczas którego spoty-
kamy się z podopiecznymi ośrod-
ka, ich rodzicami, pracownikami 
oraz zaproszonymi gośćmi – 
mówi Dariusz Plaskota, prezes 
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci 
i Osób Niepełnosprawnych „Ja-
skółka”. – Widujemy się wpraw-
dzie w ciągu roku przy okazji 
różnych wydarzeń, ale spotka-
nia organizowane w okolicach 
świąt są dla nas szczególnie 
uroczyste i ważne.

Podopiecznymi stowarzysze-
nia i ośrodka są dzieci od naj-
młodszych lat do ok. 20 lat do-
tknięte schorzeniami. W sobotę 
(13.12.) w Osiedlowym Domu 
Kultury „Matecznik” troski ze-
szły jednak na dalszy plan, bo 

„Jaskółkę” odwiedził św. Mikołaj

najważniejsza była radość ze 
wspólnego spotkania.

Jego uczestnicy, prócz wysłu-
chania życzeń, otrzymali świą-
teczne upominki i wzięli udział 
we wspólnej zabawie. 

Joanna Oreł

Podopieczni ośrodka musieli się postarać, by otrzymać upominki. Foto: JO
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ogromnym zainteresowaniu wy-
darzeniem, którego zresztą cel był 
bardzo szczytny. Nereusz grał dla 
7-letniej Natalki, która ma zespół 
Ebsteina – ciężką wadę serca. 
W czasie koncertu odbyła się 
zbiórka na jej leczenie.

– Natalka potrzebuje rehabili-
tacji i jest po pięciu operacjach 
na otwartym sercu. Chcemy wes-
przeć dziewczynkę, bo taką mamy 
ideę – „Podaj dalej, zrób coś do-
brego dla innych” – podkreśla 
Kowalski. Joanna Oreł

Anielscy wysłannicy przez 
kilka dni zapraszali mieszkań-
ców pobliskich osiedli na świą-
teczny kiermasz w Szkole Pod-

Świąteczno-szkolne rękodzieła

stawowej nr 41 (12.12). Dzięki 
temu wiele rodzin odwiedziło 
bożonarodzeniową wystawę, 
znajdując na niej prawdziwe rę-

kodzieła. Zdaniem szkolnych 
artystów, ich przygotowanie by-
ło ogromną przyjemnością. – 
Bardzo lubię święta i związane z 
tym prace. Gdy dowiedziałam 
się o organizowanym kiermaszu 
zapytałam mamę, czy pomoże mi 
wziąć w nim udział. Zgodziła się 
i dzisiaj prezentujemy wspólnie 
upieczone pierniczki – powiedzia-
ła Zuzia Sobczyk z klasy II b. 

Najbardziej zapracowana 
w tym dniu była Rada Rodzi-
ców, będąca organizatorem im-
prezy. – Celem dzisiejszego 
kiermaszu jest integracja rodzi-
ców oraz nauczycieli, co widzę 
już powoli się udaje. Wspólnie 
zbieramy fundusze na sprzęt 
multimedialny dla szkoły – wy-
jaśnił na początku imprezy 
Adam Respondek, członek Ra-
dy Rodziców.

  Dominika Kubizna 

W SP nr 41 w Rudzie także zapanowała świąteczna atmosfera.  Foto: DK
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W Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 6 im. Mikołaja Koper-
nika starają się być na bieżąco 
w temacie działalności gminy. 
W ramach „działania własnego” 
projektu edukacyjnego „Jak działa 
moja gmina?” w środę (10.12.) 
odbył się tam happening na temat 
budżetu obywatelskiego: – Dzisiaj 
skupieni jesteśmy na happeningu, 
którego hasło brzmi „Nie bądź ło-
siem – działaj!”. Uczniowie wzięli 
już udział w warsztatach, przed-
stawią krótką grę symulacyjną na 
temat budżetu obywatelskiego, 
a także wyświetlą swoje filmy do-
tyczące działań podjętych w ra-
mach tego budżetu. Będziemy tak-
że rozwiązywać specjalną krzy-
żówkę – tłumaczyła Agnieszka 
Bramowska, nauczycielka oraz 
koordynatorka projektu. – Wiedza 

uczniów o samorządzie lokalnym 
wymaga uzupełnień i dopraco-
wań, stąd takie działania jak to 
dzisiejsze – dodała. – Budżet oby-
watelski to jedna z form demokra-
cji, którą powinni wykorzystywać 
mieszkańcy miasta – mówił Jacek, 

jeden z uczniów ZSP nr 6. Projekt 
realizowany jest we współpracy 
z Polską Fundacją im. Roberta 
Schumana i Fundacją Konrada 
Adenauera w ramach programu 
Obywatele dla demokracji, finan-
sowanego z Funduszy EOG. MS

Nie bądź łosiem – działaj

Podczas happeningu odbyła się krótka gra edukacyjna dotycząca budżetu obywatel-
skiego. Foto: MS

Do ponad 15000 szkół z 58 kra-
jów dołączył także rudzki Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 
otrzymując międzynarodowy cer-
tyfikat Zielonej Flagi. To dzięki 
zaangażowaniu uczniów oraz 
trzech nauczycielek: Doroty Gło-
gowskiej, Karoliny Haduły i Re-
naty Brytan placówka sięgnęła po 
upragniony tytuł. 

Certyfikat Zielona Flaga jest 
nadawany szkołom na całym 
świecie w ramach Programu Eco-
Schools, skupiającym się na pod-
noszeniu świadomości ekologicz-
nej. – W ramach działającego 
w szkole Klubu Ekologicznego 
„Nasza Ziemia” postanowiliśmy 
w ubiegłym roku wziąć udział 
w kolejnym przedsięwzięciu, jakim 

Nad ZSP nr 7 powiewa Zielona Flaga 

jest Zielona Flaga. Realizowali-
śmy różne działania o tematyce 
zdrowej żywności oraz zielonych 
terenów przyszkolnych. Organizo-
waliśmy spotkania ze specjalista-
mi, uczniowie przygotowywali 

dietetyczne potrawy i napoje, za-
łożyli też szkolny ogródek ziołowy. 
Wykazali się przy tym prawdziwym 
zaangażowaniem – wyjaśniła Do-
rota Głogowska. 

Dominika Kubizna 

ZSP nr 7 otrzymał międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi.  Foto: arch.

Konkursy wiedzy i artystyczne, 
występy w godce śląskiej oraz 
kiermasz potraw śląskich – mię-
dzy innymi takie atrakcje przygo-
towali uczniowie i nauczyciele 
Gimnazjum nr 11 z okazji święta 
patrona szkoła.

W sobotę (13.12.) w nowoby-
tomskim gimnazjum można było 
poczuć, jak bije serce śląskiej ro-
dziny. Rodziny, która od 23 lat 
objęta jest patronatem śp. Jana 
Stefana Dworaka, co zresztą prze-
kłada się na ideę, która przyświeca 
nauce w Gimnazjum nr 11.

– Od wielu lat staramy się, by 
regionalizm, przywiązanie do ma-
łej ojczyzny, były bliskie naszym 
uczniom – podkreśla dyrektor 
szkoły, Damian Pajonk. To zresztą 
było widać, a przede wszystkim 
słychać, podczas akademii przy-
gotowanej z okazji 23. święta pa-
trona. Bowiem przedstawienie, 

w którym młodzież akcentowała 
regionalne wartości, takie jak 
przywiązanie do rodziny i trady-
cji, etos pracy oraz religijność – 
zostało wykonane w całości 
w godce śląskiej. – Jestem urado-
wany, że mogę tu wracać, bo sam 
miałem okazję uczyć się w tej 
szkole. Bardzo miło wspominam 

tamten czas – zaznaczał podczas 
uroczystości wiceprezydent Rudy 
Śląskiej, Michał Pierończyk.

W święcie wzięła udział ponad-
to m.in. córka Jana Dworaka – 
Barbara Dworak, która również 
nie kryła dumy z tego, że jej ojciec 
patronuje tak zdolnej młodzieży.

Joanna Oreł

Tu bije serce śląskiej rodziny

Uczniowie podczas akademii zachwycili publiczność swoją znajomością godki śląskiej.
Foto: JO
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Kiedy pojadą wózki? 

W przejściu podziemnym łączącym ul. Ballestremów i Piastowską brakuje podjazdu dla wózków.
Foto:DK

– Od ponad 20 lat jestem rudzianką, 
a od niedawna także szczęśliwą mamą. 
Na trasie moich codziennych space-
rów z dzieckiem zawsze leżało przej-
ście podziemne między ulicą Balle-
stremów a ulicą Piastowską, umożli-
wiające szybkie przemieszczenie się z 
tzw. starego osiedla do sklepów miesz-
czących się po drugiej stronie torów 
kolejowych. Niestety od pewnego cza-
su przebieg moich rodzinnych wędró-
wek musiał ulec zmianie, gdyż we 
wspomnianym przejściu zniknął pod-
jazd na wózki. Pokonywanie tak wielu 
schodów z dzieckiem w górę i w dół 
jest naprawdę uciążliwe, zwłaszcza 
gdy w przejściu nie ma oprócz mnie 
nikogo, kogo mogłabym poprosić o 
pomoc. Z tym problemem spotyka się 
wiele mam mieszkających w Rudzie. 
Kolejne połączenie między dwiema 
częściami wspomnianej dzielnicy jest 
znacznie oddalone, przez co każda z 
nas musi „nadrabiać” wiele drogi. 
Zastanawiam się, co jest przyczyną 

Wycięto drzewa. Pozostał pusty plac. Jednak konkretów brak
– Zastanawia mnie, co dzieje się od 

kilku tygodni przy hucie Pokój. Mam  
nadzieję, że nie powstanie tam kolejny 
supermarket. Wycięto drzewa i krzewy, 
ale w jakim celu? Proszę o interwen-
cję w tej sprawie – zwrócił się do na-
szej redakcji pan Wiesław, mieszka-
niec Nowego Bytomia.

Chodzi o działkę przy ul. Niedurne-
go w Nowym Bytomiu naprzeciwko 
ogrodzenia ,,Huty Pokój” S.A., w miej-
scu znajdującym się pomiędzy zlikwi-
dowanym wiaduktem a budynkiem  
(w którym znajduje się m.in. sklep 
motoryzacyjny).

Rudzcy urzędnicy niewiele wiedzą 
na temat planowanej inwestycji, bo też 
nie do miasta należy wspomniany te-
ren. – Zgodnie z naszym rejestrem wy-
dano zgody budowlane jedynie na 

zniknięcia podjazdu i jakie są szanse 
na jego przywrócenie? – pytała jedna 
z mam. Z tą kwestią zwróciliśmy się 
do Urzędu Miasta, który wystosował 
do nas następującą odpowiedź: – 
Przejście podziemne pomiędzy ulicą 
Piastowską a ulicą Ballestremów jest 
własnością PKP – Zakładu Linii Kole-
jowych w Tarnowskich Górach. Na 
zlecenie PKP prowadzony był remont 
tunelu, polegający m.in. na ułożeniu 
płytek w przejściu oraz na schodach. 
Podczas prowadzonych prac skradzio-
no podjazd na wózki. Kradzież zgło-
szono na policję, która prowadzi do-
chodzenie. Montaż podjazdów na wóz-
ki w omawianym tunelu leży w gestii 
PKP. Miasto ze swej strony skierowało 
prośbę do Wykonawcy działającego na 
zlecenie PKP o przeprowadzenie mon-
tażu podjazdów na wózki w możliwie 
najkrótszym czasie – tłumaczy Adam 
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta w Rudzie Śląskiej. 

 Dominika Kubizna 

ogrodzenie jednego z terenów (zgło-
szenie robót) oraz pozwolenie na roz-
biórkę obiektów i urządzeń technicz-
nych zlokalizowanych na tej działce – 
wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik pra-
sowy Urzędu Miasta w Rudzie Ślą-
skiej. – Na chwilę obecną nie mamy 
informacji na temat innych zamierzeń 
właściciela/zarządcy terenu – dodaje.

Jerzy Trzciński, rzecznik prasowy 
huty Pokój precyzuje z kolei, że dział-
ka ta należy do spółki. – Przeprowa-
dzone na niej prace porządkowe wiążą 
się z ustaleniami zawartymi w umowie 
przedwstępnej dotyczącej sprzedaży 
działki – wyjaśnia Jerzy Trzciński.

– Inwestor zainteresowany działką 
zamierza zlokalizować na niej przemy-
słowe centrum usługowo-handlowe, 
co jest zgodne z przeznaczeniem dział-

Na naszą redakcyjną skrzynkę 
otrzymaliśmy maila w sprawie przy-
jazdów i odjazdów autobusów kursu-
jących w ramach KZK GOP:

– „Szanowna Redakcjo! Podróżo-
wanie autobusami wiąże się z licznymi 
niedogodnościami, jednak chciałbym 
przedstawić jedną konkretną, która 
ostatnio szczególnie mnie denerwuje. 
Do spóźnień autobusów już się przy-
zwyczaiłem, jednak nie rozumiem, dla-
czego tak bardzo spieszy się niektórym 
kierowcom. Nie raz szedłem sobie spa-
cerkiem, zbliżając się do przystanku, 
a tu się okazuje, że autobus podjeżdża-
jący do zatoczki 3 minuty wcześniej, 
zatrzymuje się, otwiera drzwi, zamyka 
i jedzie dalej. Czy nie powinno być tak, 
że kierowca odjeżdża z przystanku 
o godzinie podanej na tablicy?” – pyta 
pan Mariusz, mieszkaniec Rudy Ślą-
skiej.

– Kierowca ma obowiązek odjeżdżać 
z przystanku punktualnie o godzinie po-
danej w rozkładzie – informuje Anna 
Koteras, naczelnik Wydziału Prasowe-
go KZK GOP. – Jako że kierowca bar-
dzo często nie ma wpływu na opóźnienia 
poprzez korki, remonty, bądź inne utrud-
nienia, w tej kwestii nie ma możliwości 
zapobiec takim zdarzeniom. Jednak gdy 
kierowca podjeżdża na określony przy-
stanek trochę wcześniej, powinien za-
czekać w zatoczce do określonej godziny 
– dodaje naczelnik.

W przypadku takich sytuacji warto 
skontaktować się z Punktem Obsługi 
Pasażera i zgłosić konkretną sytuację.

*  Z redakcyjnej 
 skrzynki

Mieszkańcy Nowego Bytomia zastanawiają się, w jakim celu nieopodal huty Pokój kilka tygodni temu wycięto krzewy i pozostawiono pusty plac. Otóż miejsce to 
zostanie przeznaczone na usługi i handel. Jednak ani miasto, ani huta nie podają nazwy nowego inwestora. 

Pod nową inwestycję na terenie huty Pokój wycięto drzewa i krzewy. Foto: DK
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ki określonym w Planie Zagospodaro-
wania Przestrzennego – dodaje.

Sfinalizowanie przedsięwzięcia po-
między hutą Pokój a zainteresowanym 

inwestorem nastąpi  na początku przy-
szłego roku. Wówczas też podamy, co 
dokładnie powstanie na ww. działce.

Joanna Oreł
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Ruda Śląska – Nowy Bytom 
ul. Pokoju 14

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, 
niedz. 10.00-18.00

REALIZUJEMY 
BONY ŻYWIENIOWE

 KWK HALEMBA-WIREK, 
KWK POKÓJ I KWK 

BIELSZOWICE ORAZ BONY 
SODEXO

Ruda Śląska – Wirek, 
ul. Obr. Westerplatte 7

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, 
niedz. 10.00-20.00

Ruda Śląska – Godula 
ul. Podlas 32

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00
niedz. 9.00-17.00

Ruda Śląska – Orzegów 
ul. Walentego Fojkisa 16

Czynne: pon-sob. 6.30-20.30.
niedz. 10.00-18.00

POLĘDWICA SOPOCKA 14,99 zł/kg

MASŁO MOŃKI 
82%, 200 g
3,45 zł/szt.

MASŁO MOŃKI 

Oferta ważna do wyczerpania 
lub do 24.12.2014 r.

SCHAB B/K 
13,99 zł/kg

(22-24.12)

KARP 
POLSKI ŻYWY
POMARAŃCZE 2,99 zł/kg
OLEJ UNIWERSALNY 0,9 l 3,55 zł/szt. 
MĄKA TORTOWA LEWIATAN 1,15 zł/kg
KAWA NESCAFE ROZ 200 g 14,99 zł/op.
TWARÓG ŚMIET. PRESIDENT 1 kg  6,59 zł/op.
MALAGA, TIKI-TAKI, KASZTANKI 21,99 zł/kg
ROLADA LODOWA TRIO, 1 l  3,99 zł/szt.
HOOP COLA 2 l 2,35 zł/szt.

FRANKFURTERKI HAGA 16,99 zł/kg

Ponad połowa rudzkich podatników 
rozliczających się za 2013 rok przeka-
zała 1 procent podatku na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego. W sumie 
przekazali im ponad 2 mln zł. Rudzkie 
organizacje otrzymały przeszło 19 tys. 
zł więcej niż w roku ubiegłym.

W tym roku do rudzkich organizacji 
pozarządowych w ramach 1 procenta 
trafi ło ponad 672 tys. zł. Większą część 
tej sumy, bo prawie 394 tys. zł, przeka-
zali rozliczający się mieszkańcy Rudy 
Śląskiej. – Rudzki sektor społeczny dzia-
ła prężnie na wielu polach. Pamiętajmy 
jednak, że efektywność ta uzależniona 
jest nie tylko od potencjału i możliwości 
kadrowych organizacji. Dzięki pozyska-
nym środkom fi nansowym, także z jed-
nego procenta, organizacje te mogą 
przede wszystkim rozwijać się oraz po-
dejmować nowe wyzwania, dzięki cze-
mu pomagają coraz większej grupie 
osób – podkreśla prezydent miasta Gra-
żyna Dziedzic.

Rudzcy podatnicy na organizacje po-
żytku publicznego przekazali w tym ro-
ku ponad 2 mln zł. Najczęściej odpisy 
były deklarowane na rzecz Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z pomocą” (ponad 
489 tys. zł.). Drugie miejsce na liście 
zajęło Towarzystwo Opieki nad Zwie-
rzętami „FAUNA” (prawie 140 tys. zł), 
które z roku na rok zdobywa coraz 
większe fundusze. Tym razem organiza-

cja otrzymała w sumie przeszło 302 tys. 
zł, z czego prawie 140 tys. dzięki hojno-
ści mieszkańców Rudy Śląskiej.

Druga za FAUNĄ organizacja z Ru-
dy Śląskiej, która otrzymała najwięcej 
pieniędzy, to Stowarzyszenie Opieki 
Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Paw-
ła II. Ogółem otrzymało ponad 78 tys zł. 
Następne na liście są kolejno: Stowa-
rzyszenie Świętego Filipa Nereusza (ok. 
69 tys. zł), Fundacja na rzecz wczesne-
go rozpoznawania chorób nowotworo-
wych u kobiet GODULA – HOPE (ok. 
35 tys. zł), Stowarzyszenie Rekreacyj-
no-Sportowe „Gwiazda” (ok. 32 tys. zł) 
oraz Dom Pomocy Społecznej prowa-
dzony przez Zgromadzenie Sióstr Miło-
sierdzia św. Karola Boromeusza w Ru-
dzie Śląskiej (ok. 29 tys. zł).

W roku ubiegłym rudzkie organizacje 
pożytku publicznego otrzymały 653 tys. 
zł. Od rudzian zebrały ponad 363 tys. zł. 
Z upływem lat wzrasta także ogólna su-
ma, jaką rudzcy podatnicy przekazują 
w ramach jednego procenta. W ubie-
głym roku na organizacje pożytku pu-
blicznego działające w kraju przekazali 
oni 1,9 mln zł, dwa lata temu suma wy-
nosiła 1,75 mln zł.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej działa 
139 stowarzyszeń rejestrowanych, 52 
stowarzyszenia sportowe, 21 stowarzy-
szeń zwykłych oraz 15 fundacji.

DR

Bogatsze o pieniądze z 1 procenta
Koło Polskiego Związku Niewido-

mych w Rudzie Śląskiej obchodzi 
w tym roku platynową rocznicę dzia-
łalności. Z okazji 55-lecia w Muzeum 
Miejskim im. Maksymiliana Chrobo-
ka otwarto we wtorek (9.12.) wystawę 
pod honorowym patronatem Prezy-
dent Miasta. Ekspozycja zaprezento-
wała pracę koła, książki czarnodruko-
we i brajlowskie oraz przedmioty uży-
wane przez osoby z niepełnosprawno-
ścią wzroku.   

– Dzisiejsze święto dedykujemy 
wszystkim działaczom naszej organi-
zacji jak również ich poprzednikom, 
którzy przez wiele lat przyczyniali się 
do jej rozwoju. Chcielibyśmy pokazać 
wszystkim zainteresowanym naszą 
działalnością pracę, jaką prowadzimy 
na rzecz osób niewidomych i słabowi-
dzących, mieszkańców Rudy Śląskiej 
oraz miast sąsiednich – mówił Piotr 
Biesiada, prezes Zarządu Koła PZN 
w Rudzie Śląskiej. 

Szczególne podziękowania za ak-
tywne uczestnictwo w życiu organiza-
cji skierowano do Jadwigi Dedy, wrę-
czając jej srebrną odznakę. Honorowe 
brązowe odznaki trafi ły do: Teresy Ci-
sek, Marii Gniełki, Marii Obsiadły 
oraz Janusza Malisza. Z kolei odzna-
czeniem „Przyjaciel Niewidomych” 
wyróżniono Jerzego Ciska. Obchody 
uświetnił występ działającego przy 

kole Zespołu Śpiewaczego A-DUR, 
który pod kierownictwem Bożeny Ko-
walskiej, zaprezentował różnorodny 
repertuar. 

– Nie ukrywam, że najwięcej czasu 
zajęło przygotowanie fotografi i do 4 
działów wystawy tj.: życie duchowe, 
kultura, edukacja, turystyka, sport 
i rekreacja – opowiadał Piotr Biesia-

W świecie osób niewidomych i słabowidzących

da. – Wernisaż został także wzbogaco-
ny o prace podopiecznych z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących 
w Krakowie, które dzięki staraniom 
dyrektora muzeum, zostały dzisiaj 
udostępnione – dodał.

Dominika Kubizna 

Rudzkie Koło PZN w Rudzie Śląskiej obchodzi jubileusz 55-lecia.  Foto: DK

SER GOUDA 13,99 zł/kg

POLSKI ŻYWYPOLSKI ŻYWY
POMARAŃCZE 2,99 zł/kg

SER GOUDA 13,99 zł/kg
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Około 70 obdarowanych rodzin, kil-
kudziesięciu wolontariuszy i setki ofi ar-
nych serc. Tak w skrócie można podsu-
mować 5. fi nał „Szlachetnej Paczki” w 
Rudzie Śląskiej.

W miniony weekend (13-14.12.) sie-
dziba Hufca ZHP przypominała maga-
zyn św. Mikołaja. Kilkaset paczek, ra-
dość i wzruszenie. W takiej atmosferze 
kilkudziesięciu wolontariuszy wraz z 
darczyńcami rozwozili podarunki w ra-
mach fi nału akcji „Szlachetna Paczka”.

– W tym roku w rejonie południowym 
przygotowaliśmy paczki dla 25 rodzin. 
Natomiast w północnym – dla 46 – mó-
wi Anna Mucha, liderka rejonu Ruda 
Śląska w „Szlachetnej Paczce”.

Rodziny te zostały wybrane spośród 
najbardziej potrzebujących. – Pomaga-
my tym, którzy faktycznie tego potrze-
bują i którzy chcą poprawić swoją sytu-
ację życiową – podkreśla Anna Mucha. 
– Wszystkie podarunki dopasowano 
pod konkretne potrzeby rodziny, bo tyl-
ko wtedy taki podarunek staje się praw-
dziwym prezentem, który cieszy. 

Jak dodaje liderka – to impuls do 
walki o lepszy los. – A co za tym idzie 
– szansa, że komuś za miesiąc uda się 
znaleźć pracę, za dwa miesiące taka 
osoba zacznie spłacać długi, a za rok 
wróci do nas, by pomagać jako wolon-
tariusz – tłumaczy Anna Mucha. 

Joanna Oreł

Radość, wzruszenia i łzy. 
Tak działają „Super W”

W przygotowaniu paczek co roku pomaga kilkudziesięciu wolontariuszy.  Foto: JO

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą nam wszystkim wiele radości, 
ciepła i optymizmu,
a nadchodzący Nowy Rok 2015
tylko miłe niespodzianki.
Wesołych Świąt!

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia

w imieniu Rady Miejskiej SLD 
Przewodniczący

Jerzy Krótki

w imieniu radnych SLD 
Henryk Piórkowski 
i Dariusz Potyrała

Złóż życzenia
z okazji Dnia Babci 

i Dnia Dziadka
na łamach 

„Wiadomości Rudzkich”
Promocja 10 zł 

(od osób prywatnych)

21 stycznia 2015 r, na łamach 
naszej gazety, będziecie Państwo 

mogli złożyć życzenia z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka.

To doskonała możliwość 
pokazania swoim bliskim, 

że o nich pamiętamy 
i czujemy się z nimi związani.

Życzenia do 26 słów
cena 10 zł.

Życzenia przyjmujemy 
do 16 stycznia 2015 r. w redakcji 

przy ul. Niedurnego 36.
Szczegóły pod numerem 
telefonu 32 248-60-97.

OGŁOSZENIA



WESOŁYCH ŚWIĄT!10 W��������� R������ 17.12.2014

Niech zbliżające się Niech zbliżające się 
Święta Bożego NarodzeniaŚwięta Bożego Narodzenia

spędzone w gronie najbliższychspędzone w gronie najbliższych
przyniosą nam wszystkim wiele radości, przyniosą nam wszystkim wiele radości, przyniosą nam wszystkim wiele radości, 

ciepła i optymizmu,ciepła i optymizmu,
a nadchodzący Nowy Rok 2015a nadchodzący Nowy Rok 2015

tylko miłe niespodzianki.tylko miłe niespodzianki.
Wesołych Świąt!Wesołych Świąt!

życzążyczą
Zarząd i PracownicyZarząd i Pracownicy

Tonsmeier Południe Sp. z o.oTonsmeier Południe Sp. z o.o
w Rudzie Śląskiejw Rudzie Śląskiej



Czasu świątecznego miłością naznaczonego,
i tą miłością i spokojem całego 

Nowego 2015 Roku wypełnionego 
najserdeczniej życzymy.

Ryszard Blicharski
z pracownikami
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Wszystkim naszym Klientom, 
Przyjaciołom oraz Sympatykom,
życzymy spokojnych, pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia
a także dużo szczęścia, uśmiechów i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku 

Właściciele
Domu Przyjęć

SENATOR
z pracownikami

życzy 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Kuś

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wielu głębokich i radosnych przeżyć, 
wewnętrznego spokoju, wytrwałości

i radości oraz 
błogosławieństwa Bożego 

w każdym dniu 
nadchodzącego Roku 2015

Życzenia radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia,

odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów i spełnienia  

najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku 

życzy fi rma

Podczas Świąt Bożego Narodzenia 
zatrzymujemy się, by spędzić czas 
z rodziną, pomyśleć o tym, 
co za nami i o tym,  
co czeka nas w Nowym Roku.
Z tej okazji życzymy 
wielu głębokich 
i radosnych przeżyć, 
wewnętrznego spokoju, 
wytrwałości i radości 
oraz wszystkiego dobrego 
w nadchodzącym roku 2015

Zarząd i Pracownicy
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej 
w Rudzie Śląskiej

Życzymy Wam Świąt pachnących choinką,
pełnych radości i rodzinnego ciepła,
relaksu w gronie bliskich sercu osób

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2015!

Radni klubu Razem dla Rudy Śląskiej 
Anna Krzysteczko, Agnieszka Płaszczyk, 

Michał Pierończyk, Krzysztof Rodzoch
oraz członkowie 
Stowarzyszenia 

Razem dla Rudy Śląskiej

Pani Prezydent Grażynie Dziedzic,
wiceprezydentowi Michałowi Pierończykowi 

Zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 
w Rudzie Śląskiej 

życzymy wesołych świąt Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego Roku 

oraz dziękujemy za wszelką pomoc
Rodzina Malczewskich

z Rudy Śląskiej

Spokoju, radości w czasie 
nadchodzących świąt

i dobrego Nowego 2015 Roku 
wszystkim mieszkańcom 

Rudy Śląskiej
życzy 

Zarząd i Pracownicy
Zespołu Ciepłowni

Przemysłowych
CARBO-ENERGIA sp. z o.o.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MAKSYMA NA GRUDZIEŃ
„Staraj się zawsze 

zachować kawałek nieba 
nad swoim życiem”.

Marcel Proust

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12

tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej 
wymienionych lokali użytkowych 

Adres 
lokalu 

Pow.
m2

Stawka 
ekspl.
wywoł. 

zł/m2 netto

Wysokość 
wadium 
+koszty 

przetargu 

Termin 
składania 

ofert
Uwagi

Ruda Śl. 
ul. Wolności 20 145,00 19,24 8.361,00

+ 123,00 31.12.2014 r.
parter w bud. 
mieszkalnym 

z c.o.

Ruda Śl. 
ul. Wolności 90 67,00 19,24 3.639,00

+ 123,00 31.12.2014 r.
parter w bud. 
mieszkalnym 

z c.o.
Ruda Śl. 5
ul. Józefa 

Grzegorzka 10a
10,50 15,84 409,00

+ 123,00 31.12.2014 r.
parter w bud. 
mieszkalnym 

bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Szybowa 4 29,50 15,84 1.445,00

+ 123,00 31.12.2014 r.
parter w bud. 
mieszkalnym 

z c.o.
Ruda Śl. 5
ul. Pawła 

Poloczka 4a
11,00 17,46 472,00

+ 123,00 31.12.2014 r.
parter w bud. 
mieszkalnym 

bez c.o.
Ruda Śl. 5

ul. Wincentego
Pośpiecha 2c

29,00 15,84 1.333,00
+ 123,00 31.12.2014 r.

parter w bud. 
mieszkalnym 

z c.o.

Ruda Śl. 10 
ul. Ludomira 

Różyckiego 30
195,00 11,82 7.215,00

+ 123,00 31.12.2014 r

I piętro w 
pawilonie 

wolnostojącym 
z c.o. 

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na poda-
ne wyżej lokale.

Warunki uczestnictwa w przetargu: 
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wy-

znacza się na dzień 29.12.2014 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji 
oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania prze-
targów. 

2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA 
I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 , a kserokopię wpłaty dołączyć 
do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej .

3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów prze-
targu na ww. konto  w kwocie 100,00zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty 
zgłosić się do Działu Księgowości, pokój 318, w celu odbioru faktury VAT.

4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie 
podlega zwrotowi.

5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni – pokój 213 – pisemną ofertę 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy” 

 ul. Wolności 20 o pow. 145,00m2

 ul. Wolności 90 o pow. 67,00 m2

 ul. Józefa Grzegorzka 10a o pow. 10,50 m2

 ul. Szybowa 4 o pow. 29,50 m2

 ul. Pawła Poloczka 4a o pow. 11,00 m2

 ul. Wincentego Pośpiecha 2c o pow. 29,00 m2

 ul. Ludomira Różyckiego 30 o pow. 195,00 m2

 w terminie do dnia 31.12.2014 r. do godz. 9.00.
6.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2014 r. o godz. 10.00.
7.  O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna. 
8.  Oferta winna zawierać:
 a) szczegółowe określenie oferenta 
 b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 

dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet na-

leżności czynszowych za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysoko-

ści trzymiesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, 

uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu. 
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-

czyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118, tel. 32 

248-24-11 wew. 311 .

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, 
że dzień 24 grudnia 2014 r. – środa – tj. Wigilia – 

będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników RSM.
W czasie wszystkich dni wolnych dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby. 

Przypominamy telefony: 32 344-78-00 lub 32 248-24-11 lub 993.
Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Witamy Bałwanka Eresemka!
Niezmiernie miło jest powitać nam 

naszego honorowego członka Spół-
dzielni – Bałwanka Eresemka. Bałwa-
nek – jak zawsze – przygotował dla 
swoich fanów i nie tylko dla nich – 
konkurs.

Konkurs stał się już miłą tradycją 
świąteczno-noworoczną Spółdzielni, 
mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy 
ucieszą się z tej informacji. Bałwa-
nek Eresemek to gość honorowy, ni-
gdy nie zawodzi Czytelników spół-

dzielczej strony, co nas bardzo, ale to 
bardzo cieszy. Tym bardziej więc wi-
tamy go bardzo serdecznie, mamy 
nadzieję, że przywiezie nam białe 
święta.

Serdecznie  zapraszamy do wzięcia  
udziału w konkursie. Zadanie polega 
na odgadnięciu ukrytych sylab w ha-
słach umieszczonych w guzikach Bał-
wanka pod numerami od 1 do 22. Uło-
żone z nich kolejno słowa utworzą 
hasło będące rozwiązaniem konkursu. 

Rozwiązanie konkursu z dopiskiem 
„Świąteczno-noworoczny konkurs 
Bałwanka Eresemka” i ze swoim adre-
sem prosimy przesłać lub składać 
w terminie do 20 stycznia 2015 r. na 
adres: Rudzka Spółdzielnia Mieszka-
niowa, Dział Organizacji i Samorządu, 
41-700 Ruda Śląska 1, ul. Magazyno-
wa 12.

Życzymy prawidłowych 
rozwiązań i szczęścia 
w losowaniu nagrody.

Niech na stole wigilijnym nie zabraknie 
karpia, makówek (18) zupy grzybowej.

Niech w żadnym (12)mu w te święta 
nie zabraknie dobrej atmosfery.

Niech w Wigilię nie zabraknie 
kompo(11) z suszonych 

owoców na stole.

 (1)demu człowiekowi 
potrzebne są piękne święta.

Niech te święta nie polegają 
na (14)powaniu, ale na 

świętowaniu.

(8)wiemy, jak 
przygotować święta? 

Najlepiej z domu 
rodzinnego.

Koniecz(7) przygotuj 
prezenty na święta.

Nie zmarnujmy okazji, by (16)bie 
nawzajem życzyć w te święta 

wszystkiego najlepszego.

Niech w noc wigilijną 
zwierzęta  o(10)adczą 

nam co czują.

Życzymy wszystkim tylko 
mi(17) chwil przez całe 

święta.

Każde Boże Narodzenie 
jest p(9)obne a jednak 

każde jest inne.

Niech każdy swo(5)dnie 
decyduje jak spędzić te święta.

Boże Narodzenie t(4) najpiękniejsze święta .

Niech w te święta nikomu 
nie zabraknie pokar(3).

Nikt nie lubi (2)szczu w święta.

Tylko (15)sołość przy wigilijnym 
stole zapewni dobre święta.

Dobrze by było gdyby w te święta zima 
trochę (13)ziła ziemię.

Nie ma(6)ność świadczy o dobrej 
atmosferze świątecznej.

Szczere i serdeczne życzenia świąteczne 
składa Rada Nadzorcza, 
Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Niech w tę jedną, jedyną, niepowtarzalną noc wigilijną zamilkną spory,  
niech wzajemne urazy zastąpi życzliwość i zrozumienie, 

a moc przebaczenia ogarnie wszystkich, którzy go potrzebują. 
Niech ta noc będzie niepowtarzalna, niech króluje miłość i słodka nadzieja.

Pozwólcie więc z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyć Wam serdeczne życzenia 
spokoju, szczęścia i radości, uśmiechu, dobrych prezentów, obfi tego stołu 

i wspaniałej rodzinnej atmosfery oraz aby Nowy 2015 Rok przyniósł wszystko co 
najlepsze – zdrowie, pogodę ducha i spełnienie marzeń.

Niech (19) stole wigilijnym 
zasiądą wszyscy w dobrych 

nastrojach.

Mamy po(20)ne brzuszki, 
ale nie przejedzmy się za 

bardzo.

W te nadchodzące święta będziemy 
świętować przez 5 peł(21) dni.

Niech w czasie (22) 
Bożego Narodzenia 
każdemu się darzy 
szczęście i zdrowie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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Anna Karpińska Przysługa
Siedemnaście lat temu Karol zgodził się oddać swojemu bratu 

bliźniakowi brzemienną w skutkach przysługę, która miała nigdy 
nie ujrzeć światła dziennego. Życie przerwało jednak zmowę mil-
czenia, a następstwa uczynku uruchomiły lawinę zdarzeń, które 
wystawiły na próbę rodziny obu braci, i tajemnica z przeszłości 
ujrzała światło dzienne. Konsekwencje braterskiej umowy po-
niosły żony bliźniaków i ich rodziny. 

Czy Elwira i Jagoda, dwie silne i przebojowe kobiety, znajdą 
dość sił, by uporać się z przeszłością mężów i ich marzeniami? Ile 
można poświęcić w imię raz danego słowa? 

Opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych, urokach 
codzienności i przeszłości, która nigdy nie pozostaje tajemnicą.

Anna Karpińska (ur. 1959) – ukończyła politologię na Uni-
wersytecie Wrocławskim, uczyła studentów, była dziennikarką, 
wydawała książki, prowadziła fi rmę zajmującą się szkoleniami i 
wdrażaniem systemów jakości. Ma męża, trójkę dorosłych dzie-
ci, synową, zięcia i – od niedawna – wnuka. Mieszka w Toruniu, 
weekendy spędza na wsi, przynajmniej raz w roku podróżuje 
gdzieś dalej, by naładować akumulatory. Książki pisuje przy 
kuchennym stole. Jak sama mówi: „Nie żałuję niczego (…). Bez 
zdarzeń, ludzi, zajęć, wrażeń nie byłoby ani mnie, ani moich bo-
haterów”.

Szymon Grzyk
syn Marzeny i Patryka

ur. 7.12. (3200 g i 56 cm)

Maja Jastrzębska
córka Lucyny i Marka

ur. 7.12. (3000 g i 54 cm)

Zuzanna Gałuszka
córka Katarzyny i Dawida
ur. 5.12. (2850 g i 55 cm)

Krystian Bednarz
syn Eweliny i Andrzeja

ur. 5.12. (3300 g i 50 cm)

Oliwier Patyk
syn Karoliny i Przemysława
ur. 6.12. (2940 g i 53 cm)

Emilia Ławnik
córka Aleksandry i Piotra
ur. 7.12. (3125 g i 54 cm)

Marcin Kulik
syn Marzeny i Adama

ur. 5.12. (3300 g i 54 cm)

Karol Zajusz
syn Pauliny i Łukasza

ur. 5.12. (3850 g i 58 cm)

Nikola Michalik
córka Patrycji i Piotra

ur. 5.12. (2910 g i 49 cm)

Malwina Rybol
córka Sabiny i Arkadiusza
ur. 7.12. (4000 g i 63 cm)

Igor Szmuniewski
syn Iwony i Dariusza

ur. 4.12. (3679 g i 60 cm)

Oliwia Murawska
córka Beaty i Tomasza

ur. 7.12. (3270 g i 55 cm)

Dawid Sojka
syn Justyny i Artura

ur. 9.12. (3900 g i 56 cm)

Tymon Wierzba
syn Bożeny i Łukasza

ur. 9.12. (3600 g i 57 cm)

Daria Żurek
córka Magdaleny i Mariana
ur. 6.12. (3400 g i 52 cm)

Ksawery Klyszcz
syn Patrycji i Sebastiana

ur. 9.12. (3250 g i 53 cm)

Magdalena Szukalska
córka Anny i Andrzeja

ur. 14.12. (3250 g i 56 cm)

Oskar Wilczek
syn Agnieszki i Kamila

ur. 12.12. (2950 g i 53 cm)

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik
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Rudzki Kiermasz Świąteczny potrwa do 
23 grudnia. Do tego czasu na placu Jana 
Pawła II w Nowym Bytomiu będą stały stra-
gany z rozmaitymi wyrobami bożonarodze-
niowymi. O muzyczny klimat imprezy zadba 
kapela góralska „Na Beskidku”, którą będzie 
można posłuchać 17 i 18 grudnia w godzi-
nach od 15.00 do 17.00. 19 grudnia plac Jana 
Pawła II zamieni się zaś w pełną atrakcji 
„Wioskę Zbójnicką”. W piątek około godz. 
17.00 na rynku będzie można wysłuchać tak-
że kolęd.

W najbliższą sobotę, 20 grudnia, rudzianie 
będą mogli liczyć na dwie klimatyczne im-
prezy. Pierwsza z nich – Rudzki Wigilijny 
Stół – organizowana jest już po raz drugi 
w Rudzie Śląskiej. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 14.00 wspólnym strojeniem choinki. 
Zaplanowano także gry i zabawy dla dzieci. 
W ramach miejskiej wigilii wystąpią: schola 
„Duchu Ogniu” z Parafii Ducha św. w Ru-
dzie Śląskiej oraz zespół Bernadeta Kowal-
ska i Przyjaciele. Do wspólnego stołu wigi-
lijnego rudzianie zasiądą o godz. 15.30. 
– Cieszę się, że tak dużo osób rok temu przy-
jęło wigilijne zaproszenie i mam nadzieję, że 
i tym razem spotkamy się w równie licznej 
grupie – podkreśla prezydent miasta Graży-
na Dziedzic. – Wigilia miejska to wspaniała 
okazja do tego, by wspólnie złożyć sobie ży-
czenia – zachęca do udziału prezydent mia-
sta.

20 grudnia odbędą się także urodziny Mu-
zeum Miejskiego im. Maksymiliana Chro-
boka. W godzinach od 13.00 do 16.00 miesz-
kańcy przybyli na dziedziniec muzealny bę-
dą mogli obejrzeć występ zespołu folklory-
stycznego „Juzyna” z Babiogórskiego Cen-
trum Kultury w Zawoi, uczestniczyć 
w jarmarku adwentowo-bożonarodzenio-
wym  oraz poczęstować się ciepłą strawą. 

Tego roku nie zabraknie także biegów mi-
kołajowych, które odbędą się w niedzielę, 21 
grudnia, tradycyjnie na placu Jana Pawła II.  
Ludzie dobrych serc tym razem pobiegną, by 
spełnić marzenie cierpiącego na niedrożność 
dróg żółciowych Dominika Dołgopołego.

 – Marzeniem Dominika jest przede wszyst-
kim bycie zdrowym, tak więc zebrane pienią-
dze przeznaczone zostaną na zakup leków – 
tłumaczy współorganizująca imprezę Alek-
sandra Poloczek, zastępca dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie 
Śląskiej. Zapisy na biegi przyjmowane będą 
od godz. 14.00. Impreza wystartuje zaś 
o godz. 15.00. Weekendowym atrakcjom na 
rynku towarzyszyć będzie 100-letnia karu-
zela wiktoriańska, z której korzystać będzie 
można bezpłatnie. IM

Przedświąteczne 
atrakcje

Dzisiaj rusza Rudzki Kiermasz Świąteczny! 
Przez następny tydzień mieszkańcy będą mogli 
zaopatrzyć się w wyjątkowe dekoracje oraz po-
słuchać nastrojowej góralskiej muzyki. Świątecz-
nej atmosfery dopełnią zaplanowane na najbliż-
szy weekend – Rudzki Wigilijny Stół, Biegi Miko-
łajowe oraz bożonarodzeniowe urodziny mu-
zeum.

Świąteczny czas to szał zakupów, generalnych porządków, wielu spotkań.
W zgiełku i pośpiechu przystańmy na parę chwil, odnajdźmy spokój i oddajmy się 

atmosferze odrodzenia, wzajemnego szacunku, zgody i dobroci.

W te piękne Święta i Nowy Rok życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech to będzie rok realizacji marzeń, osobistego rozwoju, 

satysfakcji zawodowej i szczęścia.

Wesołych Świąt i Do Siego Roku!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

„Lekkoatletyka sportem dla każdego” to ogólnopolski program inno-
wacyjny fi nansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Skierowa-
ny jest do szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zorientowany jest 
przede wszystkim na upowszechnianie lekkiej atletyki oraz stworzenie 
atrakcyjnej oferty zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

W Rudzie Śląskiej programem objęto siedem szkół podstawowych. 
Nauczyciele klas I-III przeszkoleni zostali z obsługi wykorzystywanego 
podczas zajęć sprzętu lekkoatletycznego. – Sprzęt jest bezpieczny i kolo-
rowy, dzięki czemu atrakcyjny dla najmłodszych – tłumaczyła Zuzanna 
Radecka-Pakaszewska, główny koordynator programu w Rudzie Ślą-
skiej. – Nauczyciele jak i same dzieciaki chętnie korzystali z przyrządów 
lekkoatletycznych podczas zajęć. Łącznie w projekcie udział wzięło oko-
ło 1200 maluchów – podkreślała.

Finalnie, w każdej ze szkół przeprowadzono zawody w 7 konkuren-
cjach: sztafeta wahadłowa przez płotki, bieg na drabince koordynacyj-
nej, rzut oszczepem dziecięcym, rzut piłką lekarską, tor „Formuła I”, 
skoki na krzyżaku oraz bieg wytrzymałościowy z piłeczkami. – Aby ob-
jąć programem także dzieci spoza siedmiu wybranych szkół, w czterech 
placówkach postanowiliśmy zorganizować bezpłatne zajęcia pozalek-
cyjne – mówiła Radecka-Pakaszewska. W SPS nr 15 zajęcia odbywają 
się w soboty (10.00 – 11.30) i środy (15.30 – 17.00), w SP nr 4 w ponie-
działki (16.30 – 17.30) oraz wtorki (17.30 – 19.00), w SP nr 6 w ponie-
działki (15.30 – 17.00), zaś w SP nr 3 w czwartki (15.30 – 17.00). Zaję-

1200 ćwiczących uczniów w 7 szkołach – to dotychczasowy efekt rudzkiej 
odsłony programu „Lekkoatletyka sportem dla każdego”. W ubiegły week-
end w halembskiej hali MOSiR odbyło się podsumowanie pilotażu.

Lekkoatletyka dla każdego

cia prowadzone są pod okiem wykwalifi kowanych trenerów – Zuzanny 
Radeckiej-Pakaszewskiej, Katarzyny Czyż oraz Barbary Spisak.

Podczas weekendowych zmagań zaprezentowały się dzieci ze wszyst-
kich siedmiu szkół. Wszyscy byli zwycięzcami, otrzymali medale oraz 
pamiątkowe koszulki. – Życzyłabym sobie, nauczycielom i dzieciakom, 
aby ten program pilotażowy zaowocował w przyszłości – powiedziała 
wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Sukcesywnie będziemy rozwijać ba-
zę sportową przy szkołach oraz przy różnych klubach sportowych. Jeste-
śmy nastawieni na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – dodała.

DR

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali medale oraz pamiątkowe koszulki.

Zwycięska szopka w konkursie Muzeum Miejskiego 
na Śląską Szopkę Bożonarodzeniową 2013’ 

w kategorii Szopka Rodzinna.
Wykonawcy: Julia, Aneta i Marian Dudowie.
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Michał Kaczmarczyk, ambasador kon-
kursu, postanowił w listopadzie wyróżnić 
przepis Adrianny Szefer. – Sernik to kla-
syczne ciasto, ale  można przygotować je 
na wiele sposobów. Dla tych, którzy pod-
czas świąt nie obejdą się bez nuty korzen-
nej w swoich wypiekach, polecam dodanie 
do kruchego ciasta odrobiny cynamonu 
lub przyprawy piernikowej – poleca Mi-
chał Kaczmarczyk. – Na masę serową 
można również wyłożyć podgrzane  z odro-
biną alkoholu powidła śliwkowe i delikat-
nie rozprowadzić je wykałaczką na po-
wierzchni, rysując fantazyjne wzory  – do-
daje.

Smakiem grudnia została propozycja 
Anny Jach. – Doskonałe potrawy z karpia, 
lekkostrawne, smaczne na ciepło i na zim-
no – poleca autorka przepisu. – Podczas 
świątecznych przygotowań to, czego nam 
najbardziej brakuje to czas, dlatego wy-
brałem proste przepisy na karpia, które 
jednak będą efektownie prezentowały się 
na wigilijnym stole – mówi Michał Kacz-
marczyk. 

Zwycięskie propozycje uczestników 

konkursu znajdują się na stronie interneto-
wej miasta www.rudaslaska.pl, w zakładce 
„Rudzkie Smaki”. 

„Puszysty sernik z soczystymi  
brzoskwiniami i delikatną  

bezową pianką”
Składniki:
Kruche ciasto:2 szklanki mąki pszennej, 

20 dag masła, 4 łyżki cukru pudru, 2 żółt-
ka, szczypta soli

Masa serowa: 1 kg białego sera (może 
być z wiaderka), 2 jajka, 4 żółtka, 1 szklan-
ka cukru pudru, 2 budynie waniliowe lub 
śmietankowe (po 40 g), 1/2 szklanki oleju, 
1/2 szklanki mleka, 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia, kilka kropel aromatu wanilio-
wego lub śmietankowego.

Bezowa pianka: 6 białek, 1 szklanka cu-
kru pudru. 

Dodatkowo: 1 puszkę brzoskwiń, 10 
dag wiórek kokosowych.
Przygotowanie:
Przesianą mąkę, cukier puder, masło, 

sól i żółtka zagniatamy w zwartą masę. 
Formujemy kulę, obwijamy ją folią i cho-
wamy do lodówki na godzinę. Brzoskwi-

nie odsączamy i kroimy w większą kostkę. 
Jajka, żółtka i cukier puder ucieramy ra-
zem do białości. Dodajemy przesiane bu-
dynie i proszek do pieczenia. Następnie 
stopniowo dodajemy ser, mleko i olej. Na 
końcu dodajemy aromat. Rozgrzewamy 
piekarnik do 180°C. Wyciągamy ciasto 
z lodówki i wykładamy nim dno formy. 
Nakłuwamy gęsto widelcem, następnie 
wylewamy na ciasto masę serową. Formę 
wkładamy do rozgrzanego piekarnika 
i pieczemy 45 minut. Chwilę przed koń-
cem pieczenia ubijamy białka z cukrem 
pudrem. Następnie wyciągamy formę 
z piekarnika, wykładamy pokrojone brzo-
skwinie, równomiernie wykładamy ubitą 
pianę, posypujemy wiórkami kokosowymi 
i wkładamy z powrotem do piekarnika. 
Pieczemy kolejne 15 minut. Po tym czasie 
sernik pozostawiamy w wyłączonym pie-
karniku i studzimy przy uchylonych 
drzwiczkach. Smacznego! 

Wigilijny karp na dwa sposoby 
Karp duszony w pietruszce

1,5 kg sprawionego karpia, 75 dag ko-
rzenia pietruszki, pęczek natki, sól, pieprz 
czarny mielony, masło.

Tuszkę karpia pokroić na dzwonka albo 
na kawałki, oprószyć solą i świeżo zmielo-
nym pieprzem. Pietruszki umyć, obrać, 
pokroić w poprzeczne lub skośne plasterki 

o grubości do 1 centymetra. Natkę pie-
truszki posiekać. W brytfance albo naczy-
niu żaroodpornym układać warstwy ryby 
i pokrojonych korzeni pietruszki, posypy-
wać posiekaną natką. Ostatnią warstwą  
ma być pietruszka. Na wierzchu poukła-
dać plasterki masła. Wstawić do piekarni-
ka rozgrzanego do temperatury 180oC, 
piec przez około 1 godzinę. Przed poda-
niem posypać zieleniną. Serwować z ziem-
niakami w dowolnej postaci albo z pieczy-
wem.

Karp pieczony z jabłkami
Tuszka sprawionego karpia, o wadze 

około 1,5 kg, 2 jabłka, najlepiej szare re-
nety albo zbliżone smakiem, majeranek 
otarty, sól, 1-2 łyżki masła.

Jabłka obrać, pokroić w ósemki, usunąć 
gniazda nasienne, posypać grubo majeran-
kiem, potrzymać w miseczce przez około 
godzinę. Tuszkę karpia osolić, nadziać 
jabłkami, spiąć wykałaczkami albo szpil-
kami kuchennymi. Na dno brytfanki poło-
żyć arkusz folii aluminiowej, na niej rybę. 
Przykryć drugim płatem folii. Piec przez 
około 1 godzinę w piekarniku rozgrzanym 
do temperatury 180-200oC. Kwadrans 
przed końcem pieczenia, zdjąć folię, polać 
roztopionym masłem i przyrumienić. 
Smacznego! IM 

Rudzkie Smaki na finiszu

Puszysty sernik Adrianny Szefer oraz wigilijny karp na dwa sposoby Anny Jach 
dołączyły do grona „Rudzkich Smaków”. Kulinarny konkurs przygotowany przez 
rudzki magistrat dobiegł końca. INFORMACJA  

DLA
MIESZKAŃCÓW

Informuję, że na podstawie  
art. 130 § 2 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r.  
Kodeks pracy  

(tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 
21, poz. 94  

z późniejszymi zmianami),
24 GRUDNIA 2014 r.  

URZĄD MIASTA  
BĘDZIE NIECZYNNY

za wyjątkiem  
URZĘDU STANU CYWILNEGO  
– w zAKReSIe ReJeStRAcJI 

zgoNów
gdzie będzie można załatwiać 

sprawy:
24 GRUDNIA od 8.00 do 14.00, 
29 GRUDNIA od 8.00 do 18.00

ponadto informuję,  
że kasy w urzędzie  

miasta będą czynne   
31 GRUDNIA od 8.00 do 12.00

Prezydent Miasta Ruda Śląska



Zgodnie z badaniami wykonanymi w bieżącym roku dla Ministerstwa Środowi-
ska dotyczących świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, 
wynika, że większość z nas ocenia pozytywnie stan środowiska naturalnego. Po-
nadto Polacy uważają, że jego ochrona zależy bezpośrednio od każdego z nas.

W ciągu ostatnich czterech lat wzrósł odsetek osób regularnie segregujących 
odpady – w roku 2014 wynosi on 68%. Najczęściej deklarowaną przyczyną nie-
sortowania śmieci nie jest już, jak w poprzednich latach, brak odpowiedniej infra-
struktury (tj. np. pojemników), ale brak miejsca w domu na segregację.

Ponadto stan gospodarki odpadami w Polsce jest uznawany za znacznie lepszy 
w porównaniu do lat ubiegłych – ponad połowa Polaków ocenia zarządzanie od-
padami pozytywnie (53%). Mimo że gospodarka odpadami uważana jest za głów-
ny problem obszaru ochrony środowiska, to Polacy dostrzegają poprawę, a więc 
i pozytywne skutki wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Niestety nadal mamy problemy ze świadomością w zakresie gospo-
darki odpadami, a bardziej w zakresie edukowania mieszkańców przez gminy. 
W 2014 roku niemal czterech na dziesięciu Polaków (39%) dostrzegło działania 
gminy, mające na celu informację i edukację mieszkańców w zakresie gospodaro-
wania odpadami. Wciąż jednak ponad połowa respondentów (52%) takich działań 
nie zauważyła. W porównaniu do ubiegłego roku odpowiedzi Polaków są podob-
ne. To między 2012 a 2013 rokiem widać znaczący wzrost udziału osób, które 
dostrzegają aktywność swoich gmin.

(źródło: Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, 
Raport TNS Polska dla MŚ – październik 2014)

trafi ło do odzysku i recyklingu, a nie na 
składowiska odpadów.

Niestety z badań przeprowadzonych 
przez TNS Polska dla Ministerstwa 
Środowiska pn.: „Badanie świadomości 
i zachowań ekologicznych mieszkań-
ców Polski” z października br. wynika, 
że Polacy nadal bardzo źle oceniają 
prowadzenie przez gminy działań w ce-
lu informowania oraz edukowania 
mieszkańców w zakresie prawidłowego 
segregowania odpadów. Grupa ankieto-
wanych, która takich działań nie do-
strzega w ogóle, stanowi ponad połowę. 
Problem z odpadami to nadal jedna 
z największych trudności jaką Polacy 
dostrzegają w ochronie środowiska. 

Od kilku tygodni w telewizji może-
my dostrzec pojawiające się spoty do-
tyczące prawidłowego postępowania 
z odpadami. W kampanię edukacyjną 
włącza się Ministerstwo Środowiska, 
w myśl, że dobry przykład idzie z góry. 
W okresie przedświątecznym, który 
jest szczególnie istotny, ponieważ pro-
dukujemy zdecydowanie więcej odpa-
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Szacuje się, że każdy z nas produkuje rocznie ok. 320 kg odpadów. Ponad 80% z nich nadal trafi a nieprzetworzonych na 
składowiska odpadów. Problem mimo wejścia nowej ustawy czystościowej, która miała być przysłowiowym lekiem na całe 
zło, nie zniknął…

Święta w stylu eko
Brak wiedzy, brak odpowiednich po-

jemników, brak chęci, bo nie widać 
sensu, to najczęstsze odpowiedzi jakie 
pojawiają się kiedy pytamy Polaków, 
dlaczego nie segregują odpadów. Pro-
blem jest, i to nie mały. Jako kraj człon-
kowski Unii Europejskiej mamy zobo-
wiązania. Ekologiczny zegar tyka i je-
żeli nie zmienimy naszych nawyków, 
wkrótce Unia zacznie wyciągać fi nan-
sowe konsekwencje. 

Prawidłowy system gospodarki od-
padami powinien opierać się przede 
wszystkim na wzajemnej współpracy. 
Mieszkaniec musi mieć dostęp do od-
powiedniej infrastruktury, czyli pojem-
ników i kontenerów, które zostały usy-
tuowane w odpowiednich miejscach. 
Gmina powinna zająć się przede 
wszystkim edukacją swoich mieszkań-
ców. Operator, który odbiera nasze od-
pady, powinien odpowiednio je zago-
spodarować. Odpowiednio oznacza, że 
to, co nadaje się do powtórnego prze-
tworzenia, czyli głównie to, co zostało 
wcześniej przez nas wysegregowane, 

EKO-faktyEKO-faktyEKO-fakty
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 Treści zawarte 
w publikacji nie stanowią 

ofi cjalnego stanowiska 
organów Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach 

dów – pojawiła się nowa odsłona kam-
panii „Segregujesz… i śmiecisz 
mniej”. W świątecznym klimacie Woj-
ciech Modest Amaro oraz Maciej No-
wak zachęcają do segregowania śmie-
ci. Spoty na podstawie scenariuszy, 
których współautorem jest Cezary Ha-
rasimowicz, można zobaczyć w naj-
większych ogólnopolskich stacjach te-
lewizyjnych.

Kampania jest skierowana także do 
gmin i przedsiębiorców. Gminy mogą 
skorzystać m.in. z dobrych praktyk 
w angażowaniu mieszkańców do pod-
jęcia segregacji, infografi k, a także for-
matów oznakowań na pojemniki i wor-
ki na śmieci, które gmina może dopaso-
wać do systemu segregacji obowiązują-
cego na jej terenie.

Materiały dla przedsiębiorców, któ-
rzy wprowadzają na rynek produkty 
w opakowaniach, zachęcają do społecz-
nej odpowiedzialności biznesu, również 
w zakresie recyklingu opakowań i uła-
twień dotyczących segregowania odpa-
dów w miejscu pracy.

Kampania, sfi nansowana ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, jest 
kontynuacją działań prowadzonych 
przez Ministerstwo Środowiska w po-
przednich latach, m.in. w kampaniach: 
„Nie zaśmiecaj swojego sumienia” 
(2010-2011), „Nasze śmieci” (2012), 
„naszesmieci.pl” (2013) oraz „Ekodzie-
ciaki.pl” (2013). Więcej informacji 
znajduje się na stronie: http://nasze-
smieci.mos.gov.pl/

W czasie świąt, ale i zdecydowanie 
przed nimi, czyli w okresie kiedy kupu-
jemy mnóstwo produktów, warto zasta-
nowić się, czy aby na pewno nie podda-
liśmy się świątecznej gorączce. Pamię-
tajmy, że to od nas zależy jak wygląda 
nasze środowisko. A może warto dać 
ekoprzykład innym? Bądźmy świado-
mymi konsumentami. Niech tegorocz-
ne święta będą białe za oknem, ale zie-
lone w naszej głowie i w sercu, by śro-
dowisku było lżej…

Agnieszka Kominek
opakowanie wielokrotnego użytku – opakowanie zaprojektowane i przezna-

czone do co najmniej dwukrotnego zastosowania, do tego samego celu, do które-
go było pierwotnie przeznaczone,

odzysk – wszystkie działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości 
lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub 
energii i ich wykorzystania, tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia 
ludzi lub dla środowiska,

zbieranie odpadów – umieszczanie w pojemnikach, segregowanie, magazyno-
wanie odpadów przed transportem do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

EKO-słowniczekEKO-słowniczekEKO-słowniczek

zdjęcia: źródło Ministerstwo Środowiska



PROMOCJA Wiadomości Rudzkie 17.12.2014 17

Głównym celem programu jest wyelimi-
nowanie lub zmniejszenie barier ogranicza-
jących uczestnictwo osób niepełnospraw-
nych w życiu społecznym, zawodowym i do-
stępie do edukacji, a w szczególności: 

przygotowanie beneficjentów programu • 
do pełnienia różnych ról społecznych,
umożliwianie beneficjentom programu  • 
aktywizacji zawodowej poprzez zasto-
sowanie elementów wspierających ich 
zatrudnienie,
wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia po-• 
przez likwidację lub ograniczenie barier 
w poruszaniu się,
poprawa szans beneficjentów programu • 
na rywalizację o zatrudnienie na otwar-
tym rynku pracy poprzez podwyższanie 
kwalifikacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem zleconego Miastu Ruda Śląska  
finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Program przeznaczony jest przede wszystkim  
dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności  
w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcjami narządu wzroku i ruchu. 

W ramach realizacji Programu  pracujące osoby niepełnospraw-
ne aktywne zawodowo oraz niepracujące w wieku aktywności zawo-
dowej mogą ubiegać się o pomoc w zakupie:

sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowa-• 
nia, 
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,• 
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania • 
techniczne.

Uczestnicy programu mogą również wnioskować o pomoc w:
uzyskaniu prawo jazdy kat. B• 
 utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napę-• 
dzie elektrycznym lub posiadanej protezy kończyny
utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki • 
dla osoby zależnej.
uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.• 

Ponadto Program przewiduje również dofinan-
sowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu, a także szkoleń w za-
kresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprzyrządowania.

W latach 2012-2014 w ramach realizacji progra-
mu udzielono pomocy 159 wnioskodawcom. Du-
żym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych 
z dysfunkcją narządu ruchu, które nie mogą samo-
dzielnie poruszać się wózkiem o napędzie ręcz-
nym, cieszy się pomoc w zakupie nowoczesnego 
wózka o napędzie elektrycznym. Wysokość przy-
znanego dofinansowania może  wynosić maksy-
malnie 20.000 zł w przypadku zakupu wózka do-
stosowanego do indywidualnych potrzeb osoby 
niepełnosprawnej. Beneficjent pomocy musi po-
siadać udział własny w wysokości co najmniej 10 
% kwoty zakupu.

Na 10 złożonych wniosków dofinansowanie do 
zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym otrzymało 9 osób niepełnosprawnych. 
W wyjątkowych sytuacjach, i wystarczających 
środkach, jakie miasto otrzyma z PFRON, możli-
we jest udzielenie dofinansowania do wózków. 

elektrycznych typu skuter.

Osoby będące posiadaczami wózków inwalidz-
kich o napędzie elektrycznym mogą w ramach 
programu otrzymać dofinansowanie do naprawy 
tego wózka, pod warunkiem, że minął okres gwa-
rancji. Dotychczas z tej formy pomocy skorzysta-
ło już 15 osób. Maksymalna wysokość udzielenia 
pomocy wynosiła w 2014 roku 2.000 zł. Przy re-
alizacji tego zadania nie był wymagany udział 
własny.

Od 2013 roku wprowadzono do Programu za-
pisy umożliwiające przyznanie dofinansowania 
do zakupu nowoczesnej protezy poziomu III lub 
IV kończyn górnych i dolnych. Pomoc ta cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem wśród nie-
pełnosprawnych mieszkańców naszego miasta. 
Protezy tego typu nie są refundowane z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, a koszt ich zakupu 
znacznie przekracza możliwości osób niepełno-
sprawnych. Warunkiem koniecznym dla uzyska-
nia dofinansowania do tego typu protezy jest za-
kończony i stabilny proces chorobowy.

Proteza kończyny górnej charakteryzuje się 
tym, iż posiada precyzyjne elementy mechanicz-
ne oraz nowoczesne zawieszenie kikuta( także 
z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz 
bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym.). 
Przy zakupie protezy kończyny górnej dofinanso-
wanie w zależności od jej części może wynieść od 
9.000 zł do 26.000 zł. Posiadacz takiej protezy 
w znacznym stopniu uniezależnia się od otocze-
nia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywno-
ści zawodowej.

Z kolei proteza kończyny dolnej poziomu III 
wykonana jest na nowoczesnych elementach 
(stopa, staw kolanowy) oraz posiada bardzo do-
bre zawieszenie w leju, także na elementach sili-
konowych. Dzięki zastosowaniu tej protezy  oso-

ba niepełnosprawna uzyskuje takie możliwości 
lokomocyjne dzięki którym może podjąć lub 
kontynuować aktywność zawodową. Wysokość 
dofinansowania do protezy wynosi od 14.000 do 
25.000 zł. 

Minimalny udział własny przy zaku-
pie protez dla osoby niepełnosprawnej 
wynosi 10% wartości zakupu.Nową 
formą pomocy przewidzianą dla ak-
tywnych zawodowo osób niepełno-

sprawnych ze znacznym i umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności jest pomoc na częścio-
we opłacenie pobytu dziecka w żłobku lub przed-
szkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad 
dzieckiem. Pomoc ta z roku na rok cieszy się co-
raz większym  zainteresowaniem pracujących 
osób niepełnosprawnych. W pierwszym roku re-
alizacji programu tylko jedna osoba z terenu Mia-
sta skorzystało z tego udogodnienia, natomiast 
już w 2014 roku wpłynęło 13 wniosków.  Maksy-
malna kwota przyznawanego dofinansowania 
wynosi do 200 zł miesięcznie, przy minimalnym  
15% udziale własnym.

Program „Aktywny Samorząd” obejmuje także 
formy wsparcia przewidziane dotychczas w pro-
gramie wspierającym edukację na poziomie wyż-
szym „Student” W 2012 roku zadanie to zostało 
przekazane do realizacji samorządom powiato-
wym. 

Stosowny zapis znalazł się w pilotażowym 
programie „Aktywny Samorząd”. Warunkiem 
uczestnictwa w programie jest posiadanie aktu-
alnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności oraz podjęcie 
lub kontynuowanie nauki na poziomie wyż-
szym.

Beneficjenci programu raz w semestrze w ter-
minie ogłoszonym przez Realizatora składają 
wnioski, w których ubiegać się mogą pokrycie 
czesnego oraz przyznanie dodatku związane  
z kosztami kształcenia. W 2014 roku wnioski  
studentów przyjmowane były w okresie 15-30 
marca oraz 15-30 września.

Terminy przyjmowania wniosków określa 
PFRON w założeniach do programu. Terminem 
ostatecznym przyjmowania wszystkich wnio-
sków (oprócz wniosków związanych  
z dofinansowaniem do kształcenie) jest dzień 
30 sierpnia.

Pomimo dużego zainteresowania mieszkań-
ców Rudy Śląskiej programem „Aktywny Sa-
morząd” nie wszystkie osoby, które ubiegają się 
o przyznanie dofinansowania, mogą otrzymać 
wsparcie. Spowodowane jest to ograniczonymi 
środkami przekazywanymi przez PFRON. Po-
mimo, że co roku składane jest zapotrzebowa-
nie na realizację wszystkich złożonych wnio-
sków, część osób niepełnosprawnych nie uzy-
skuje wnioskowanego wsparcia. 

Z uwagi na fakt, iż program „Aktywny Sa-
morząd” skierowany jest przede wszystkim do 
tych osób niepełnosprawnych, które już są ak-
tywne zawodowo lub też zamierzają w naj-
bliższym czasie podjąć pracę, w pierwszej 
kolejności w ciągu roku realizowane są wnio-
ski dot. dofinansowania do zakupu i naprawy 
wózków o napędzie elektrycznym oraz zaku-
pu protez.  Dopiero przy posiadaniu wystar-
czających środków realizowane są wnioski 
dot. dofinansowań do zakupu sprzętu elektro-
nicznego. Jedynie dotychczas posiadaliśmy 
wystarczające środki na realizację wniosków 
dot. dofinansowań do przedszkoli, czy też 
oprzyrządowania samochodów oraz  uzyska-
niu prawo jazdy kat. B

Program „Aktywny Samorząd” będzie konty-
nuowany w 2015 roku. Zasady, kierunki działań 
oraz warunki brzegowe obowiązujące przy re-
alizacji programu „Aktywny Samorząd” Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych określi w I kwartale 2015 r. 

Szczegółowych informacji na temat realizacji zadania udzielą pracownicy Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pracownicy Działu przyjmują codziennie w następujących godzinach: poniedziałek 14.00-17.00 wtorek, środa, piątek 8.00-10.00 czwartek 14.00-15.30 
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Miejskie Przedsiębiorstwo GosPodarki 
Mieszkaniowej sPółka z o.o.

w rudzie Śląskiej ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład Mieszkaniowego zasobu Miasta ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoławcza Wadium Termin 
oględzin lok.

1. Ruda Śląska-Wirek
ul. Dąbrowskiego 21b/4

56,11 m2

(2 p. + k.)

inst. elektr., inst. wod-kan, 
ogrzewanie piecowe, w.c. na 

klatce schodowej
3,41 zł/m2 1.000 zł 5.01.2015 r.

godz. 10.00

2. Ruda Śląska-Ruda
ul. Starowiejska 25/9

35,25 m2

(1 p. + k.)
inst. elektr., inst. wod-kan, 

ogrzewanie piecowe, w.c. suche  3,21 zł/m2 700 zł 5.01.2015 r.
godz. 11.10

3. Ruda Śląska-Ruda
ul. Bankowa 23/5

20,47 m2

(1 izba + wc)
inst. elektr., inst. wod-kan, 

ogrzewanie piecowe 3,41 zł/m2 700 zł 5.01.2015 r.
godz. 12.00

5. Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 11/20

35,81 m2

(1 p. + k.)

inst. elektr., inst. wod-kan, 
ogrzewanie piecowe, w.c. na 

klatce schodowej
3,15 zł/m2 700 zł 5.01.2015 r.

godz. 12.30

4. Ruda Śląska-Ruda
ul. Górnicza 4/2

14,88 m2

(1 izba)

inst. elektr., inst. wod-kan, 
ogrzewanie piecowe, w.c. na 

klatce schodowej
3,02 zł/m2 700 zł 5.01.2015 r.

godz. 12.50

6. Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 31/1

39,00 m2

(1 p. + k.)

inst. elektr., inst. wod-kan, 
ogrzewanie piecowe, w.c. na 

klatce schodowej
3,41 zł/m2 700 zł 5.01.2015 r.

godz. 13.20

7. Ruda Śląska-Orzegów
ul. kard. A. Hlonda 43/6

82,32 m2

(3 p. + k.)
inst. elektr., inst. wod-kan, 

ogrzewanie piecowe, w.c. suche  3,21 zł/m2 1.000 zł 5.01.2015 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu  14 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o.,  pokój            nr 17 
dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 9 stycznia  2015 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 12 stycznia 2015 r. (data 
wpływu wadium na  konto MPGM Sp. z o.o. ).

Oferenci przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie będą żądać 
przedłożenia przez Wynajmującego świadectwa charakterystyki energetycznej danego lokalu mieszkalnego.

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp. z o.o. 
w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 24201-33, 242-01-75 wew. 743.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez 
podawania przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
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Lp. Adres lokalu Pow. lokalu (m2) Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wyw.(zł/

m2)
Wadium (zł) Termin  

oględzin lokalu

LOKALE UŻYTKOWE

1 Ruda Śląska 1 – Ruda  
ul. Bujoczka 12/3

161,12 m2 + 
piwnica 12,28 m2 

elektryczna, 
wod.-kan. 

c.o.
5,00 1.000,00 7.01.2015 r. 

godz. 11.00

2 Ruda Śląska 1 – Ruda  
ul. Bujoczka 12/4 63,34 m2 

elektryczna, 
wod.-kan., 

c.o.
5,00 1.000,00 7.01.2015 r. 

godz. 11.00

3 Ruda Śląska 1 – Ruda  
ul. Konopnicka 1/1 144,50 m2 elektryczna, 

wod.-kan. 5,00 1.000,00 7.01.2015 r. 
godz. 12.00

4 Ruda Śląska 1 – Ruda  
ul. Piastowska 35a/02 17,15 m2 elektryczna, 

wod.-kan. 5,00 500,00 7.01.2015 r. 
godz. 13.00

5 Ruda Śląska 1 – Ruda  
ul. Starowiejska 7/1

39,20 m2 + 

piwnica 14,60 m2 
elektryczna, 
wod.-kan. 5,00 500,00 7.01.2015 r. 

godz. 14.00

6 Ruda Śląska 10 – Wirek  
ul. Sienkiewicza 3/02

130,23 m2 + 

piwnica 6,98 m2 
elektryczna, 
wod.-kan. 6,00 1.000,00 8.01.2015 r. 

godz. 10.00

7 Ruda Śląska 10 – Wirek  
ul. 1 Maja 226/01 19,75 m2 elektryczna, 

wod.-kan. 6,00 500,00 8.01.2015 r. 
godz. 11.00

8
Ruda Śląska 11 – 

Bielszowice ul. ks. J. 
Niedzieli 51b 

47,50 m2  
+ pow. wspólna 

12,53 m2 

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

10,00 1.000,00 8.01.2015 r. 
godz. 13.00

GARAŻ 

9
Ruda Śląska 9 – Nowy 

Bytom ul. Chorzowska 9 
garaż murowany nr 7

33,70 m2 inst. elektr. do 
sprawdzenia 8,00 500,00 8.01.2015r. 

godz. 14.00

UWAGA!
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do or-

ganu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsię-

biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 
32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne 
lokale użytkowe / garaż przelewem na konto: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 
0109 0321 w terminie do dnia 12 stycznia 2015 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 14.01.2015 r. poz. nr …. (lp. 
lokalu użytkowego/garażu) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 12 stycznia 
2015 r. do siedziby MPGM Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 

(I piętro – Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z prze-

targu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia re-

montu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze sta-
nem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się 
u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności go-
spodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu 
za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie 
internetowej: www.mpgm.com.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, 
pokój nr 23, 24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33; 242-01-75; 242-00-82, wew. 744, 745.

Miejskie Przedsiębiorstwo GosPodarki 
Mieszkaniowej sP. z o.o. w rudzie Śląskiej  

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaż na terenie Miasta ruda Śląska 

Śląsko�–�Dąbrowska�Spółka�Mieszkaniowa�Sp.�z�o.�o.�z�siedzibą�pod�adresem:
ul.�Gliwicka�204,�40-860�Katowice,�kapitał�zakładowy:�100�401�600,00�zł
NIP�634-12-60-857,�REGON�273021217,
Sąd�Rejonowy�Katowice-Wschód�w�Katowicach:�KRS�0000077664

OGŁASZA�przetarg�ustny�nieograniczony�w�formie�licytacji�na�ustanowienie�odrębnej�własności�nw.�lokali�
mieszkalnych�wraz�z�pomieszczeniami�przynależnymi�i�udziałem�w�części�wspólnej�nieruchomości

1. �Lokal �mieszkalny�nr �4 �położony�w�Rudzie �Ś ląskiej �przy �ul . �ŁUKOWEJ�2a
– cena wywoławcza:�51�500�zł,� wadium:�5�150�zł,� postąpienie: 1�000�zł
– powierzchnia lokalu: 28,90�m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,60 m²  – udział w nieruchomości wspólnej: 0,0141
dzielnica: kochłowice  ilość kondygnacji: 5   Piętro: parter
2. �Lokal �mieszkalny�nr �4 �położony�w�Rudzie �Ś ląskiej �przy �ul . �ŁUKOWEJ�2b
– cena wywoławcza:�58�500�zł,� wadium:�5�850�zł,� postąpienie: 1�000�zł
– powierzchnia lokalu: 32,60�m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,50 m²  – udział w nieruchomości wspólnej: 0,0158
dzielnica: kochłowice  ilość kondygnacji: 5  Piętro: parter
3.�Lokal �mieszkalny�nr �5 �położony�w�Rudzie �Ś ląskiej �przy �ul . �WSCHODNIEJ �11a
– cena wywoławcza:�87�000�zł,� wadium:�8�700�zł,� postąpienie: 1�000�zł
– powierzchnia lokalu: 61,63�m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z wC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralnego ogrzewania
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,13 m²  – udział w nieruchomości wspólnej: 0,0505
dzielnica: kochłowice  ilość kondygnacji: 5  Piętro: 2
4. �Lokal �mieszkalny�nr �14�położony�w�Rudzie �Ś ląskiej �przy �ul . �WSCHODNIEJ �13
– cena wywoławcza:�56�500�zł,� wadium:�5�650�zł,� postąpienie: 1�000�zł
– powierzchnia lokalu: 36,79�m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralnego ogrzewania, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,61 m²  – udział w nieruchomości wspólnej: 0,0183
dzielnica: kochłowice  ilość kondygnacji: 5   Piętro: 4
Data przetargu: 16�stycznia�2015�r.� (piątek)�o�godz.�9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie spółki przy ulicy Gliwickiej 204 
w katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 17�grudnia�2014�r.�do�15�stycznia�
2015�r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem�Obsługi�Nieruchomości�Administracji�„ŚLĄSK”�przy�ul.�Warsztatowej�4�
w�Rudzie�Śląskiej�tel.�32�342-34-75,�która�udzieli�również�dodatkowych�informacji�w�przedmiocie�przetargu.
Warunki�przystąpienia�do�przetargu:
1. wniesienie wadium przelewem�bankowym�do�dnia�14�stycznia�2015�r.�(środa) - decyduje data wpływu kwoty wadium na 
konto spółki: inG bank Śląski o/katowice numer: 63�1050�1214�1000�0010�0201�2175. -wadium złożone przez oferentów, 
których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. -wadium przepada na 
rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. -wadium złożone przez nabywcę zostanie 
zarachowane na poczet ceny. 
2.Przetarg�jest�ważny�bez�względu�na�liczbę�jego�uczestników,�jeżeli�przynajmniej�jeden�uczestnik�przetargu�zaoferuje�co�
najmniej�jedno�postąpienie�powyżej�ceny�wywoławczej.�
3. nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające 
z przybicia oraz złożone wadium. 
4.koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 
5. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we wskazanej przez spółkę 
kancelarii notarialnej.
6. osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem 
lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 
7. osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać 
odpowiednie urzędowe wypisy. 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  
z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent 

ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów 
trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie  

Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl



ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Segment środkowy  116/127 m2 590 000 zł
Segment środkowy  140/192 m2 580 000 zł
Dom wolno stojący Wirek  170/2557  240 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Świętochłowice 3174 m2 165 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  109 000 zł 
Ruda Śl.-Ruda  pow. 930 m2  150 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Bykowina 31 m2  93 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula 34 m2  83 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Ruda  33 m2  89 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 45 m2  103 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  38 m2  95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek 43 m2  148 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula 45 m2  112 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bielszowice 48 m2  119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 57 m2  159 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice (dwupoz.) 74 m2  199 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda 1              62 m2                         175 tys. zł             
M-4 Chorzów – Centrum 112 m2  185 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-6 Ruda Śl.- Kochłowice 122 m2 220 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Halemba 29 m2 950 zł/mc
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 38 m2 900 zł/mc
M-4 Chorzów – Centrum 93 m2  900 zł/mc
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2 55 tys.
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 60 m2  183 tys. zł
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5900 zł/m-c 
Ruda Śl. - Wirek 80 m2 2200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom 26 m2  550 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom 32 m2  600 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom 37 m2  600 zł/mc
Działka komer. Zabrze Makoszowy 1022 m2  120 tys. zł

USŁUGI

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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Profesjonalne remonty łazienek, 
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, 
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-
152-294.

 Kompleksowe remonty mieszkań. 
Tel. 508-127-072.

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

 Naprawa telewizorów. J. Izydor-
czyk. Tel. 605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pane-
le, itp. Tel. 505-946-693.

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

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

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

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-
200.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 VAN24H TRANSPORT/
PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 
888-044-055!

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 
501-83-55-81.

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. 
Kasperek.

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

 Pogotowie komputerowe. Tel. 
693-193-448.

 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 
501-281-222.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

 Oprawa muzyczna DuoBayers. Tel. 
604-612-968 + Videofi lmowanie, zdję-
cia. Tel 501-415-197.

 
EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy do 
25 tys. zł. Tel. 32 230-39-74.

 Do 4000 zł na oświadczenie, szybko 
i bezpiecznie. Tel. 668-681-880.

 CDF Pożyczki krótkotermi-
nowe 516-516-611 32/260-00-33.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg

OGŁOSZENIA DROBNE
 Tanio i solidnie mycie okien: luksfe-
rów, przeszkleń; prasowanie, sprząta-
nie mieszkań, domów. Tel. 609-937-
588.

 Szybka chwilówka na święta 
w 15 min. Tel. 602-295-870.

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

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

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprze-
dam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 106 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, nowy dom, 168 m2, 480 
tys., www.ANEL.pl tel. 501-239-405.

 Godula, dwupokojowe, 40 m2, 85 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 44 m2, 99 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, dwupokojowe, 48 m2, 
113 tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-
885

 Kochłowice, jednopokojowe, 36 m2, 
78 tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-
885.

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, 
od 255 tys. w Kochłowicach i Kłodni-
cy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 
607-706-692, 691-523-055.

 
 Ruda Południowa – sprzedam ka-
walerkę 37 m2, cena 95 tys. GABRIEL, 
tel  tel. 607-706-692.

 
 Ruda Śl. i okolice – poszukujemy 
mieszkań do sprzedaży/wynajmu GA-
BRIEL, tel. 691-523-055.

 
 Wirek – sprzedam działkę gruntu 
668 m2, 130 tys. GABRIEL tel. 607-
706-692.

  
 Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej pilne, tel. 794-041-006.

 M-2 Pordzika, 36 m2, 69 tys., tel. 
793-017-323.

 M-3 Kochłowice 56 m2, 59 tys. 
OKAZJA, tel. 793-017-323.

 M-4 Plebiscytowa, 55 m2, komfort, 
Halemba 47 m2, 115 tys. Tel.  793-017-
323. 

 M-3 Solidarności, 40 m2, 83 tys. 
OKAZJA, tel. 793-017-323.

 TANIE MIESZKANIA NA 
WWW.LOKATOR.NIERUCHO-
MOSCI.PL

 Do wynajęcia lokal użytkowy, 61 
m2, Ruda Śl. – Nowy Bytom, Kościusz-
ki 1. Tel. 601-959-140.

   
 Wynajmę lub sprzedam kawalerkę – 
Godula, ul. Fojkisa, 38 m2. Tel. 503-
070-823.

      
 Wynajmę kawalerkę w Rudzie 
Śląskiej (GODULA), tel. 513-346-
980.

   
 Do wynajęcia lokal ok 60 m2 na dep-
taku Wirek. Tel. 883-401-000.

   
 NowyBytom M-3, 46 m2, 100 
tys., VestraLocum.pl, tel. 600-445-
053.

   
 Bykowina M-3, 49 m2, 115 tys. Ve-
straLocum.pl, tel. 600-445-053.

   
 Halemba M-4, 55 m2, VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

   
 Sprzedam M-4 Bykowina, 59,5 m2, 
tel. 602-431-853.

   
 Sprzedam trzypokojowe mieszkanie, 
56 m2, Wirek. Tel. 605-236-343.

   
 Do wynajęcia dwupokojowe miesz-
kanie – Orzegów. Umeblowane, wypo-
sażone, 750 zł + media. Tel. 606-717-
534.

   
 Do wynajęcia komfortowe trzypoko-
jowe mieszkanie – Nowy Bytom (c.o.). 
Tel. 535-582-273.

NAUKA
 Absolwent Wydziału Chemicznego 
Politechniki Śląskiej udzieli korepety-
cji, matematyka, chemia. SOLIDNIE, 
TANIO. Tel. 606-157-640.

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

 Kupię Matizy, Seicento, Punto, 
Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan obojęt-
ny. Tel. 507-572-625.

 
 Kupię skorodowane auta, powy-
padkowe, do wyrejestrowania. Tel. 
507-572-625.
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 AUTO-SKUP – wszystkie 
marki. Tel. 505-049-833.

 Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów, skup samochodów wszystkich 
marek, całych, uszkodzonych, skoro-
dowanych. Tel. 502-752-634, 502-
865-808.

 
 Skup samochodów za gotówkę 
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKUREN-
CJA. Tel. 791-669-630.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

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

 Skup samochodów na części. Tel. 
603-534-003, 32 275-05-47.

PRACA
 Drukarnia w Rudzie Śląskiej za-
trudni krajacza – introligatora, oraz 
grafi ka komputeroweg. Tel. 32 340-
14-54.

 Zatrudnię glazurnika. Warunki pra-
cy i płacy do uzgodnienia. Tel. 663-
613-492.

  Jeśli znasz język niemiecki w 
stopniu komunikatywnym i masz do-
świadczenie w opiece nad chorymi 
ludźmi, zgłoś się do nas! Oferujemy: 
legalne zatrudnienie (niemiecka 
umowa o pracę, karta AOK), wyna-
grodzenie max. 1500 euro/miesięcz-
nie, bezpłatny dojazd, zakwaterowa-
nie i wyżywienie, możliwość wyjazdu 
na krótkie zastępstwa świąteczne – 
2-6 tygodni! Dodatek świąteczno-
noworoczny + 200 euro/netto!!! Tel: 
71 707 26 69, biuro@pfl egeengel24-
std.com, www.pl.pfl egeengel24std.
com.

 Firma ochrony zatrudni kobiety na 
obiekt przemysłowy w Rudzie Ślą-
skiej, mile widziane emerytki, rencist-
ki, studentki. Tel. 537-845-344.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-
221. 

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

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

 Akcje kompanii węglowej, 
holdingu węglowego. Tel. 507-
851-852.

,,Śpieszmy się kochać ludzi, Tak szybko odchodzą”

Wszystkim, którzy nas wsparli słowami otuchy i serdeczną myślą,
złożyli kondolencje oraz uczestniczyli 

w uroczystościach pogrzebowych naszej kochanej

CÓRECZKI NATALII
składamy serdeczne podziękowania

Anna Waloska z rodziną

TANIE 
ROZMOWY

DO NIEMIEC
I ANGLII

TEL. 32 779-73-73
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www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

(obok pokoju 236) wykazu 
zabudowanej działki gruntu 

oznaczonej numerem 
geodezyjnym 970/3 o obszarze 
35 m2, stanowiącej własność 

Miasta Ruda Śląska, położonej 
przy ulicy Solidarności 

w Rudzie Śląskiej-Halembie, 
która przydzielona zostanie 
na podstawie umowy najmu 

zawartej na czas nieoznaczony 
na prowadzenie działalności 

usługowo-handlowej.
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GóRNIcZA�SpóŁdZIELNIA�MIESZKANIOWA�„LuIZA”
z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 412 

OGŁASZA�pRZEtARG�NIEOGRANIcZONy�NA�ZbycIE�NIERuchOMOścI�
pOŁOżONych�W�RudZIE�śLąSKIEj�pRZy:

ul.� Fińska� 18� działka� nr� 1170� o� pow.� 588m²,� zabudowana� budynkiem� mieszkalnym� (domek� fiński) •�
o�łącznej�pow.�85,69�m²�oraz�budynkiem�gospodarczym�o�pow.�12,90�m²,
ul.pionierów� 4� działka� nr� 1138� o� pow.� 601�m²,� zabudowana� budynkiem�mieszkalnym� (domek� fiński)�  •�
o�łącznej�pow.�70,44�m²�oraz�budynkiem�gospodarczym��o�pow.�13,74�m²,�

przetarg�na�ww.�nieruchomości�odbędzie�się�w�dniu�22.12.2014�r.�
o�godz.�10.30�w�siedzibie�GSM�„Luiza”�w�Zabrzu�ul.Wolności�412�II�piętro.

Informacje o mającym się odbyć przetargu są do wglądu 
w siedzibie spółdzielni Dział Czynszów pokój 102 i w Dziale Członkowsko-Prawnym pokój 115  

lub telefonicznie 32 278-67-12 wew. 32, 47 oraz na stronie internetowej www.gsmluiza.com.pl.

OGŁOSZENIE
PEC Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wynajmie pod reklamę 
powierzchnie ścian budynku położonego przy ul. Klary  

(bliskie sąsiedztwo trasy DTŚ). Oferty z wielkością powierzchni 
reklamowej wraz  z ceną za 1m² prosimy przesyłać do dnia 

31.12.2014 r. na adres Spółki: PEC Sp. z o.o. 41-700 Ruda Śląska 
ul. Zabrzańska 38. Tel. kont. 32 344-78-25.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚlĄSKA 
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 

w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Kalinowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Kalinowej, stano-
wiąca działkę nr 1148/50 o powierzchni 1224 m², obręb Kochłowice, karta mapy 7, zapisana w KW nr GL1S/00020267/3 
Działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów.

Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 7.11.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi 

teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzch-
ni poniżej 2000 m kw., gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelar-
skie, targowiska (symbol planu UK1).

Zbywana nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, położona w sąsiedztwie terenów przemysło-
wych oraz terenów zielonych. Jest porośnięta drzewami i krzewami oraz jest częściowo ogrodzona. 

Dojazd do zbywanego terenu z drogi publicznej ulicy Oświęcimskiej odbywać się będzie na zasadach ogólnych poprzez 
drogi wewnętrzne: gminną – ul. Kalinową i drogę zlokalizowaną na działkach nr 1147/50 i 954/50 własności odpowiednio 
Gminy Miasta Ruda Śląska i Skarbu Państwa. 

Działka nr 1148/50 jest objęta umową dzierżawy obowiązującą do dnia 29.02.2016 r.
 Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospo-

darce nieruchomościami upłynął w dniu 21.08.2014 r.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi: 80.000,00 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 9.01.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 

II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w ter-
minie do dnia 5.01.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyj-
muje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu i przedłożą 
Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚlĄSKA 
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 

w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu u zbiegu ulic Czarnoleśnej i Kazimierza z przeznaczeniem  
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nierucho-
mość gruntowa o powierzchni 7879 m2 własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona   w Rudzie Śląskiej-Nowym 
Bytomiu u zbiegu ulic Czarnoleśnej i Kazimierza, obręb Nowy Bytom, karta mapy 1, obejmująca stanowiące całość 
gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

3638/54 o powierzchni 6403 m2, KW nr GL1S/00011310/4, 
3640/29 o powierzchni 200 m2, KW nr GL1S/00010832/2, 
28 o powierzchni 1276 m2, KW nr GL1S/00017942/5.
Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 3.10.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomość stanowi 

tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzch-
ni sprzedaży poniżej 2000 m kw., gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi 
hotelarskie, targowiska (symbol planu UK1) oraz fragmentarycznie tereny ulic dojazdowych (symbol planu KD1/2).

 Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej oraz tere-
nów niezabudowanych, posiada nieregularny kształt, jest porośnięta zielenią nieurządzoną, posiada bezpośredni dostęp do 
dróg publicznych ulicy Czarnoleśnej i Kazimierza.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:  400.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej 

w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.01.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 

II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na 

tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w termi-
nie do dnia 19.01.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 20.000,00 zł, przelewem na konto lub w kasie tut. Urzędu 
i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(obok pokoju 236) wykazu garażu nr 11 mieszczącego się w 
Rudzie Śląskiej  w zespole garaży nr XIV przy ul. Ludwika 
Solskiego, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który 
przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie 
umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony, zgodnie z § 4, 
ust 2, pkt 4 uchwały nr PR.0007.82.2014 Rady Miasta Ruda 
Śląska z dnia 24.04.2014 r. w sprawie zasad gospodarowania 
lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gmi-
ny Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu. 

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu nieza-
budowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Siew-
nej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2349/22 o powierzchni 698 
m2 zapisanej na karcie mapy 3 obręb Kochłowice oraz w księdze wie-
czystej Nr GL1S/00006532/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
przetargowym pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 90.000,00 zł.

WyCiąG z OGŁOszenia O PrzetarGu

Prezydent Miasta  
ruda Śląska 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
trzech nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograni-
czonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są dwie niezabu-
dowane nieruchomość gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiące działki oznaczone 
numerami geodezyjnymi:

– 3290/223 o powierzchni 1003 m2, 
– 3291/223 o powierzchni 711 m2, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00006744/7. 
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwe-
stycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część nieza-
budowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 3297/223 o powierzchni 922 m2, obręb Bielszowice, k.m. 1, nr KW 
GL1S/00006744/7.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska działka nr 3290/223 stanowi teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz fragmentarycznie teren ulicy do-
jazdowej o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 10 m; przekrój 
ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3 m (symbol planu 
KD1/2), działka nr 3291/223 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka nr 3297/223 stanowi teren ulicy 
dojazdowej o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 10 m; przekrój 
ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3 m (symbol planu 
KD1/2) oraz częściowo teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 
planu MN2).

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę 
mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/7 działki nr 3297/223 wyno-
szą:

– dla działki nr 3290/223 – 107.400,00 zł,
– dla działki nr 3291/223 – 80.400,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny po-

datek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się 

z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w termi-
nie do dnia 11.02.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki 
nr : 3290/223 – 5.400,00 zł, 3191/223 – 4.100,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. 
Kingi, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta 
Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pokój nr 13 
i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 
8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wy-
magane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Piłka nożna – III liga Tabela ligi okręgowej

1.  Odra Opole 21 46 49-23
2.  Polonia Bytom 21 44 50-19
3.  BKS Stal Bielsko-Biała 21 42 45-15 
4.  Ruch Zdzieszowice 21 42 39-21
5.  Skra Częstochowa 21 36 38-21
6.  Rekord Bielsko-Biała 21 36 43-31
7.  GKS 1962 Jastrzębie  21 35 30-24
8.  Górnik II Zabrze 21 32 37-28
9.  Ruch II Chorzów 21 31 36-38
10.  LKS Czaniec 21 31 19-22 
11.  Szombierki Bytom 21 30 26-22
12.  Polonia Łaziska Górne 21 27 22-30
13.  Pniówek Pawłowice Śl. 21 27 26-27
14.  Podbeskidzie II BB 21 25 32-31
15.  Swornica Czarnowąsy 21 24 25-40
16.  Grunwald Ruda Śląska 21 24 30-41
17.  Górnik Wesoła 21 18 25-39
18.  Piast II Gliwice 21 15 25-49
19.  Skalnik Gracze 21 11 19-61
20.  Małapanew Ozimek 21 10 13-47

Sportowy Rozkład Jazdy
Koszykówka

17 grudnia, godz.17.00  
Pogoń Ruda Śląska 

– KK Polonia Bytom 
20 grudnia, godz.17.00 

WKK ProBiotics Wrocław 
– KS Pogoń Ruda Śląska
7 stycznia, godz.17.00 

Pogoń Ruda Śląska – KKS 
Mickiewicz 

Romus Katowice
Szachy

18 grudnia, godz. 10.00-15.00, 
hala sportowa MOSiR przy 

ul. Kłodnickiej 95 – Świąteczny 
Drużynowy Międzyszkolny Turniej 

Szachowy Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów Miasta Ruda Śląska.

Tabela ligi okręgowej

1. MOSiR Bochnia 8 260-206 12
2. SPR Grunwald Ruda Śl. 8 264-225 12
3. KS Wanda Kraków 8 225-208 12
4. SPR Wisła Sandomierz 8 234-218 11
5. AZS Politechnika Świę. 8 210-219 8
6. KS VIVE Tauron II Kielce 8 237-233 7
7. SPR Zagłębie Sosnowiec 8 224-205 6
8. SPR Orzeł Przeworsk 8 214-284 4
9. MKS Biłgoraj 8 178-248 0

Pierwsze mecze Grunwaldu w III 
lidze napawały optymizmem. Niektó-
rzy zakładali nawet, że „zieloni” będą 
czarnym koniem rozgrywek. Następ-
ne kolejki jednak brutalnie sprowa-
dziły podopiecznych Jacka Bratka na 
ziemię i pokrzyżowały szyki rudzian.

– Patrząc na tabelę można powie-
dzieć, że runda była niekorzystna. 
Trzeba wziąć pod uwagę, że w tej lidze 
zostały mocne kluby a weszły do niej 
silne zespoły rezerw ekstraklasy. 
W związku z tym nastąpił przeskok 
z czwartej ligi nie o klasę, ale o dwie.  
W meczu z Górnikiem Zabrze kontuzji 
uległ Szpoton – kluczowy zawodnik, 
który daje wiele nie tylko w defensy-
wie, ale i w ataku. Patrząc na to oraz 
na znikome straty punktowe do drużyn 
nad nami, sytuacja nie jest taka zła – 
tłumaczy prezes Grunwaldu Teodor 
Wawoczny.

– Myślę, że Tomek Szpoton po okre-
sie roztrenowania wróci normalnie 
w grudniu do treningów. Wprowadzi-
my dla niego indywidualne zajęcia 
wyrównawcze, aby tę kontuzjowaną 
nogę wzmocnić i od stycznia ruszyć 
pełną parą. Z kolei Kamil Ciołek ma 
trudną sytuację rodzinną i dlatego nie 

Z góry na dół
ma go obecnie z nami. Ma kontrakt do 
wypełnienia i musi wrócić 15 marca. 
Rozpisaliśmy mu indywidualne tre-
ningi i będziemy starali się go jak naj-
szybciej doprowadzić do takiego stanu 
fi zycznego, który pomoże nam w utrzy-
maniu III ligi – mówi Jacek Bratek, 
trener Grunwaldu.

Dwójką najlepszych strzelców 
w drużynie „zielonych” w tej rundzie 
byli Kamil Ciołek z ośmioma bram-
kami na koncie i Kamil Zalewski, któ-
ry zdobył ich pięć. Jednak w klubo-
wym plebiscycie – organizowanym 
od roku 1975 – najlepszym zawodni-
kiem wybrany został Michał Brzo-
zowski.

– Źle będziemy wspominać mecz 
z Górnikiem. Mimo że od 20. minuty 
graliśmy w przewadze, to i tak zabrza-
nie zdołali nam strzelić trzy bramki. 
Taka sytuacja nie powinna się zda-
rzyć. Potem kontuzja Szpotona spra-
wiła, że od tego meczu nie układało 
nam się – mówi Teodor Wawoczny.

– Punktem zwrotnym i dobrym pro-
gnostykiem była też końcówka, w któ-
rej oprócz tego ostatniego spotkania 
rozgrywaliśmy dobre mecze z silnymi 
przeciwnikami – dodaje.
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Zawodnicy UKP Ruda Śląska 
w piątek (12.12.) wzięli udział w mi-
strzostwach Śląska, które odbyły się 
w Gliwicach. W zawodach wzięło 
udział 275 zawodników z 32 klubów 
z całego Śląska. 

Uczestnictwo w serii fi nałowej 
w poszczególnych konkurencjach to 
wielkie osiągnięcie, a zdobycie meda-
lu to ogromny sukces. Złoty medal 

w stylu klasycznym na dystansie 100 
m zdobył Igor Wróbel z czasem 
1.27.69, poprawiając swój rekord ży-
ciowy o prawie 3 sekundy. To wielki 
wyczyn, a sam fi nał był pasjonujący. 
W tym samym stylu na dystansie 
50 m, nieznacznie przegrywając, Igor 
Wróbel wywalczył brązowy medal 
z czasem 40.02. W zawodach klub re-
prezentowały również dziewczyny: 

Mistrzowskie starty
Pływanie

W zawodach wzięło udział 275 zawodników.

Piłka ręczna

Julia Wręczycka i Patrycja Lip, które 
popłynęły w granicach swoich rekor-
dów życiowych, co daje na obecną 
chwilę miejsce w pierwszej 20.

– Przede wszystkim dziękuję zawod-
nikom za cały okres przygotowań do 
tych mistrzostw. Wiem, ile to kosztuje 
Waszego wysiłku i całego sztabu szko-
leniowego. Igorowi bardzo serdecznie 
gratuluję. Wiele jeszcze jest do popra-
wy, nawet u mistrzów, ale będziemy 
nad tym wspólnie pracować – mówił 
po zawodach instruktor Aleksander 
Skworc.

Niezwykle udaną rundę ma za sobą 
SPR Grunwald. Piłkarze ręczni z Ha-
lemby nie ukrywają że będą walczyć 
o awans a ich pozycja wyjściowa przed 
kolejną fazą rozgrywek jest bardzo ko-
rzystna.– Z rundy jesteśmy bardzo za-
dowoleni. Razem z drużyną, z którą 
będziemy walczyć o pierwsze miejsce 
mamy po tyle samo punktów. Zajęcie 
takie wysokiego miejsca było naszym 
celem i udało się go spełnić – tłumaczy 
Maciej Zarzycki, trener I drużyny. – 
Zdarzały się nam też wpadki, ale II liga 
rządzi się swoimi prawami i bardzo 
trudno ich uniknąć. Wyjazdy takie jak 
ten ostatni z Politechniką Świętokrzy-
ską są bardzo ciężkie – dodaje

Zawodnicy Grunwaldu w prawie 
każdym meczu dominowali na parkie-
cie. – Upatrujemy w Bochni drużynę, 

która będzie z nami rywalizować 
o awans. My wygraliśmy na ich hali 
i był to dla nas podwójny sukces. Cie-
szę się, że chłopaki mocno walczyli, nie 
poddali się i wyszarpali tam te punkty. 
Bochnia w drugiej rundzie przyjedzie 
do nas i my na pewno tanio skóry nie 
sprzedamy – mówi trener „zielonych”. 
– Brakuje nam jeszcze koncentracji do 
ostatniej minut spotkania. Jest to taki 
błąd, który pojawiał się w kilku 
naszych meczach. W momencie gdy 
wygrywamy, to około 40. minuty poja-
wia się jakieś niepotrzebne rozluźnie-
nie i musimy drżeć o wynik do ostatnich 
minut – dodaje.

Trójka najlepszych strzelców:
1.(7) Marceli Migała 52 8
2.(8) Szymon Kmieć 51 8
3.(17) Wojciech Klementowicz 31 8

Walka o pierwszą ligę

Przed zawodnikami Grunwaldu stoi duże wyzwanie.
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Udane zakończenie sezonu

W sobotę (13.12.) w Pabianicach 
odbył się Memoriał Tadeusza Wnu-
ka w zapasach w stylu klasycznym 
w kategorii wiekowej kadetów oraz 
dzieci. Był to już ostatni turniej 
w starym roku, w którym wystąpili 
zawodnicy rudzkiej Pogoni. Złoto 
w kategorii dzieci wywalczył Do-
rian Bzdyra, srebro Karol Wrzos 
a brąz Wiktor Zimny. Wśród kade-
tów brąz zdobył Michał Kereciń-
ski. Trenerami zawodników dzieci 
i młodzików są Artur Kasprzak 
i Piotr Topolski, który na co dzień 
trenuje kadetów i juniorów.

Przełamanie Pogoni
Drugi mecz rundy rewanżowej 

przyniósł zwycięstwo rudzkiej dru-
żynie. Podopieczni Marcina Cyrana 
bez problemu wygrali wyjazdowy 
mecz z MKS Dąbrowa Górnicza 
S.A. II. Już po pierwszej kwarcie 
Pogoń prowadziła 27:12. Mimo 
ambitnej gry nie udało się gospoda-
rzom w żaden sposób zagrozić ru-
dzianom. Do przerwy Pogoń wy-
grywała 52:34. W drugiej połowie 
wciąż na parkiecie utrzymywała się 
bezpieczna przewaga rudzian 
a mecz ostatecznie zakończył się 
wynikiem 100:77.

Pływanie

REKLAMA

W SKRÓCIE

 11 i 12 grudnia 12-latkowie z UKS 
MANTA Kochłowice Ruda Śląska ry-
walizowali podczas mistrzostw Śląska 
w pływaniu rozgrywanych w Radlinie. 
Reprezentacja w składzie: Dominika 
Nocoń, Natalia Drażyk, Tatiana Ja-
worska, Julia Jakimowicz, Patrycja 
Szymczak, Dawid Kowalczyk i Wik-
tor Kijek wywalczyli 12 medali, zdo-

W sobotę (13.12.) w Gliwicach od-
były się zawody tenisowe z cyklu 
„koncept tenis kids cup” Duży sukces 
w tym turnieju odniosły zawodniczki  
TKS „SLAVIA”  Ruda Śląska – Sara 
Greinert oraz Dominika Górska, zdo-
bywając odpowiednio pierwsze oraz 
drugie miejsce. 

Tenis

Sukcesy  
na kortach

Od lewej stoją: organizator turnieju oraz uczest-
niczki Sara Greinert i Dominika Górska.

Medale dla MANTY

bywając 2. miejsce w klasyfikacji me-
dalowej. 

Patrycja Szymczak oraz Wiktor Ki-
jek zajmowali miejsca na podium 
w każdej konkurencji, w której starto-
wali. Patrycja nie miała sobie rów-
nych w pojedynkach na 100 i 200 m 
stylem dowolnym oraz 200 m stylem 
grzbietowym, zajęła również 2. miej-

sce na 100 m stylem grzbietowym. 
Patrycja rywalizując w konkurencji 
100 m stylem dowolnym ustanowiła 
nowy rekord Śląska 12-latek, który 
od dziś wynosi 1:03,26. Zawodniczka 
dzięki tym osiągnięciom zwyciężyła 
w klasyfikacji na najlepszą zawod-
niczkę. Wiktor niepokonany okazał 
się na dystansach 200 m stylem do-
wolnym i zmiennym, zaś dwukrotnie 
stawał na 2. miejscu podium w kon-
kurencjach 100 m stylem motylko-
wym i dowolnym – zawodnik zajął 4. 
miejsce w klasyfikacji końcowej 
wśród chłopaków.

Do worka medale dorzucili:
Natalia Drażyk – brązowy w kon-• 
kurencji 100 m stylem motylko-
wym,
Dominika Nocoń – brązowy w kon-• 
kurencji 100 m stylem zmiennym,
sztafeta dziewcząt – 1 srebrny na • 
4x100 m stylem zmiennym oraz 1 
brązowy na 4x100 m stylem do-
wolnym, w składzie: Patrycja 
Szymczak, Natalia Drażyk, Julia 
Jakimowicz i Dominika Nocoń.

Zawodnicy MANTY jeszcze wie-
lokrotnie zajmowali miejsca w pierw-
szej dziesiątce zawodów oraz zna-
cząco poprawili swoje rekordy ży-
ciowe.

Były to jedne z ostatnich startów zawodników UKS MANTY w tym roku, w najbliższą sobotę staną do 
walki podczas zawodów w Oświęcimiu.
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Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

REKLAMA

Teraz z rabatem do 5000 PLN

W sobotnim spotkaniu (13.12.)
dwóch gwiazd zgodnie z oczekiwa-
niami zwycięsko wyszła ta biała. Za-
wodnicy Wisły Kraków nie dali żad-
nych szans rudzianom i na własnej 
hali wygrali z nimi aż 6:1. Rudzianie 
przyjechali do Krakowa bez swoich 
dwóch graczy – Patryka Szachnitow-
skiego i Piotra Bubca.

W pierwszej połowie od razu zary-
sowała się przewaga wiślaków. Wy-
nik już w trzeciej minucie otworzył 
Bondar. Ten sam zawodnik trzynaście 
minut później zdobył kolejną bramkę, 
tym razem był to już gol na 3:0.  

To był dość ciekawy okres dla zawod-
niczek Zgody Ruda Śląska. W dniach 5-7 
grudnia w Kępnie odbył się VII Ogólno-
polski Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcz-
nej. W zawodach wzięły udział dwa ze-
społy Zgody w kategorii dziewcząt (2003) 
oraz młodziczek (2000). Obydwie druży-
ny zdobyły srebrne medale. Natomiast 
zespół seniorek w ostatnim meczu I rundy 
zmierzył się z bardzo dobrym zespołem 
MTS Żory. Niestety rudzianki musiały 

uznać wyższość swoich rywalek i prze-
grały 17:31. W grupie młodziczek Barba-
ra Zima została wybrana najlepszą bram-
karką turnieju, a Agnieszka Iwanowicz 
została wyróżniona. Natomiast w roz-
grywkach dziewcząt najlepszą strzelającą 
w turnieju z 48 bramkami na koncie zo-
stała Karolina Wysoczańska. Wśród wy-
różnionych znalazła się także Julia Gar-
dan. Trenerami zespołów Zgody są Józef 
Szmatłoch i Adam Michalski.

Dwa srebra i porażka

Futsal

Bez niespodzianki
W drugiej części gry wciąż dobrze 
prezentowali się gospodarze. Po 
przerwie pierwszy trafił Bondar zdo-
bywając tym samym hattricka. Ko-
lejne dwie bramki dla krakowian 
padły w ostatnich pięciu minutach – 
do siatki rudzian piłkę skierowali 
Wojciechowski i Pater. W tej części 
gry Gwieździe udało się zdobyć jed-
ną bramkę a jej autorem był Łusz-
czek.

Rudzianie z 10 punktami na koncie 
zajmują miejsce w strefie barażowej.

Wisła Kraków 6:1 (3:0)  
Gwiazda Ruda Śląska 

W sobotę (13.12.) w Rudzie Śląskiej 
podsumowano dotychczasowe efekty 
odsłony programu „Lekkoatletyka spor-
tem dla każdego”. W halembskiej hali 
MOSiR, podczas finału w różnych dys-
cyplinach zmierzyli się ze sobą ucznio-
wie zaangażowanych w akcję szkół.

– Z punktu widzenia rodzica chciała-
bym aby te dzieci trafiły do lekkoatletyki. 
Jest to dyscyplina bardzo naturalna, któ-
ra rozwija ciało w sposób równy. To 
pierwsze ogniwo do innych dyscyplin. 
Zachęcam wszystkich do takiego spę-
dzania czasu – tłumaczy Zuzanna Ra-
decka-Pakaszewska, główny koordyna-
tor programu w Rudzie Śląskiej.

Lekkoatletyka

Z lekkoatletyką na Ty
 „Lekkoatletyka sportem dla każde-

go” to ogólnopolski program finansowa-
ny przez Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki. Skierowany jest do szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów. Zorientowany 
jest przede wszystkim na upowszechnia-
nie lekkiej atletyki oraz stworzenie 
atrakcyjnej oferty zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży.

 W naszym mieście programem obję-
to siedem szkół podstawowych. Nauczy-
ciele klas I-III przeszkoleni zostali z ob-
sługi wykorzystywanego podczas zajęć 
sprzętu lekkoatletycznego. Finalnie, 
w każdej ze szkół przeprowadzono za-
wody w siedmiu konkurencjach.

Na halembskiej hali odbyły się lekkoatletyczne za-
wody.

W czwartek (11.12.) zabytkowa cechownia by-
tomskiej kopalni „Rozbark” gościła najlepszych 
młodych tenisistów ziemnych województwa ślą-
skiego biorących udział w Pucharze Śląska Carbo-
Koks. Śląski Związek Tenisowy na zakończenie 
sezonu zorganizował tam galę podsumowującą ry-
walizację w 4 kategoriach wiekowych do lat 8, 9,  
10 i 12. Turnieje dla dzieci tegorocznej edycji od-
były się w 10 miastach naszego regionu. Wśród 
nagrodzonych znalazły się dwie rudzianki, w kate-
gorii krasnali do lat 8 puchar za trzecie miejsce ode-
brała Zuzanna Czyż z TKS Slavia Ruda Śląska, 
natomiast w kategorii skrzatów do lat 12 bezkonku-
rencyjna okazała się mieszkanka Goduli Karolina 
Bartusek – reprezentantka Mostostalu Zabrze.

Tenis

Rudzianki  
z pucharami

Adecco Poland dla swojego klienta, Fabryki Opla  
w Gliwicach poszukuje osób na stanowiska:

OPeRaTOR Wózka WidłOWeGO 
ORaz PRacOWnik PROdukcji

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Adecco Gliwice,tel. (32) 301-48-22 
lub gliwice@adecco.com

n O W O Ś Ć
P O Ż Y c z k a 

H i P O T e c z n a
pod zastaw nieruchomości  

bez Bik kRd itp.  
honorujemy zajęcia komornicze

tel. 515-299-985

Turniej okazał się szczęśliwy dla rudzianek.

REKLAMA
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