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Chwile grozy 
w Bykowinie. 
Autobus stanął w ogniu

czytaj str. 2

DZIŚ W NUMERZE
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Zakończył się 

remont A-4
Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą! Po 

trzech miesiącach zakończył się remont 
rudzkiego odcinka autostrady A-4. To nie 
był łatwy czas dla zmotoryzowanych, bo 
oprócz stania w korkach, na remontowa-
nym odcinku notorycznie dochodziło do 
stłuczek. Jednak cóż… swoje trzeba od-
cierpieć, by było lepiej. Odpowiedzialna 
za remont Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad zapewnia, że te-
raz będzie już tylko lepiej.

 Czytaj więcej na str. 2
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Ślub 
w plenerze!

SPECJALIZUJEMY SIĘ 
W ORGANIZACJI: 
przyjęć rodzinnych, 
konferencji, 
spotkań i imprez 
zakładowych 
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SPECJALIZUJEMY SIĘ 
W ORGANIZACJI: 

spotkań i imprez 
zakładowych 
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Kto wywiezie 
nasze śmieci?

2015 rok już się rozpoczął, a tymcza-
sem nadal nie została wyłoniona fi rma, 
która będzie odpowiedzialna za wywóz 
śmieci od mieszkańców Rudy Śląskiej. 
Czy to oznacza, że odpady z naszych do-
mów i osiedli nie zostaną odebrane? Otóż 
nie. Śmieci z rudzkich domostw będą od-
bierane na podstawie zamówienia uzupeł-
niającego udzielonego w trybie zamówie-
nia z wolnej ręki. Co konkretnie oznacza 
to dla mieszkańców naszego miasta?
 Czytaj więcej na str. 3
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Z pomocą dla 

Dominika
Dominik Dołgopoły od dziecka wal-

czy z zespołem Alagille’a. Ale za nic 
w świecie nie daje się chorobie. Tym bar-
dziej, gdy przekonał się o tym, jak gorące 
potrafi ą być serca rudzian. Podczas biegu 
charytatywnego zorganizowanego na 
rzecz leczenia młodego rudzianina, udało 
się uzbierać sporo niezbędnych pieniędzy 
na jego leczenie. Mieszkańcy jak zwykle 
udowodnili, że pomaganie to nasza spe-
cjalność oraz misja. 

Czytaj więcej na str. 7

Jaki będzie 2015 rok? Radni przyjęli budżet
Czytaj więcej na str. 6
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Więcej na str. 5

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

TANIE 
ROZMOWY

DO NIEMIEC
I ANGLII

TEL. 32 779-73-73
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Koniec remontu  
i korków na A4

Prace na autostradzie rozpoczęły się 
7 września ubiegłego roku. Na zlece-
nie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad wyremontowano 
dylatacje (szczeliny) mostu nad ul. 
Kochłowicką oraz na wiadukcie nad 
torami PKP w rejonie węzła Batory. 
Wymieniono także nawierzchnię auto-
strady na odcinku o długości ponad 8 
km.

– Remont polegał na sfrezowaniu 
warstwy ścieralnej i w jej miejsce uło-
żeniu nowej – wyjaśnia Marek Prusak, 
p.o. specjalisty ds. komunikacji spo-
łecznej GDDKiA w katowickim od-
dziale. 

W trakcie prac ruch na rudzkim od-
cinku (ok. 3 km) autostrady A-4 pro-
wadzony był dwukierunkowo po jed-
nej jezdni. Dlatego teraz, po zlikwido-
waniu drogowych utrudnień, kierowcy 

odetchnęli z ulgą. – Nareszcie! Z jed-
nej strony ten remont był potrzebny, 
ale z drugiej – zwężenia na drodze da-
wały się we znaki, zwłaszcza w godzi-
nach szczytu, kiedy trzeba było swoje 
odstać w korkach – przyznaje pan Ro-
bert, kierowca z Kochłowic.

Wystarczy przypomnieć, że tylko 3 
grudnia, w czasie, gdy trwały jeszcze 
prace, zaledwie w ciągu 30 minut na 
rudzkim odcinku A-4 doszło aż do 
trzech kolizji. Notorycznie zresztą 
miały one miejsce odkąd wprowa-
dzono ograniczenia.

Dodajmy, że GDDKiA poza 
wspomnianym remontem, 
miało zamiar prowadzić 
także prace polegające na 
położeniu asfaltu między 
jezdniami w kierunku Gli-
wic i Katowic. Zrezygno-
wano jednak z tego pomy-
słu, bo to oznaczałoby kolej-
ne utrudnienia dla kierowców, 
które potrwałyby aż do wiosny te-

go roku. Prawdopodobnie remont zo-
stanie przeprowadzony w późniejszym 
terminie. 

– Na chwilę obecną jezdnia auto-
strady A-4 w Rudzie Śląskiej posiada 
nową nawierzchnię spełniającą 
wszystkie wymogi, a co za tym idzie, 
w najbliższym czasie nie planuje się 
żadnych remontów nawierzchni jezdni 
na tym odcinku – zapewnia Marek 
Prusak. Joanna Oreł

Z rudzkich dróg

Po ponad trzech miesiącach 
zakończył się remont 
rudzkiego odcinka 
autostrady A-4. Kierowcy 
w końcu mogą cieszyć się 
jazdą bez konieczności 
stania w korkach, która 
dodatkowo jest o wiele 
bardziej komfortowa.

Kronika

Drogowy horror – tak mieszkańcy ko-
mentowali to, co działo się na drogach 
naszego miasta w miniony weekend.  
Z powodu trudnych warunków – według 
informacji mieszkańców – na Czarnym 
Lesie autobus linii nr 23 wjechał w drze-
wo, a dwa inne autobusy wpadły w po-
ślizg. W tej samej dzielnicy – przy skrzy-
żowaniu ulic Niedurnego, 1 Maja i Koko-
ta doszło nawet do sytuacji, w której  
z powodu utrudnień, pasażerowie innych 
aut i piesi pomogli przejechać karetce po-
gotowia ratunkowego, która ślizgała się 
na jezdni. W niedzielę wieczorem przy-
blokowane było także rondo w Wirku. 
Mieszkańcy na bieżąco zgłaszali proble-
my do rudzkich służb porządkowych. Jak 
informuje rudzki magistrat – odebrano 

Kronika

Ogień w autobusie 121
Chwile grozy przeżyli pasażerowie autobusu linii 121 w niedzielne popołudnie. Pojazd stanął 
w ogniu podczas przejazdu przez Bykowinę. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał.

Informację o płonącym autobusie 
rudzcy strażacy otrzymali 4 stycznia tuż 
przed godz. 17. Dyżurnym przekazano, 
że na skrzyżowaniu przy ulicy Korfante-

Kierowcy mają nadzieję, że po remoncie będzie mniej wypadków.

Straty po pożarze oszacowano na 800 tys. zł.
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Lodowy „Armagedon” na drogach

ok. 250 zgłoszeń. Niedzielnym wieczo-
rem, gdy zmieniające się warunki pogo-
dowe sprawiały kierowcom najwięcej 
problemów, w naszym mieście doszło do 
czternastu kolizji. – Gdy są takie trudne 
warunki jak w niedzielę, zwykle nie do-
chodzi do poważniejszych zdarzeń. 
Większa jest ich ilość, ale są one 
mniejszego kalibru. Są to zazwyczaj 
kolizje spowodowane niedostosowaniem 
prędkości do panujących warunków 
pogodowych – tłumaczy komisarz Mari-
usz Kurek, naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP Ruda Śląska.

Z tzw. szklanką na drodze w miniony 
weekend walczyło osiem pługopiaskarek. 
Na drogi wysypano ok. 133 ton soli.

 JO, RP

Trudne warunki utrzymywały się także w poniedziałek.
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go w Bykowinie pali się autobus linii nr 
121. – Na miejsce wysłano trzy zastępy 
straży pożarnej – mówił w trakcie akcji 
oficer dyżurny rudzkiej Straży Pożarnej.

W chwili, gdy wybuchł pożar, w auto-
busie znajdowało się dziesięciu pasaże-
rów oraz kierowca. Zdążyli oni jednak 
ewakuować się z pojazdu przed rozprze-
strzenieniem się ognia. Płomienie zaczę-
to gasić jeszcze przed przybyciem Straży 
Pożarnej. – Na szczęście nikomu nic się 
nie stało – zaznacza Klaudiusz Cop, 
rzecznik prasowy rudzkiej Straży Pożar-
nej.

Szacunkowe straty po pożarze ocenio-
no na 800 tys. zł. Bowiem autobus spalił 
się niemalże doszczętnie. Nie wiadomo 
jednak, skąd pojawił się ogień. – Do-
kładne przyczyny pożaru ma ustalić poli-
cja – mówi Klaudiusz Cop. 

Dodajmy, że akcja była utrudniona 
z powodu oblodzonej jezdni. 

– Powodem tego zdarzenia były wa-
runki atmosferyczne, nieposypane drogi 
powodowały duże utrudnienia w przy-
czepności pojazdu i podejrzewam, że gdy 
ześlizgiwał się z tej góry, to przegrzał się 
do granicy wytrzymałości. Sam byłem 
pasażerem tego autobusu i całą drogę 
występowały problemy – zgłosił nam pan 
Patryk.

Joanna Oreł
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Podsumowanie uchwały śmieciowej 

Czy segregujemy skutecznie?
Miasto nadal nie wybrało wykonawcy, który będzie odbierał i wywoził na-
sze śmieci w 2015 roku. Tymczasem dotychczasowa umowa zakończyła się 
w 2014 roku. Czy to oznacza, że odpady z naszych domów i osiedli nie będą 
odbierane?

Umowa, która obowiązywała od lipca 2013 roku, 
wygasła pod koniec grudnia 2014 r. Urzędnicy roz-
poczęli więc – jeszcze przed upływem tego terminu 
– poszukiwania nowego wykonawcy. Niestety, bez-
skutecznie. – Zastanawiamy się teraz, w jaki sposób 
przez cały styczeń będziemy musieli radzić sobie 
z kolejnymi workami śmieci, a to po świętach nie 
lada problem. Kiedy i kto wywiezie odpady? – pyta-
ją mieszkańcy Rudy Śląskiej.

Co w tej sprawie zrobili urzędnicy rudzkiego ma-
gistratu? – Miasto musiało unieważnić dwa przetar-
gi na odbiór odpadów 
komunalnych z uwa-
gi, iż cena złożonych 
ofert przewyższała 
kwotę, która miała 
zostać przeznaczona 
na sfinansowanie za-
mówienia – informuje 
Krzysztof Piecha, na-
czelnik Wydziału Ko-
munikacji Społecznej 
i Promocji Miasta. 

Miasto oszacowało 
wartość zamówienia 
podstawowego na ponad 10 mln zł brutto. Tymcza-
sem kwoty, jakie podawali zgłaszający się do prze-
targu, były wyższe. Dlatego też urzędnicy nadal 
szukają nowego wykonawcy. – 13 grudnia (2014 r. 
– przyp. red.) ogłoszony został kolejny przetarg na 
odbiór odpadów. Otwarcie ofert zaplanowano na 19 
stycznia 2015 r. – zapowiada Krzysztof Piecha.

Kto więc do czasu rozstrzygnięcia przetargu bę-
dzie wywoził śmieci z domostw w Rudzie Śląskiej? 
Od 1 stycznia zajmuje się tym dotychczasowy wy-
konawca, czyli konsorcjum firm Tonsmeier Połu-
dnie i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van 
Gansewinkel.

– Konsorcjum będzie świadczyło usługę w ra-
mach zamówienia uzupełniającego udzielonego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zasady odbioru 

odpadów komunalnych z terenu miasta pozostają 
niezmienne – twierdzi Piecha. O tym, że pracy bę-
dzie sporo, świadczą statystyki. W okresie od stycz-
nia do października 2014 roku w Rudzie Śląskiej 
odebrano 51,2 tys. ton odpadów komunalnych,  
w tym 37,9 tys. ton stanowiły śmieci zmieszane 
(dane dotyczące dokładnej liczby odebranych odpa-
dów będą znane w kwietniu po zakończeniu okresu 
sprawozdawczego).

Porównajmy, że w 2012 r. z terenu miasta wywie-
ziono 57,6 tys. ton śmieci, z czego 46,1 tys. ton sta-

nowiły odpady zmie-
szane (niesegregowa-
ne), zaś 11,5 tys. ton 
odpady segregowane 
(m.in. papier, szkło, 
tworzywa sztuczne, 
odpady ulegające bio-
degradacji, odpady 
wielkogabarytowe, 
przeterminowane le-
ki, odpady budowlane 
i rozbiórkowe stano-
wiące odpady komu-
nalne, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny). 
Z kolei przed rokiem było to prawie 60 tys. ton 

śmieci, w tym ok. 42 
tys. ton stanowiły od-
pady zmieszane. 
Zresztą, jak podkre-
ślają urzędnicy – z ich 
obserwacji wynika, 
że rudzianie coraz 
świadomiej segregu-
ją. Ale nie jest tak 
idealnie, jak mogłoby 
się wydawać.

– Jednym z więk-
szych problemów po 
wdrożeniu nowej 

ustawy śmieciowej 
pozostaje mniejszy od 
oczekiwanego poziom 
segregacji odpadów 
w zabudowie wieloro-
dzinnej. Anonimo-
wość mieszkańców 

powoduje, że niejednokrotnie odpady segregowane 
trafiają do kontenerów na odpady zmieszane – 
przyznaje Krzysztof Piecha.

Przypomnijmy, że problemem w Rudzie Śląskiej 
było również to, że mieszkańcy od momentu wej-
ścia w życie nowej ustawy narzekali na brak dosta-
tecznej liczby pojemników na segregowane odpa-
dy. – Jak mam selekcjonować śmieci, skoro nie po-
trafię znaleźć pod swoim blokiem pojemników z po-
działem na segregowane odpady? – pytał jeszcze 
kilka miesięcy temu pan Józef, mieszkaniec osiedla 
Paryż w Goduli.

Otóż teraz jest już lepiej. Bowiem w ciągu roku 
po wprowadzeniu nowej ustawy śmieciowej (od 
lipca 2013 roku do lipca 2014 roku) firma odbiera-
jąca odpady z Rudy Śląskiej wystawiła w naszym 
mieście ponad 13 tys. nowych pojemników, 150 
kontenerów oraz prawie 5 tys. pojemników na od-
pady ulegające biodegradacji. Mieszkańcom rozda-
no także ponad 130 tys. worków do selektywnej 

Od stycznia do października 2014 
roku w Rudzie Śląskiej odebrano 

51,2 tys. ton odpadów, w tym 37,9 
tys. ton stanowiły śmieci zmieszane. 
Z kolei przed rokiem było to prawie 
60 tys. ton śmieci, w tym ok. 42 tys. 

ton to odpady zmieszane. Zaś w 2012 
r. wywieziono 57,6 tys. ton śmieci, 

przy 46,1 tys. tonach odpadów 
zmieszanych. 

zbiórki odpadów. 
W minionym roku także 

podjęto działania w tym temacie. – Miasto w ra-
mach umowy na odbiór odpadów zobowiązało wy-
konawcę do wyposażenia nieruchomości w pojem-
niki na odpady komunalne – wyjaśnia Krzysztof 
Piecha. – Ponadto w 2014 roku doposażono pla-
cówki oświatowe (szkoły, przedszkola) w nowe po-
jemniki do selektywnej zbiórki odpadów (szkła, pa-
pieru i tworzyw sztucznych) – dodaje naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Mia-
sta.

Zgodnie z grudniowymi danymi na realizację 
usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu 
odpadów komunalnych miasto w ubiegłym roku 
wydało ponad 15 mln złotych. 

Natomiast od momentu wejścia w życie znoweli-
zowanej ustawy śmieciowej do końca grudnia 2013 
roku wyłożono na ten cel 8 mln zł. 

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z de-
cyzją radnych od stycznia 2014 zostały zmienione 
zasady opłaty za odbiór odpadów segregowanych. 
Zgodnie z nimi obecnie płacimy 9 zł od osoby za 
zbiórkę selektywną, a nie jak dotychczas – 11 zł. 

Nie zmieniła się jednak stawka za śmieci niese-
gregowane, która aktualnie wynosi 17 zł od oso-
by.   Joanna Oreł

Kampania „Akcja 
Segregacja” trwała 

cały rok.

W ramach „Akcji Segregacja” UM wydał specjalne kalendarze.

Dotychczas miasto unieważniło dwa 
przetargi na odbiór śmieci od 2015 

roku. Wykonawcy, którzy zgłosili 
oferty, zażądali bowiem wyższej 

kwoty od tej, którą przeznaczono 
w budżecie, czyli 10 mln zł. Na 19 
stycznia 2015 roku zaplanowano 

kolejne otwarcie ofert. Czy wówczas 
dowiemy się, kto odbierze odpady od 

mieszkańców Rudy Śląskiej?
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Szpitalni palacze za nic mają zakazy  | G�����

Zdjęcie rozrzuconych niedopałków nadesłał nam Czytelnik.

– „Parę dni temu miałem okazję 
odwiedzać rodzinę hospitalizowaną 
na Oddziale Otolaryngologicznym 
Szpitala Miejskiego w Rudzie Ślą-
skiej. Po przejściu do podziemi w koń-
cu dotarłem do klatki schodowej, któ-
ra prowadziła na piętro, na którym 
znajduje się cel moich odwiedzin. Ja-
kie było moje zdziwienie, kiedy na 
schodach zobaczyłem grupkę pacjen-
tów w różnym stanie zdrowia palą-
cych sobie papierosy w najlepsze, 
jakby byli w pubie, a nie w szpitalu. 
Dym był taki, że można by przysło-
wiową siekierę powiesić, ponieważ 
w tym miejscu okna nie mają klamek” 
– pisze do nas pan Andrzej Krók.

 – „Najlepsze w tym wszystkim jest 
to, że na ścianie wisi duży znak „za-
kaz palenia”, z którego nikt sobie nic 
nie robi” – dodaje. Choć personel 
szpitali jest wyczulony na egzekwo-

wanie zakazu, czasami nie da się do-
pilnować wszystkich miejsc. Jak to 
wygląda w Rudzie Śląskiej?

– Na terenie budynków szpitala, 
jak i w jego okolicy, obowiązuje 
całkowity zakaz palenia, wszędzie 
wywieszone są tablice informujące 
o tym. Personel oddziałów został 
ponownie zobowiązany do informo-
wania pacjentów o obowiązującym 
bezwzględnym zakazie palenia pa-
pierosów. W ciągu 
dnia klatka schodowa 
jest wielokrotnie kon-
trolowana przez pra-
cowników szpitala, pa-
lący pacjenci są infor-
mowani o zakazie – tak 
swoje stanowisko przed-
stawia Szpital Miejski 
w Rudzie Śląskiej.

Magdalena Szewczyk

Szpital to miejsce publiczne, dlatego zarówno w budynku 
szpitalnym jak i przed nim obowiązuje zakaz palenia. Jednak 
w praktyce mało kto stosuje się do tych przepisów, natomiast 
personel medyczny ma problem z utrzymaniem dyscypliny.

Rzecznik prasowy Tramwajów Ślą-
skich informował, że linia tramwajo-
wa nr 9 wróci w całości na przełomie 
listopada i grudnia, jednak jeszcze 12 
grudnia odbieraliśmy telefony ze 
skargami: – Na przełomie miesięcy 
miała wrócić stara „Dziewiątka”. 
Jest prawie połowa grudnia a dalej 
nic się nie zmieniło i trzeba przesia-
dać się między tramwajami – mówił 
jeden z mieszkańców Nowego Byto-
mia. Początek czasowych zmian 
w organizacji ruchu tramwajowego 

w Bytomiu i okolicach wiązał się 
z przebudową układu torowego na 
skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej i Za-
brzańskiej. Kolejnym etapem było 
rozpoczęcie prac modernizacyjnych 
na ul. Jagiellońskiej, która obejmuje 
nie tylko torowisko i sieć trakcyjną, 
ale również przebudowę podziem-
nych instalacji, kanalizacji i zakres 
drogowy. 

– Roboty jeszcze nie dobiegły koń-
ca, ale część tramwajowa jest już na 
tyle zaawansowana, że możliwe jest 

Od 13 grudnia można już w pełni korzystać z dwóch linii tramwajowych – nr 9 i nr 18 – kursu-
jących przez Rudę Śląską. Mieszkańcy z niecierpliwością czekali na zakończenie modernizacji 
torowisk, bacznie pilnując zapowiadanych terminów zakończenia prac.

wznowienie ruchu tramwajowego. 
Zależało nam bardzo, żeby możliwie 
najwcześniej przywrócić ruch tram-
wajów na stałe trasy – wyjaśnia 
rzecznik Tramwajów Śląskich, An-
drzej Zowada.

W związku z tym od 13 grudnia li-
nia nr 9 wróciła na stałą trasę: Bytom 
pl. Sikorskiego – Chorzów Ratusz, 
a linia 18 na trasę: Ruda Śląska Cheb-
zie pętla – Bytom Stroszek zajezd-
nia.

Magdalena Szewczyk Pasażerowie podróżujący „9” mogą odetchnąć z ulgą.

Zakaz palenia w miejscach publicznych 
obowiązuje już od 4 lat. W przypadku 

szpitali pacjentom nie wolno palić 
zarówno w budynkach jak i na terenach 

je otaczających. Niektórzy proponują 
kontrowersyjne rozwiązanie problemu 
w postaci tworzenia palarni na terenie 

szpitalnym.

Tramwajowy comeback | R��� Ś�����
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Halemba

I nastała ciemność. 
Czy to się zmieni?

Złe oświetlenie ulicy stało się zmorą zarówno kierowców jak i pieszych. 

– Codziennie przechodzę lub jadę ulicą Halembską 
na odcinku od KWK Bielszowice w stronę Halemby. 
Dużym utrudnieniem jest dla mnie ciemność, która 
panuje na tym odcin-
ku. Ogranicza ona wi-
doczność zarówno 
kierowcom jak i prze-
chodniom – alarmuje 
pan Ludwik, mieszka-
niec Halemby. Ru-
dzianin wspomina, że 
sam był świadkiem 
wypadku, w którym to 
pijany pieszy wszedł 
tuż pod koła przejeż-
dżającego samochodu, gdy na drodze panowała 
ciemność. – Na szczęście kierowca w porę zareago-
wał i cudem udało się uniknąć tragedii – wspomina 
pan Ludwik.

Jego zdaniem, gdyby trasa była lepiej oświetlona, 
rudzianie mogliby poczuć się bezpieczniej. Przykła-
dów nie trzeba zresztą daleko szukać. Mieszkaniec, 
który zgłosił nam problem, sam bowiem uczestniczył 

w kryzysowych sytuacjach na ul. Halembskiej. – Jadąc 
samochodem widziałem jak spacerujące z mamą dziec-
ko wyrwało się i chciało wbiec na ulicę. Szybka reakcja 

mamy i moja spokojna 
jazda pozwoliły na 
uniknięcie nieszczęścia. 
Dostrzegłem dziecko 
praktycznie w ostatniej 
chwili – wyjaśnia pan 
Ludwik. Takie do-
świadczenia skłoniły 
go do tego, by nagło-
śnić problem. – Uwa-
żam, że tak dalej być 
nie może – apeluje ru-

dzianin i zarazem pyta: – Chciałbym dowiedzieć się, 
kto odpowiada za oświetlenie tej drogi? Czy miasto 
jest jej właścicielem? Czy planowana jest zmiana lub 
naprawa oświetlenia?

Ze sprawą zwróciliśmy się do rudzkiego Urzędu 
Miasta. – Pas drogowy przy ulicy Halembskiej prze-
biega przez działkę należącą do miasta Ruda Śląska 
oraz działkę Skarbu Państwa. Miasto dysponuje już 

Egipskie ciemności – tak mieszkańcy komentują widoczność na ulicy 
Halembskiej, która łączy Bielszowice i Halembę. Czy droga ta w końcu 
zostanie lepiej oświetlona?

projektem budowlano-wykonawczym dotyczącym bu-
dowy oświetlenia na tym terenie – mówi Krzysztof 
Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta.

Jednak ze względu na brak pieniędzy w tegorocz-
nym budżecie, plany te zostaną zrealizowane dopiero 
w 2016 roku. Ale na tym nie koniec. – Na przyszły rok 
zaplanowano budowę oświetlenia przy ulicach: Biel-
szowickiej, Ustronnej, Kościelnej, Macieja, Konstytu-
cji i Żelaznej, Tołstoja oraz Oświęcimskiej – wylicza 
Krzysztof Piecha. – W sumie na realizację tych przed-
sięwzięć zarezerwowano blisko 1 mln zł – dodaje.

Warto zaznaczyć, że ulica Halembska to droga, na 
której w ciągu ostatnich czterech lat wiele razy do-
chodziło do niebezpiecznych sytuacji. Stąd też zwięk-
szone zainteresowanie mieszkańców, by poprawić 
poziom bezpieczeństwa w tym miejscu. 

Przypomnijmy bowiem, że w 2011 roku w  rejonie 
ulic Halembskiej i Nowy Świat doszło do kolizji,  
w której na szczęście nikt nie ucierpiał. Natomiast 
rok wcześniej, także przy wspomnianej ulicy, cięża-
rówka zahaczyła przyczepą o kładkę, w wyniku cze-
go zamknięty został odcinek do ul. Nowy Świat.

 Dominika Kubizna

Rudzcy urzędnicy obiecują, że 
w przyszłym roku ulica Halembska 

zostanie lepiej oświetlona. Mało tego – 
instalacje nowych świateł planowane są 
także przy ul. Bielszowickiej, Ustronnej, 

Kościelnej, Macieja, Konstytucji i Żelaznej, 
Tołstoja oraz Oświęcimskiej. Wstępnie 

projekt wyceniono na ok. milion złotych.
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9 stycznia – KATOWICE i ZAWIERCIE
10 stycznia – PIEKARY ŚLĄSKIE i BYTOM

11 stycznia – RUDA ŚLĄSKA i ŻORY

Mamy nowy budżet. A w nim – 100 mln zł na inwestycje

Podczas sesji ślubowanie złożyli także kolejni radni.

www.wiadomoscirudzkie.pl POLITYKA | 7.01.2015

Tegoroczne wydatki z budżetu miasta 
oszacowano na 624,8 mln zł, przy docho-
dach na poziomie 585,8 mln zł. Projekt 
budżetu miasta na 2015 roku był głosowa-
ny przez radnych na ostatniej (30 grudnia 
ub.r.) sesji Rady Miasta. Jednak nie wszy-
scy radni byli przychylni nowemu doku-
mentowi. Świadczą o tym zresztą wyniki 
głosowania. 16 radnych było za uchwałą, 
zaś aż ośmiu wstrzymało się od głosu.

 – W tym budżecie jest wszystko to, co 
powinno być z punktu widzenia mieszkań-
ców – komentował podczas sesji radny 
Andrzej Stania. – Brakuje jednak tego, by 
zaplanowane zadania realizowane były nie 
tylko ze środków własnych, ale także 
z większym procentowym udziałem unij-
nym – dodawał.

Z kolei Józef Skudlik zwracał uwagę na 
dodatkowe środki, których miasto będzie 
potrzebowało w 2015 roku na zapewnienie 

Budżet uchwalony. Jak zmieni się Ruda Śląska?
Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta przyjęty został budżet Rudy Śląskiej na 2015 rok. Najbliższe 12 miesięcy przyniesie szereg remontów i inwestycji w na-
szym mieście. Władze miasta planują m.in. modernizację ośrodków sportowo-rekreacyjnych, a także kontynuację budowy drogi, która będzie jedną z najważniejszych 
w regionie, czyli trasy N-S. Ogółem pula inwestycyjna jest najwyższa od czterech lat i wynosi ok. 100 mln zł. Na co dokładnie przeznaczone zostaną te pieniądze?

– nie tylko 5-latkom, ale również 4-latkom 
– miejsc w przedszkolach. 

Jednak nie tylko to będzie prioryteto-
wym zadaniem w 2015 roku. Najwięcej 
pieniędzy mają bowiem pochłonąć roboty 
drogowe (ponad 52 mln zł uzyskane m.in. 
z emisji obligacji i pożyczek). Zostaną one 
głównie przeznaczone na kontynuację bu-
dowy trasy N-S. Niedawno miasto w prze-
targu wyłoniło firmę Drogopol, która bę-
dzie odpowiedzialna za to zadanie. Całość 
ma kosztować 50 mln zł. Część tej kwoty 
ma pokryć Unia Europejska. 

– Na wiosnę planujemy ruszyć z budową 
trasy N-S od ul. 1 Maja do ul. Bukowej oraz 
od ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli. Pod koniec 
przyszłego roku chcielibyśmy też rozpocząć 
roboty od ul. Bukowej do ul. Kokota. Mamy 
dużą szansę na dofinansowanie 85 proc. war-
tości tej inwestycji ze środków unijnych – za-
znacza prezydent Grażyna Dziedzic.

W planach na ten rok jest także termo-
modernizacja szkół oraz zainstalowanie 
kolektorów słonecznych w budynkach, 
które należą do miasta. W tym celu miasto 
zamierza wydać ok. 4,3 mln zł. Kolejnymi 
z priorytetów w budżecie na najbliższe 12 
miesięcy są: modernizacja ośrodka Bur-
loch w Orzegowie (2,7 mln zł) oraz rewita-

lizacja parku Kozioła w Rudzie (1,7 mln 
zł). Jednak to nie koniec inwestycji w sport 
i rekreację. Na ten cel ogółem w tym roku 
zostanie przeznaczonych 17 mln zł. Pie-
niądze te zostaną przeznaczone m.in. także 
na remont kąpieliska w Nowym Bytomiu. 
W planach jest również odnowienie trasy 
biegowej oraz bieżni stadionu przy ul. 
Czarnoleśnej. 

Ponadto w ramach budżetu szykuje się 
rozbudowa kanalizacji deszczowej. Cho-
dzi głównie o odwodnienie ulic Zabrzań-
skiej i Kokotek w Rudzie oraz ul. Kłodnic-
kiej w Halembie. Natomiast w Kochłowi-
cach zmodernizowana zostanie ul. Jagiełły, 
która obecnie jest drogą gruntową. Podob-
nie jak w minionym roku, w tegorocznym 
budżecie zaplanowano również inwestycje 
mostowe. Przy ul. Przemysłowej w Ko-
chłowicach zostanie zlikwidowany wia-

dukt, zaś w Rudzie przy ul. Piastowskiej 
zostanie on przebudowany. 

Innym z priorytetów w tym roku ma być 
termomodernizacja placówek oświato-
wych. Na ten cel miasto chce przeznaczyć 
prawie 14 mln zł. Za pieniądze te ocieplo-
nych zostanie siedem placówek oświato-
wych, a w dwunastu szkołach i przedszko-
lach wdrażany będzie system zarządzania 
energią. 

Przed głosowaniem uchwały budżeto-
wej Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach wydała pozytywną opinię 
na temat dokumentu. RIO zaakceptowało 
także zaplanowany w budżecie deficyt, 
który wynosi obecnie ok. 35 mln zł. 

Podobnie zresztą dokument zaopinio-
wali radni zasiadający w dziewięciu ko-
misjach Rady Miasta, w tym najistotniej-
szych – Komisji Budżetu i Przedsiębior-
czości oraz Komisji Rewizyjnej. Podczas 

sesji na 24 głosujących radnych za przyję-
ciem budżetu głosowało 18 osób w tym: 
Krzysztof Rodzoch, Agnieszka Płaszczyk,  
Witold Hanke, Grzegorz Handler oraz Ja-
cek Jarocki z Razem dla Rudy Śląskiej; 
Henryk Piórkowski i Dariusz Potyrała  
z SLD; Jakub Wyciślik i Józef Skudlik  
z Rodziny Rudzkiej; Cecylia Gładysz, 
Władysław Dryja, Władysław Kucharski, 
Sławomir Ochliński, Andrzej Pacławski 
oraz Michał Wieczorek z klubu Platformy 
Obywatelskiej i Marek Kobierski z Poro-
zumienia dla Rudy Śląskiej. Od głosu 
wstrzymali się natomiast: Marek Wesoły, 
Katarzyna Korek, Stefania Krawczyk, 
Dorota Tobiszowska oraz Mariusz Pakuza 
z Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie 
zresztą jak Andrzej Stania, Norbert Rózga 
i Joanna Kołada z PO. Kazimierz Myszur 
z PiS-u nie głosował.

 Joanna Oreł

Najważniejszą inwestycją w tym roku będzie 
trasa N-S. Mieszkańcy mogą się także 

spodziewać dalszej modernizacji ośrodka 
Burloch w Orzegowie oraz rewitalizacji parku 

Kozioła w Rudzie. Ważne dla mieszkańców 
będą także remonty kąpieliska w Nowym 

Bytomiu, trasy biegowej oraz bieżni stadionu 
przy ul. Czarnoleśnej.

– Opiniowałam projekt budżetu w Ko-
misjach Kultury i Oświaty. W tych dzia-
łach byliśmy zadowoleni z założeń bu-
dżetu. Szczególnie, jeżeli chodzi o kultu-
rę, dla której środki zwiększyły się z 1,4 
proc. do 2 proc. Dzięki temu uda nam się 
realizować m.in. wspaniały program 
ochrony zabytków. Z mojego punktu wi-
dzenia najważniejsza jest także budowa 
sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 14. Priorytetem, który również 
znalazł się w budżecie, jest kontynuacja 
budowy trasy N-S. To dobrze wróży na 
początek kadencji, że radni – także nowi, 
którzy weszli do Rady Miasta, przyjęli 
budżet. Mam nadzieję, że będziemy dzia-
łać ponad podziałami.
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Cecylia Gładysz,
radna klubu 
Platformy 
Obywatelskiej

– Moim zdaniem budżet na 2015 rok 
stwarza warunki bezpieczeństwa, jeżeli 
chodzi o funkcjonowanie miasta. Musimy 
być bowiem przygotowani na nieprzewi-
dziane sytuacje, związane m.in. z działa-
niami rządu. Mam tutaj na myśli m.in. 
kwestie związane z utrzymaniem przed-
szkolaków. Do tego dochodzą problemy 
z funkcjonowaniem Aquadromu. Oczywi-
ście, żaden budżet nie zadowoli wszystkich. 
Niemniej jednak ja pracuję w czterech ko-
misjach i tam nikt nie miał większych za-
strzeżeń do jego założeń. Zarówno w Ko-
misjach Zdrowia, Rodziny i Pomocy Spo-
łecznej, jak i Kultury, Oświaty oraz Infra-
struktury i Rozwoju Miasta radni ocenili 
projekt niemalże jednogłośnie pozytywnie.

Krzysztof Rodzoch, 
radny klubu Razem 
dla Rudy Śląskiej

– W ramach klubu PiS kilkakrotnie konsul-
towaliśmy się w sprawie założeń budżetu. Po 
analizie doszliśmy do wniosku, że zbyt duże 
zaciąganie zobowiązań, jakie naszym zdaniem 
założono w projekcie, nie służy rozwojowi 
miasta. W założeniach zabrakło nam także bu-
downictwa mieszkaniowego. Dlatego wstrzy-
maliśmy się od głosowania nad budżetem, ale 
nie byliśmy przeciwko. Chcieliśmy w ten spo-
sób zasygnalizować, że są pewne rzeczy, które 
według nas wymagają dopracowania. I ow-
szem, w Komisjach Prawa, Samorząd- 
ności i Bezpieczeństwa oraz Zdrowia,  
Rodziny i Pomocy Społecznej zaopiniowałam 
projekt budżetu pozytywnie, bo w tych dzia-
łach wspomniane kwestie nie były aż tak wi-
doczne jak w ujęciu całościowym.

Stefania Krawczyk, 
radna klubu Prawa 
i Sprawiedliwości
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Mikołajkowa historia Dominika
Dominik Dołgopoły 

od urodzenia walczy 
z zespołem Alagille’a. 

Mimo choroby to bardzo wesoły, 
ruchliwy chłopiec, który ma 
głowę pełną marzeń. W niedzielę 
(21.12.) rudzianie pomogli mu 
w walce z chorobą… biegając!

Wielu rudzian zdecydowało się pobiec i pomóc Dominikowi.
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Dominik Dołgopoły to czterolatek z Rudy 
Śląskiej, u którego stwierdzono w trzecim mie-
siącu życia niedrożność dróg żółciowych. 
W niedługim czasie po diagnozie chłopczyk zo-
stał skierowany i przetransportowany do IPCZD 
w Warszawie, gdzie lekarze potwierdzili choro-
bę. – Dominik siedem tygodni po urodzeniu miał 
stwierdzony zespół Alagille’a i od początku za-
częło się jego leczenie. Bedzie on już zażywał 
leki do końca swojego życia – tłumaczyła Barba-
ra Dołgopoły, 
mama chłopca. 
– Chcielibyśmy 
by Dominik ła-
pał jak naj-
mniej infekcji, 
ponieważ każ-
da z nich generuje kolejny 
wydatek związany z kup-
nem leków. Niestety po 
przeszczepie wątroby 
odporność jest znacz-
nie obniżona i ciężko 
uchronić Dominika od 
nich – dodała. 

 Schorzenie małego 
Dominika jest bardzo 
rzadkie. U chorych na tę 
przypadłość występują 
zaburzenia w obrębie wą-
troby, serca, trzustki oraz ne-
rek. Małemu rudzianinowi miesz-

kańcy postanowili po-
móc podczas trzeciego 
Biegu Mikołajkowego 
na placu Jana Pawła II. 
Na trasie biegu pojawi-
ło się ponad 400 po-
mocnych biegaczy.  

– Środki, które uzyskamy, 
przekazane będą na leki  

i rehabilitację. Cieszymy się 
bardzo z tej inicjatywy. To 

świetnie, że tylu ludzi chce poma-

Podczas biegu 
dla Dominika zebrano 

3.299 złotych i 70 groszy.

Dominik także wziął udział w meczu.
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gać – mówiła mama Dominika. Po biegu odbyły 
się mecz, w którym zagrał także Dominik i licy-
tacja, z której zysk został przeznaczony na 
kosztowne leczenie. – Cieszę się, że chcecie po-
móc kolejnemu dziecku w Rudzie Śląskiej. Ma-
cie olbrzymie, wspaniałe serca i za to wam 
szczerze dziękuję – mówiła prezydent miasta 
Grażyna Dziedzic. – Lubię brać udział w bie-
gach charytatywnych. Rok temu byłem tutaj, tak 
więc i tym razem postanowiłem pobiec i wspo-
móc finansowo malca – mówił Kamil Kubicki, 
jeden z biegaczy.� Robert�Połzoń

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 nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są dwie niezabudowane nieruchomość 
gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiące działki ozna-
czone numerami geodezyjnymi:

–  3293/223 o powierzchni 1142 m2,   – 3292/223 o powierzchni 761 m2, 
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 

pod nr kW Gl1S/00006744/7. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie 
sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część niezabudowanej 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 3293/223 stanowi 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz fragmentarycznie teren ulicy dojazdowej o liniach roz-
graniczających w pasie o szerokości min. 10 m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3 m (sym-
bol planu KD1/2), działka nr 3292/223 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast 
działka nr 3297/223 stanowi teren ulicy dojazdowej o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 10 m; przekrój ulic jed-
nojezdniowy 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 wynoszą:

– dla działki nr 3293/223 – 119.400,00 zł, – dla działki nr 3292/223 – 84.400,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2015 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 ta-

blicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 
18.02.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 3293/223 – 6.000,00 zł, 3192/223 – 4.300,00 zł, z dopi-
skiem „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 pok. 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 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.

SPROSTOWANIE
W ogłoszeniu zamieszczonym w Infor-
matorze kulturalnym w ofercie Centrum 
Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów wy-
stąpiła istotna omyłka drukarska tematu spo-
tkania dyskusyjnego klubu Historycznego.  
Tematem spotkania będzie: „Higiena w szla-
checkiej Rzeczpospolitej”. Za dezinformację 
Członków koła samokształceniowego prze-
praszamy.

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw poko-
ju 215) wykazu nieruchomości gruntowych 
znajdujących się w rejonie: ul. Solidarności, 
która zostanie oddana w najem pod istnie-
jący pawilon handlowy, ul. ks. Augustyna 
Potyki, która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek re-
kreacyjny, ul. Olszynowej, która zostanie od-
dana w najem z przeznaczeniem pod istnie-
jące garaże blaszane, ul. Pawłowskiej – kingi 
– Węzłowej, która zostanie oddana w dzierża-
wę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy 
rolnicze, ul. ludwika Solskiego, która zostanie 
oddana w najem na okres 3 lat z przeznacze-
niem pod placyki gospodarcze, ul. Zofii Nał-
kowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek 
przydomowy, ul. Orzegowskiej, która zosta-
nie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek rekreacyjny.

OGŁOSZENIA

PREZYdENT 
MIASTA
RUdA 

ŚlĄSkA
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta wykazu lokali miesz-

klanych usytuowanych w 
budynkach mieszkalnych na 
terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Wolności 94/11
ul. Wolności 94/15
ul. Wolności 94/18
ul. Wolności 94/20
ul. Wolności 94/27
ul. Wolności 94/37
ul. Wolności 94/38
ul. Wolności 94/39
ul. Wolności 94/42
ul. Wolności 94/43
ul. Wolności 94/51
ul. Wolności 94/52
ul. Wolności 94/58

stanowiących własność 
Miasta Ruda Śląska, a prze-
znaczonych do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej na 

rzecz ich najemców. 



8

Baran – Popatrz
w przyszłość z opty-
mizmem, bo z po-

mocą losu masz szansę odkryć 
rozwiązanie trapiących Cię pro-
blemów. Weekend poświęć na 
spotkania w gronie rodziny.

Byk – Gwiazdy 
obdarzą Cię do-
brą prezencją, 

co sprzyja przeprowadza-
niu ważnych rozmów. Po 
pracy okaż bliskim więcej 
zainteresowania, wybierz-
cie się na wspólne zaku-
py.

Bliźnięta – Mogą 
Cię teraz spotkać 
szczęśliwe zbiegi 

okoliczności. Ktoś opowie Ci 
coś ciekawego, co skłoni Cię 
do poważnych przemyśleń, 
a nawet zechcesz wprowadzić 
małe zmiany.

Rak Możesz czuć się 
teraz nieco osłabiony, 
dlatego też nie obiecuj 

innym zbyt wiele. Postaraj się zre-
generować siły. Odpoczywaj tak 
jak lubisz i nie myśl o obowiąz-
kach.

Lew – Twoje pomy-
sły zostaną zauważo-
ne, a nawet będą prze-

dyskutowane i wzięte pod uwagę. 
Dzięki temu coś może zmienić się 
w Twym życiu na lepsze.

Panna – Słuchaj swej 
intuicji, dzięki niej 
unikniesz kłopotów. 

Nie daj się sprowokować do dys-
kusji czy ryzykownych działań. 
Pomyśl ciepło o bliskich Ci oso-
bach.

Waga – Wykorzystaj 
wolne chwile na to, 
by ożywić swój zwią-

zek. Okaż bliskiej osobie więcej 
zainteresowania i troski. Jeśli jesteś 
samotna, możesz nie zauważać 
kogoś, kto adoruje Cię od dłuższe-
go czasu.

Skorpion – Wszyst-
ko co nowe i niezba-
dane zacznie Cię fa-

scynować i pociągać. Daj się po-
nieść temu nastrojowi, a inspiracji 
szukaj poza domem.

Strzelec – W kontak-
tach z ludźmi bę-
dziesz bezpośredni 

i szczery, jednak powstrzymaj się 
od kpin. Pokaż na co Cię stać 
a zyskasz uznanie. W weekend 
pozwól sobie na drobne przyjem-
ności.

Koziorożec – 
Dzięki pozytyw-
nym wpływom pla-

net zwiększą się Twoje szanse 
na wygraną czy na zdobycie 
uznania. Możesz również pod-
jąć ważne decyzje zawodowe. 
Efekty Cię ucieszą.

Wodnik – Nawet 
jeśli masz kłopoty, 
to przez najbliższe 

dni o nich zapomnisz. I do-
brze, po co się masz ciągle 
smucić. Aura sprzyja zmia-
nom na lepsze. Szczególnie 
jeśli szukasz miłości.

Ryby – Dzięki 
swoim znajomo-
ściom lub niespo-

dziewanym zwrotom akcji 
możesz zyskać to, na czym od 
dawna Ci zależy bądź odnieść 
duży sukces. Tylko zadbaj o do-
bre relacje ze współpracowni-
kami.

Salon Wróżb FELICITAS
ul Kłodnicka 97, 
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
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Poziomo: 1 – konnica, 5 – kryty powóz, 8 – 
osłona ręki przy szabli, 9 – zając morski, 11 – 
żywica tropikalna, 12 – inkarnacja boga Wisz-
nu, 15 – miła woń, 17 – wyodrębniona grupa 
ludzi w społeczeństwie, 20 – w środku cyrku, 21 
– plac z przeszkodami do zawodów konnych, 24 
– mówca, 25 – zniesienie, 28 – miasto w Esto-
nii, 29 – dowódca Kozaków, 32 – przywódca 
partii, 33 – lasy górskie, 35 – gagatek, ziółko, 39 
– ptak wróblowaty z Australii i Nowej Gwinei, 
42 – pracownik restauracji obsługujący gości, 
43 – indiańska łódź, 45 – benzopirol, 46 – eks-
trakt kawy naturalnej, 47 – imię żeńskie.

Pionowo: 1 – budka z tanim mięsem, 2 – 
orzeł przedni, 3 – kwitnie tylko raz, 4 – hodow-
ca bydła w Mongolii, 5 – klatka fi lmowa, 6 – 
włókno z szczmielu białego, 7 – ustrój w dawnej 
Rosji, 10 – budowla obronna, 13 – ozdoba tałe-
su, 14 – gat. palmy, żuwipalma, 16 – zool. nan-
du, 17 – jubilerska miara, 18 – miasto na Pomo-
rzu, 19 – lek przeciwko anginie, 21 – dawny 
duchowny, 22 – ptak drapieżny, 23 – hawajska 
gitara, 26 – czarna w kominie, 27 – do rozbija-
nia murów, 30 – produkt destylacji kumysu, 31 
– gat. papugi, 34 – lewatywa, 35 – piłka cała z gumy, 37 – kajan, 
38 – przedłużenie stępki, 40 – tercet, 41 – lewy dopływ Wisły, 
44 – budowniczy arki.

Hasło krzyżówki nr 46 brzmiało: Pora wakacji. Nagrodę 
otrzymuje Teresa Bryłka. Po odbiór nagrody zapraszamy do 
redakcji. Nagrodę tj. Kupon o wartości 50 złotych, który jest 

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

do realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul. 
Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród 
tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. 
Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do dwóch tygodni od daty zamieszcze-
nia konkursu.

REKLAMA

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.

REKLAMA

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Sekretarz redakcji: Joanna 
Oreł, tel. 512-295-228, dziennikarze: Magdalena Szewczyk, tel. 608-166-016, Robert Połzoń, tel. 501-355-872, Dominika 
Kubizna, tel. 512-799-211 . Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10. Dział 

reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Agnieszka Jędrzejczyk, tel. 503-590-069, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. 
Dział ogłoszeń drobnych: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, 

pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 
www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
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Redakcja nie odpowiada za treść  ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

Dla naszych Czytelników 
mamy dwie książki: 

„Patron” Mateusza M. 
Lemberga oraz 

„Tamte cudowne lata” 
Mariana Izaguirre

Wyślij SMS-a o treści: 
wiad.patron

+ imię i nazwisko (PATRON) 
lub 

wiad.tcl + imię i nazwisko 
(TAMTE CUDOWNE LATA) 

na numer 71100 (koszt 
SMS-a to 1zł + 23% VAT 

tj. 1,23 brutt o). Na SMS-y 
czekamy 7.01.2015 od 

godz. 10.00 do 12.01.2015 
do godz. 12.00.
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Lisa Scott oline
Cicho sza

Bestsellerowa autorka Lisa Scott oline napisała znako-
mitą powieść o miłości ojcowskiej i poświęceniach, do 
jakich jesteśmy zdolni, by chronić najbliższych.

Stosunki Jake’a Buckmana z szesnastoletnim synem, 
Ryanem, nie układają się najlepiej. Zaniepokojony ich 
wzajemnym brakiem kontaktu, Jake postanawia ode-
brać Ryana z podmiejskiego kina i spędzić z nim trochę 
czasu. Kiedy Ryan prosi, by ojciec pozwolił mu popro-
wadzić samochód na mało uczęszczanej drodze, Jake 
wyraża zgodę, widząc w tym szansę na zbliżenie się do 
syna. Jednak rodzinne zawieszenie broni gwałtownie 
zamienia się w koszmar. Dochodzi do tragedii, a Jake 
musi w ułamku sekundy podjąć decyzję, która pogrąży 
ojca i syna w poczuciu winy i wplącze w sieć kłamstw. 
Jake i Ryan zostają przytłoczeni ciężarem łączącej ich 
tajemnicy, która może doprowadzić całą rodzinę do 
zguby.

| P�������

Biegiem przez życie

– Jak zaczęła się Pani przygoda z biega-
niem?

W szkole podstawowej zwrócono na mnie uwagę, 
ponieważ byłam bardzo sprawnym i szybkim dziec-
kiem. Chodziłam do klasy sportowej w szkole nr 22 
w Nowym Bytomiu. Klasa miała profi l koszykówki. 
Jednak cały czas naciskano, bym trenowała lekkoatle-
tykę i zaczęłam treningi w klubie.

– Od samego początku w lekkoatletyce wybrała 
Pani bieganie?

– Na szczęście lekkoatletyka ma tak szeroki wa-
chlarz dyscyplin, że jako 
dziecko mogłam spróbo-
wać wszystkiego. Dopie-
ro jak poszłam na kato-
wicki AWF to się ukie-
runkowałam na bieg 
krótkodystansowy. Mo-
im szczęściem i nie-
szczęściem było to, że 
byłam wszechstronna i w 
każdej dyscyplinie jakiej 
próbowałam zawsze widziano szansę, że mi się uda. 
Śmiem twierdzić, że tak naprawdę moim dystansem 
był ten, którego w życiu nie pobiegłam, czyli 400 m 
przez płotki.

W����� � ���� ����� ��� ��

– Kiedy zaczęła Pani odnosić pierwsze sukcesy?
– Od najmłodszych lat, gdy startowałam w małych 

dystansach, wygrywałam z koleżankami. A pierwsze 
poważne sukcesy zaczęły przychodzi w wieku 21 lat. 
Wcześniej dużo bawiłam się lekkoatletyką. Po dwóch 
sezonach miałam 3. miejsce na mistrzostwach Polski a 
potem było już coraz lepiej. W każdym dystansie 
sprinterskim od 60 do 400 byłam mistrzynią Polski.

– Jak to jest wystąpić na olimpiadzie?
– Udało mi się być dwa razy na igrzyskach olimpij-

skich – w Sydney oraz Atenach. Pekin był bardzo blisko, 
ale byłam po chorobie 
i nie mogłam tam po-
jechać. Mój pierwszy 
występ zapamiętałam 
najbardziej. Sama no-
minacja do udziału 
w tej imprezie to duże 
szczęście dla sportow-
ca. Fajnie, że wszyscy 
olimpijczycy są wtedy 
w jednej wiosce olim-

pijskiej i można poznać wielu wspaniałych ludzi. 
– Czym teraz się Pani zajmuje?
– Moje życie zawodowe znów zaczyna rozkwitać, 

bo miałam przerwę spowodowaną tym, że w ciągu 
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Jest niezwykle miła i pełna energii a lekkoatletyka to dla niej bardzo ważny element życia. 
Mowa o Zuzannie Radeckiej-Pakaszewskiej, rudzkiej olimpijce, z którą porozmawialiśmy 
o jej sportowej karierze oraz lekkiej atletyce w Rudzie Śląskiej.

Mój pierwszy  występ zapamiętałam 
najbardziej. Sama nominacja do 
udziału w tej imprezie to duże 

szczęście dla sportowca. Fajnie że 
wszyscy olimpijczycy są wtedy 

w jednej wiosce olimpijskiej i można 
poznać wielu wspaniałych ludzi.

czterech lat uro-
dziłam dwójkę 
dzieci. Przez ten 
czas byłam zaabsor-
bowana swoimi po-
ciechami. Był to też 
dla mnie odpoczy-
nek od szybkiego życia sportowca. Teraz prowadzę 
akcję „Lekkoatletyka dla każdego” i znów zaczęłam 
współpracować z Polskim Związkiem Lekkiej Atle-
tyki. Cieszę się, że ta akcja dotarła do Rudy Ślą-
skiej. 

– Co lubi Pani robić w wolnych chwilach?
– Ostatnio miałam bardzo mało czasu, każda mama 

wie jak to jest z małymi dziećmi. Dla odprężenia cho-
dziłam na siłownię bądź też biegałam po lesie. Przede 
wszystkim preferuję aktywny wypoczynek.

– Jak ocenia Pani kondycję lekkoatletyki?
– Lekkoatletyka jest bardzo popularna i wiele osób 

chyba nie zdaje sobie z tego sprawy. Wystarczy przeje-
chać przez Rudę Śląską i rozejrzeć się. Widzi się bar-
dzo wielu ludzi biegających. Moim marzeniem jest 
doczekać się w naszym mieście stadionu z prawdziwe-
go zdarzenia, gdzie można będzie sobie podjechać 
i pobiegać w świetnych warunkach.

– Dziękuję za rozmowę. Robert Połzoń

Na przełomie stycznia i lutego w ka-
wiarni „As” w Halembie ruszą nieco-
dzienne zajęcia taneczne z trzech styli: 
salsy, bachaty i zouka. 

– Moja przygoda z tańcem rozpoczęła 
się około trzy lata temu i muszę przy-
znać, że pochłonęła mnie zupełnie. W sto-
sunkowo krótkim czasie zacząłem wystę-
pować z formacją taneczną Salsy Biel-
sko, jednak to co mnie naprawdę porwa-
ło to poznany na jednym z festiwali bra-
zylijski zouk – mówi Przemek Paszek, 
instruktor, z którym będzie się można 
spotkać na tanecznych zajęciach.

Salsa jest dosyć znanym i popularnym 
tańcem, który przybył do nas z Kuby, 
warto natomiast przybliżyć pozostałe 
dwa: – Zouk brazylijski (znany również 
pod nazwą Zouk Lambada) to taniec, 
który pochodzi z Brazylii i w dużym 
uproszczeniu wywodzi się z lambady 
oraz samby. To mieszanka styli, która 
powstała pod wpływem muzyki francu-
skiej, która dotarła do Brazylii z Kara-
ibów. Charakterystyczny rytm oraz bit 
muzyki zoukowej jest w odbiorze zbliżo-
ny do bicia ludzkiego serca. Jednak naj-
piękniejsze w zouku to jego otwartość na 
inna muzykę, co sprawia, że na zaję-
ciach często zatańczymy nawet do utwo-
rów znanych np. z radia – tłumaczy in-

struktor i dodaje: – Bachata z kolei po-
chodzi z Dominikany. Jest bardzo prosta 
do nauki jeśli chodzi o podstawy i można 
szybko zacząć się nią bawić. Natomiast 
na dalszych etapach nauki daje się po-
znać jako bardzo otwarty i rozwojowy 
taniec.

Te zajęcia to forma zabawy, zupełnie 
inna od kursów tańca towarzyskiego. 
Nie spotyka się za często par tańczących 
na imprezach walca, fokstrota, czy cha-
chę. Natomiast salsę, bachatę czy zouka 
zatańczymy na każdej imprezie, na któ-
rej usłyszymy muzykę z jednym z opisa-
nych rytmów. W tym wypadku zawsze 
najbardziej liczyć się będzie dobre sa-
mopoczucie i zabawa.

– Na zajęciach uczymy prowadzenia, 
jak i bycia prowadzonym. To sprawia, że 
zdobytą wiedzę można wykorzystywać 
wszędzie. Ale najważniejszą zasadą jest 
dobrze się bawić. Dodatkowy nacisk od 
samego początku kładziemy również na 
bezpieczeństwo, tak, by taniec mógł być 
przyjemnością – podkreśla Przemek Pa-
szek.

Każda kobieta wie, że czasem ciężko 
jest wyciągnąć drugą połówkę na tego 
rodzaju zajęcia. Jednak na kurs w ka-
wiarni „As” można zapisać się w poje-
dynkę (zasadą są zmiany w parach 

Co można zrobić z wolnym czasem? Jedni wybierają kanapę i telewizor, czyli przyjemność , inni sport i aktywność fi zyczną, czyli wylewanie siódmych potów. 
W Rudzie Śląskiej pojawi się jednak dodatkowa możliwość. Wystarczy spróbować, by uzależnić się od gorących rytmów salsy, bachaty, czy brazylijskiego zouka.

Kurs dobrej zabawy w gorących rytmach
w trakcie zajęć, tak, by nie tańczyć „na 
pamięć”), a przy okazji będzie to być 
może okazja do zawarcia nowych, cie-
kawych znajomości.

Takie zajęcia to możliwość odnale-
zienia wspólnych pasji. Ludzie, których 
łączy hobby, mają często potrzebę spo-
tykania się również poza samymi zaję-
ciami, zawiązują się znajomości i przy-
jaźnie. Co więcej, ludzie, którzy zaczy-
nają tańczyć, nagle dowiadują się, że 
w regionie jest mnóstwo miejsc, gdzie 
organizuje się imprezy taneczne z mu-
zyką pod dane style, co również jest 
w planach związanych z kursem w Ha-
lembie.

Co wymagane jest na zajęciach? Po-
zytywne nastawienie oraz wygodny 
strój. Organizatorzy kursu tłumaczą, że 
są panie, które dobrze czują się tańcząc 
na obcasie, są również osoby, które lubią 
tańczyć w trampkach bądź boso – każdy 
komfortowy strój jest odpowiedni. 
Wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my na początek we wtorki i czwartki do 
kawiarni As (pierwsze zajęcia GRATIS! 
– czwartek 5 lutego w godzinach od 
18.00 do 21.00). Istnieje możliwość za-
kupu wejściówek jednorazowych bądź 
karnetów, przewidujemy również zniżki 
dla osób zapisujących się w parach.

REKLAMA

Rudzka olimpijka 
koordynuje akcję 

„Lekkoatletyka dla 
każdego”
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Integracyjne jasełka
Okres przedświąteczny to czas, kiedy w każdej 

z rudzkich szkół panowała doniosła atmosfera. 
W środę (17.12.) uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 21 w Kochłowicach zaprosili wszystkich zwią-
zanych ze szkołą na przedstawienie bożonarodze-
niowe, przygotowane pod okiem nauczycieli.

 – Stworzyliśmy nowocześniejszą wersję jase-
łek. Wplatając sceny z życia każdego człowieka, 
pokazujemy jak Jezus rodzi się w każdej rodzinie 
– podkreślała Bożena Słowik, tyflopedagog w SP 
nr 21. Jasełka były wyjątkowe, bo udział wzięły 
w nich dzieci niepełnosprawne z klasy integracyj-
nej działającej w szkole. 

– Wyjątkowe jest to, że występujemy wszyscy 
razem. Jasełkami chcieliśmy pokazać naszą inte-
grację i współpracę z dziećmi niepełnosprawny-
mi. To potwierdzenie, że potrafimy osiągać ważne 
cele – tłumaczyła Bożena Słowik i dodała: – 
W tym roku szkolnym w naszej szkole będzie się 
wiele działo w temacie integracji, dlatego przy 

każdym większym wydarzeniu szkolnym będziemy 
podkreślać naszą działalność na rzecz dzieci nie-
pełnosprawnych i pełnosprawnych. Jasełka zapo-
czątkowały całe przedsięwzięcie.

Magdalena Szewczyk

Jasełka miały podkreślić integrację w SP nr 21.

Nowy�Bytom

Muzyczna uczta

Pośród srebrno-białego wystroju, przy choin-
kach, betlejemskiej gwieździe oraz namiastce śnie-

gu około 100 uczniów Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia zaprezentowało się przed mieszkańcami na 
corocznym Koncercie Świątecznym (18.12.). Zain-
augurowali go najmłodsi 6-letni wychowankowie, 
witając zebranych przepiękną kolędą „Wśród noc-
nej ciszy” wykonaną przy akompaniamencie forte-
pianu. – Na scenie w nowobytomskim Centrum 
Kultury zaprezentują się zarówno uczniowie, dla 
których przygoda ze Szkołą Muzyczna dopiero się 
rozpoczęła jak i ci, którzy uczestniczą w niej od 
wielu lat – mówił Mirosław Krauze, dyrektor pla-
cówki. 

– Dla mnie, jako dla najdłużej uczącej się pod-
opiecznej, świąteczne kolędowanie to już tradycja. 
Dzięki niemu możemy celebrować nadchodzące 
święta tak, jak lubimy najbardziej, czyli muzycznie 
– dodała Magda Noga. Dominka Kubizna 

Uczniowie zaprezentowali muzyczne talenty.

Ruda

Świąteczna niespodzianka
Wiele uśmiechów i ponad dwieście paczek roz-

dano podczas akcji charytatywnej „Gwiazdkowa 
Niespodzianka” przygotowanej przez Kościół 
Boży w Rudzie Śląskiej i organizację Samaritan’s 
Puree. Podczas piątkowej i sobotniej (19-20.12.) 
zabawy dzieci otrzymały upominki. – Od wielu 
lat jako Kościół pracujemy społecznie. Takie war-
tości jak rodzina, dzieci i praca społeczna są dla 
nas ważne – tłumaczy pastor Kościoła Bożego 
w Rudzie Śl. Tomasz Adler. – Akcja organizowa-
na jest u nas już po raz drugi i jej zasięg jest coraz 
większy. Mamy coraz więcej prezentów i coraz le-
piej wiemy jak pomagać. Skontaktowaliśmy się 
z MOPS-em oraz z innymi instytucjami, by dzieci 
mogły skorzystać z tych prezentów – dodaje.

Cała akcja to nie tylko rozdanie paczek, ale tak-
że dwa dni zabawy dla najmłodszych. Wśród 
atrakcji były koncert, seans filmowy i konkursy. 
– Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona dzie-
ciaków z różnych rodzin. Za paczką, którą dostają 

Kochłowice

Cud w SP 18

Dzieci zaprezentowały międzynarodowe jasełka.

Oryginalne, międzynarodowe jasełka zawitały do 
kochłowickiej Szkoły Podstawowej nr 18. Ucznio-
wie klasy III B przebrani za mieszkańców różnych 
stron świata: Europejczyków, Indian, Chińczyków, 
Eskimosów oraz obywateli czarnoskórych wspólnie 
poszukiwali drogi do maleńkiego Jezusa. Gościem 
specjalnym jasełek był ksiądz Wojciech Grzywocz, 
który 36 lat spędził na misjach w Kamerunie, a obec-
nie pełni posługę w parafii Trójcy Przenajświętszej 
w Kochłowicach. – Skąd pomysł na takie misyjne 
przedstawienie bożonarodzeniowe? Otóż chciałyby-
śmy w ten sposób uczcić powrót naszego misjonarza 
z Kochłowic do kraju oraz działania naszego kółka 
misyjnego – tłumaczyły Maria Strokol i Barbara We-
ncel-Cisło, organizatorki przedstawienia. 

Uczniowie klas przez kilka ostatnich dni uczestni-
czyli w intensywnych przygotowaniach, co zaowo-
cowało udanym przedstawieniem.  

– Trochę czasu zabrało mi nauczenie się tekstu, 
ale cieszę się, że mogę grać w tych nietypowych ja-
sełkach Indiankę. Jestem trochę obładowana, gdyż 
indiańskie kobiety dużo nosiły – powiedziała Kasia 
Lewandowska. Dominika Kubizna 

Halemba

Młodzi pamiętają
„Pamiętamy!” – pod takim hasłem uczniowie z ha-

lembskiego Gimnazjum nr 9 wzięli udział w Biegu 
Dziewięciu Górników. Został on zorganizowany dla 
upamiętnienia grudniowych wydarzeń z 1981 r. w ko-
palni „Wujek” w Katowicach. – W świadomości wielu 
Polaków strajk w kopalni „Wujek” był wyrazem boha-
terskiej postawy górników walczących z dyktaturą sta-
nu wojennego. Jednak wiedza wśród młodszego poko-
lenia jest na ten temat nieco ograniczona – mówi Ga-
briela Depta, nauczycielka języka polskiego w Gimna-
zjum nr 9. – A przecież wśród zabitych znalazł się także 
mieszkaniec Rudy Śląskiej-Halemby, Joachim Gnida – 
przypomina. To właśnie on patronował dziewięciu 
rudzkim gimnazjalistom podczas biegu, który odbył się 
16 grudnia ub. roku. Biegacze udali się w stronę cmen-
tarza komunalnego w Halembie, gdzie złożyli kwiaty 
przed tablicą upamiętniającą rudzian, którzy zginęli 
w zawieruchach wojennych i w wyniku politycznej 
przemocy. To właśnie na niej znajduje się m.in. nazwi-
sko wspomnianego Joachima Gnidy. Po uroczysto-
ściach uczniowie wzięli udział w sztafecie, którą prze-
prowadzono na trasie z Kochłowic do ulic Wincentego 
Pola i Mikołowskiej w Katowicach. Stamtąd następnie 
razem z uczniami innych szkół rudzianie udali się pod 
pomnik, który także ma przypominać o tragedii sprzed 
ponad 30 lat.  Dominika Kubizna

Ruda

Chrzest po romsku
W Kościele Bożym w dzielnicy Ruda odbył się 

Romski Chrzest Wiary. W niedzielę (21.12.) pod-
czas ceremonii przystępujący do sakramentu sym-
bolicznie zanurzali się w wodzie. – Odprawiamy 
ceremonię świadomego chrztu przez zanurzenie w 
wodzie. Robimy to tak, bo samo słowo „baptizo” 
oznacza zanurzyć. Praktykujemy chrzest poprzez 
nie pokropienie a zanurzenie, jako symboliczne 
zanurzenie w śmierć starego życia i zmartwych-
wstanie do życia dla Boga – tłumaczył Arkadiusz 
Biczak, pastor Romskiego Kościoła Bożego  
w Rudzie Śl. – Naszym przewodnikiem jest Biblia. 
Do chrztu przystąpi sześć osób, ale wśród Romów 
jest często tak, że niektórzy podejmą decyzję spon-
tanicznie, więc może być ich więcej – dodał. Cała 
ceremonia Romskiego Chrztu trwała ponad dwie 
godziny. Oprócz samego zanurzenia w wodzie, 
podczas nabożeństwa wygłoszone zostało kazanie 
a wierni śpiewali pieśni. – Dzisiaj jest dla mnie 
bardzo ważny czas, ponieważ szykowałem się do 
niego ponad dwadzieścia lat. Bardzo się cieszę 
się, że przyjmuję chrzest – tłumaczy 46-letni Rom, 
który przystąpił do chrztu.  Robert Połzoń

Nowy�Bytom

Wigilijny stół

Tak rudzianie spędzali przedświąteczny czas.

Wszyscy rudzianie mogli w sobotę (20.12.) 
wziąć udział w uroczystym wigilijnym spotkaniu 
i złożyć sobie bożonarodzeniowe życzenia. Pod-
czas drugiego Rudzkiego Wigilijnego Stołu 
mieszkańcy między innymi spożywali świąteczne 
potrawy i wspólnie kolędowali.

– Przede wszystkim cieszę się, że tyle osób usią-
dzie przy wigilijnym stole, który powinien łączyć  
i pokazywać że jesteśmy razem. To spotkanie po-
kazuje, że wszyscy się lubimy i kochamy – mówiła 
w jego trakcie prezydent miasta Grażyna Dzie-
dzic. 

Na placu Jana Pawła II stanęła także stuletnia 
wiktoriańska karuzela, na której mogli miło spę-
dzić czas najmłodsi. W ramach imprezy dla 
mieszkańców przygotowano około 600 porcji po-
siłków. Rudzianom czas umilały także występy 
Amatorskiego Teatru „Pierro” z ZSO nr 2, scholi 
„Duchu Ogniu” z parafii Ducha św. w Rudzie Ślą-
skiej oraz zespołu Bernadeta Kowalska i Przyja-
ciele. – Ta wigilia to świetna inicjatywa. Wszyst-
kie potrawy bardzo mi smakowały. Przybyli 
mieszkańcy wspólnie śpiewali i panowała niezwy-
kła atmosfera – podkreślał pan Roman z Bykowi-
ny. Robert Połzoń

Kochłowice
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Najmłodsi dostali świąteczne prezenty.
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idzie też Ewangelia i nauka, że Jezus ich kocha 
i są bardzo cenne w oczach Boga – mówiła Edyta 
Matkowska, koordynatorka akcji z ramienia Ko-
ścioła Bożego w Rudzie Śl.  

Robert Połzoń
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Smakowity kalendarz 
Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej wydał stworzony 

przez mieszkańców kalendarz kulinarny. Rudzianie 
przez cały rok dzielili się swoimi przepisami na ulu-
bione potrawy, z których co miesiąc wybierano smak 
miesiąca. Wyłonione w ten sposób przepisy znalazły 
się w kalendarzu.

W 2014 roku, co miesiąc, począwszy od lutego, je-
den z zaproponowanych przez rudzian przepisów zo-
stawał smakiem miesiąca. Trafiał na stronę interneto-
wą miasta do specjalnie przygotowanej zakładki 
„Rudzkie Smaki”, a jego autor otrzymywał nagrodę. 
– Okazuje się, że śląska kuchnia jest bardzo bogata. 
Do konkursu zostały zgłoszone nie tylko tradycyjne 
śląskie potrawy, ale również zupełnie nowe, inspiro-
wane przez kuchnie z różnych stron świata – mówi 
Michał Kaczmarczyk, rudzki kucharz, ambasador 
konkursu. – Jeszcze w wielu rudzkich domach króluje 
śląska kuchnia, nie ma niedzieli bez rosołu, klusek, ro-
lady i modrej kapusty. Ale rudzianie są w kuchni coraz 

bardziej otwarci na nowe trendy i światowe smaki – 
dodaje. Kalendarz jest podsumowaniem kulinarnego 
konkursu a jednocześnie praktyczną książką kuchar-
ską przygotowaną przez samych mieszkańców.  

                                              Magdalena Szewczyk

Laureaci ,,Rudzkich Smaków”.

Nowy�Bytom

Tak witaliśmy Nowy Rok

Po raz kolejny plac Jana Pawła II w Nowym Byto-
miu zamienił się w wielki taneczny parkiet. Były po-
kazy sztucznych ogni, życzenia, a nade wszystko 

szampański klimat. W takim właśnie nastroju rudzia-
nie powitali Nowy Rok. – Na ten Nowy Rok 2015 życzę 
Wam dużo szczęścia, radości i miłości. Wszystkiego 
najlepszego, Do Siego Roku! – tak na nowobytomskiej 
scenie życzyła rudzianom prezydent Rudy Śląskiej 
Grażyna Dziedzic. O muzyczną oprawę imprezy za-
dbał dj Vip. Rudzianie przy dźwiękach muzyki bawili 
się do ok. godz. 2. – To mój pierwszy sylwester, który 
spędziłem na rudzkim rynku, ale myślę, że nie ostatni. 
Muzyka sprawia, że nogi tańczą same, a pokaz sztucz-
nych ogni mnie zachwycił. Świetna impreza! – podkre-
ślał rozbawiony Jakub. – Najbardziej podobały mi się 
fajerwerki oraz to, że w tak licznym gronie, razem z ru-
dzianami mogliśmy powitać Nowy Rok – mówiła jego 
koleżanka Agnieszka. Dodajmy, że z roku na rok im-
preza sylwestrowa na rudzkim rynku przyciąga no-
wych gości. Dominika Kubizna 

Rudzianie tłumnie powitali Nowy Rok. 

Ruda

Nasze betlejki najpiękniejsze
Ponad sto betlejek wykonanych przez 33 rodzi-

ny oraz 139 uczniów i przedszkolaków zgłoszono 
do Muzeum Miejskiego w ramach tegorocznego 
konkursu na Śląską Szopkę Bożonarodzeniową. 
Spośród prac nagodzono 23 dzieła.

– Cieszy nas wysoki poziom prezentowany 
w większości prac, różnorodność wykorzystanych 
materiałów, pomysłowość wykonawców szopek 
oraz fakt, że w wielu betlejkach można dostrzec 
regionalne akcenty – podkreśla Mirela Twardoch 
z Muzeum Miejskiego, która oceniała betlejki.

W sumie do konkursu zgłoszono 110 prac. 
Uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup wieko-
wych. W grupie dzieci do lat 6. zwyciężyły: Kor-
nelia Hendel, Antonina Nawrot i Martyna Kac-
przak z Przedszkola nr 45. Wśród uczestników 
w wieku od 7 do 9 lat pierwsze miejsce zajęły 
Sandra Rymarczyk i Sandra Kołodziej ze Szkoły 
Podstawowej nr 7. Z kolei w trzeciej grupie wie-
kowej, w której konkurowali uczniowie od 10 do 
12 lat, wygrała betlejka Aleksandry Urban ze 

Nowy�Bytom

Muzycznie w Nowy Rok

W MCK mogliśmy poczuć się jak w operze.

Karnawał rozpoczął się na dobre, a co za tym 
idzie – czas na szampańską zabawę. Taka właśnie 
miała miejsce w niedzielę (4.01.) na scenie Miej-
skiego Centrum Kultury w Nowym Bytomu.

To właśnie tam odbyło się widowisko „Z batutą 
przez świat”. Na scenie MCK-u zagrali muzycy 
Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod ba-
tutą Andrzeja Knapy. Do jej dźwięków zaśpiewa-
li soliści Urszula Piwnicka, Adam Sobierajski 
i Robert Szpręgiel, zaś zatańczyła – formacja Ma-
rengo. Imprezę poprowadził Dariusz Niebudek. 

– Cudowna zabawa. Poczułam się jak na wie-
deńskim koncercie noworocznym. Piękna oprawa, 
muzyka na najwyższym poziomie i świetna atmos-
fera – komentowała jedna z uczestniczek nie-
dzielnego koncertu w nowobytomskim Miejskim 
Centrum Kultury.

Goście niedzielnego wydarzenia byli pod wra-
żeniem nie tylko muzycznej oprawy koncertu, 
ale także i tej tanecznej. – Artyści zaprezento- 
wali się w pełnej krasie. Jesteśmy pod ogromnym 
wrażeniem – podkreślali po koncercie jego wi-
dzowie.

Joanna Oreł

Ruda

Śpiewali Maleńkiemu

Podczas festiwalu zaprezentowało się ok. 50 osób.

Ponad 50 uczestników i ok. 80 utworów – 
tak można podsumować XVIII Festiwal Kolęd 
i Pastorałek, który odbył się w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Rudzie. Oprócz uczniów 
rudzkich szkół, wśród wykonawców znalazła 
się także młodzież ze Świętochłowic oraz 
Zabrza. 

– Przygotowaliśmy dwie pastorałki – „Dziś 
w stajence” oraz „Znak pokoju”, ponieważ 
naszym zdaniem bardzo dobrze oddają one 
charakter cudu Bożego Narodzenia – twierdzi  
Dominika Krzymińska, wokalistka „Boskiego 
Zespołu” ze szkoły salezjańskiej w Święto- 
chłowicach. Jury w składzie – Wenancjusz 
Ochmann (dyrektor Venos Studio w Zabrzu) oraz 
Bronisław Duży (wykładowca Akademii Muzyc-
znej w Katowicach) – przez ponad sześć godzin 
przesłuchiwało uczestników, by wytypować naj-
lepszych spośród nich. W kategorii solistów os-
tatecznie pierwsze miejsce zajęła Natalia Dybała 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie 
Śląskiej. Wśród zespołów wokalnych nie wyty-
powano zwycięzcy. Natomiast drugie miejsce 
przyznano Natalii Juszcze i Nikoli Czapli, uczen-
nicom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Wirku.

Dodajmy, że finaliści zaprezentują się podczas 
gali, która odbędzie się 20 stycznia.

Dominika Kubizna

Nowy�Bytom
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Do konkursu zgłoszono 110 prac.
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Szkoły Podstawowej nr 30. W grupach wieko-
wych 13-15 lat oraz 16-18 lat przyznano równo-
rzędne wyróżnienia. Muzeum Miejskie nagrodzi-
ło również szopki, przygotowane przez całe ro-
dziny. W tej kategorii zwyciężyła Oliwia Stawic-
ka i jej bliscy. Dominika Kubizna 
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Śląskiej-Halembie�w�rejonie�ulic�1�Maja�i�Pancernych�obejmujących,�tworzące�całość�gospodarczą,�
działki�o�łącznej�powierzchni�19477�m2�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:�

–�3755/7�o�powierzchni�15127�m2,�Gl1S/00006871/6,
–�3723/32�o�powierzchni�227�m2,�Gl1S/00006871/6,�
–�3727/27�o�powierzchni�231�m2,�Gl1S/00002168/7,�
–�3278/7�o�powierzchni�447�m2,�Gl1S/00006855/8,
–�3754/7�o�powierzchni�464�m2,�Gl1S/00006855/8,
–�3753/7�o�powierzchni�473�m2,�Gl1S/00006855/8,
–�3752/7�o�powierzchni�482�m2,�Gl1S/00006855/8,
–�3751/7�o�powierzchni�487�m2,�Gl1S/00006855/8,
–�3750/7�o�powierzchni�501�m2,�Gl1S/00006682/4,
–�3277/7�o�powierzchni�535�m2,�Gl1S/00006855/8,
–�3286/7�o�powierzchni�104�m2,�Gl1S/00006871/6,
–�3722/32�o�powierzchni�191�m2,�Gl1S/00047846/1,
–�3726/27�o�powierzchni�208�m2,�Gl1S/00047846/1,

zapisane�na�karcie�mapy�3�obręb�Halemba�oraz�w�podanych�księgach�wieczystych�prowadzonych�
przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej. Nieruchomości własności Gminy Miasta Ruda Śląska prze-
znaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 1.860.000,00 zł.
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Grudzień 2014 roku obfitował w wiele wydarzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Nic 
dziwnego – OZE coraz bardziej staje się popularne w naszym kraju jako alternatywa dla tradycyjnych źródeł 
energii. Z roku na rok również społeczeństwo staje się bardziej świadome i odpowiedzialne ekologicznie.

Priorytet – ochrona powietrza
Podsumowując rok 2014 możemy 

powiedzieć, że to właśnie ochrona po-
wietrza, a więc i wszystkie inne tema-
ty powiązane z tą dziedziną królowały 
jako temat przewodni w ochronie 
przyrody województwa śląskiego. 

16 grudnia ubiegłego roku w gma-
chu Sejmu Śląskiego Wydział Roz-
woju Regionalnego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego 
zorganizował konferencję pn. „Efek-
tywność energetyczna oraz energia ze 
źródeł odnawialnych w wojewódz-
twie śląskim, doświadczenia z ostat-
nich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.” 
Podczas spotkania poruszone zostały 
kwestie energii ze źródeł odnawial-
nych oraz efektywności energetycz-
nej w kontekście zapisów Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014 – 
2020.

Duży udział w rozwoju odnawial-
nych źródeł energii w województwie 
śląskim zdecydowanie ma Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, który od blisko 10 lat wspiera 
działania na rzecz ochrony przyrody. 

Województwo śląskie to region, 
który przez wiele lat był uważany za 
najbardziej zdegradowane miejsce na 
mapie Polski. Wielkie zakłady pracy, 
dymiące huty i fabryki. To wszystko 
nie wpływa korzystnie zarówno na 
wizerunek jak i na zdrowie i życie lu-
dzi. Główne problemy jakie zdiagno-
zowano w naszym regionie dotyczące 
ochrony powietrza, to: przekroczenie 
dopuszczalnych stężeń pyłu, problem 
„niskiej emisji”, duże zużycie energii 
przez sektor gospodarczy (głównie 
pochodzące ze spalania węgla ka-
miennego) oraz stosunkowo mały 
udział w wykorzystaniu OZE. 

Od 2004 roku WFOŚiGW w Kato-
wicach czynnie podejmuje działania 

na rzecz ochrony atmosfery m.in. po-
przez wsparcie finansowe projektów 
na rzecz walki z niską emisją, zwięk-
szenia udziału wykorzystania Odna-
wialnych Źródeł Energii, termomo-
dernizację budynków. W latach 2004 
– 2013 blisko połowa budżetu została 
przekazana na ten cel.  

Szacuje się, iż rocznie dofinanso-
wywanych jest od ok. 200 do 300 za-
dań z zakresu ochrony atmosfery. W re-
zultacie w przypadku większości tych 
zadań odnotowuje się zmniejszenie 
zużycia energii. Coraz popularniejsze 

jest zastosowanie odnawialnych źró-
deł energii – czego przykładem może 
być program dotyczący dofinansowa-
nia zakupu i montażu kolektorów sło-
necznych wdrożony po raz pierwszy 
w roku 2013. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom beneficjentów można po-
wiedzieć, że programy proponowane 
przez WFOŚiGW w Katowicach na 
rzecz ochrony atmosfery są „szyte na 
miarę”. Zawsze dostosowane do po-
trzeb oraz możliwości korzystających 
z tej formy wsparcia. Podstawową 
formą dofinansowania są preferencyj-

ne, częściowo umarzalne pożyczki 
natomiast inwestycje wymagające 
szczególne wsparcia są dofinansowy-
wane również w formie dotacji (OZE, 
obiekty użyteczności publicznej).

Najczęściej zadania z zakresu 
ochrony atmosfery obejmują działa-
nia związane z budową lub moderni-
zacją źródeł ciepła i instalacji we-
wnętrznych, likwidacją lokalnych 
źródeł ciepła i podłączeniem obiek-
tów do sieci cieplnej, termoizolację 
budynków, budowę źródeł energii od-
nawialnej (od małych, lokalnych źró-
deł po duże instalacje w energetyce 
zawodowej), wdrażanie obszarowych 
programów ograniczenia emisji 
(głównie niskiej emisji), poprawę 
efektywności energetycznej wytwa-
rzania, przesyłu i użytkowania energii 
(sieci cieplne, oświetlenie, energety-
ka i przemysł), budownictwo energo-
oszczędne.

W efekcie w ciągu ostatnich 5 lat 
w wyniku działań termomoderniza-
cyjnych energia cieplna wraz z pro-
dukcją energii ze źródeł odnawial-
nych w łącznej wysokości 1 564 485 
GJ/rok, pozwala na ogrzanie ponad 
30 000 domów jednorodzinnych 
i przekłada się na uniknięcie emisji ze 
spalania około 77 500 Mg węgla 
w ciągu roku (ok. 1 940 wagonów ko-
lejowych).

Zaoszczędzona w ciągu ostatnich 5 
lat energia elektryczna wraz z pro-
dukcją energii ze źródeł odnawial-
nych w łącznej wysokości 27 939 
MWh/rok pozwala na zaspokojenie 
zapotrzebowania na energię elek-
tryczną ponad 11 000 gospodarstw 
domowych. Przekłada się to na unik-
nięcie emisji ze spalania około 12 750 
Mg węgla w elektrowniach zawodo-
wych w ciągu roku (ok. 320 wagonów 
kolejowych).

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Natan Becher
syn Wiolety i Adama

ur. 12.12. (3400 g i 54 cm)

Anna Nawara córka 
Małgorzaty i Sebastiana

ur. 12.12. (3600 g i 58 cm)

Julia Sokołowska
córka Sylwii i Karola

ur. 15.12. (3140 g i 55 cm)

Natalia Gorzawska
córka Marii i Stefana

ur. 13.12. (2710 g i 57 cm)

Julia Urbańska
córka Anny i Szczepana

ur. 13.12. (3090 g i 52 cm)

Natan Kiebdój
syn Katarzyny i Dominika

ur. 11.12. (2660 g i 52 cm)

Mikołaj Gąska
syn Darii i Mariusza

ur. 16.12. (3865 g i 60 cm)

Artur Dola
syn Katarzyny i Krzysztofa
ur. 17.12. (3750 g i 58 cm)

Kacper Osmenda
syn Patrycji i Mateusza

ur. 17.12. (3650 g i 58 cm)

Kacper Dutkiewicz
syn Ewy i Roberta

ur. 17.12. (3840 g i 57 cm)

Maksymilian Zieliński
syn Agnieszki i Grzegorza

ur. 16.12. (3790 g i 58 cm)

Piotr Student
syn Sandry i Marcina

ur. 16.12. (2700 g i 51 cm)

Jagoda Stachura
córka Renaty i Gniewka

ur. 16.12. (3100 g i 55 cm)

Karolina Pławecka
córka Małgorzaty i Wojciecha
ur. 16.12. (3700 g i 57 cm)

Wojciech Nowrot
syn Karoliny i Rafała

ur. 15.12. (3425 g i 58 cm)

Zuzanna Dojaś
córka Agaty i Łukasza

ur. 15.12. (3800 g i 62 cm)

Piotr Kurowski
syn Justyny i Grzegorza

ur. 14.12. (2850 g i 51 cm)

Michał Góralski
syn Agaty i Tomasza

ur. 15.12. (2775 g i 54 cm)

Adrian Staniczek 
syn Anny

ur. 14.12. (3910 g i 58 cm)

Krystian Kubiak
syn Beaty i Marcina

ur. 19.12. (3800 g i 54 cm)

N�������� ��������� – ������ � R����� Ś�������!

Wiktoria Wieczorkiewicz
córka Magdaleny i Grzegorza
ur. 12.12. (3190 g i 54 cm)

Filip Chobot
syn Marty i Piotra

ur. 14.12. (3570 g i 59 cm)

Pola Rogalska
córka Małgorzaty i Łukasza
ur. 17.12. (3300 g i 52 cm)

Natan Ligęzowski
syn Patrycji i Piotra

ur. 16.12. (3430 g i 57 cm)

Kacper Beczała
syn Klaudii i Piotra

ur. 20.12. (3300 g i 56 cm)

Ivan Walle-Szurgociński
syn Marzeny i Mieczysława
ur. 19.12. (4000 g i 62 cm)

Natalia Roczyn
córka Moniki

ur. 18.12. (3575 g i 57 cm)

Mikołaj Piątkowski
syn Agnieszki i Mariusza

ur. 26.12. (3850 g i 56 cm)
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Karolina Skubacz
córka Anny i Grzegorza

ur. 28.12. (3050 g i 52 cm)

Lena Larysz
córka Izabeli i Krystiana

ur. 24.12. (1940 g i 46 cm)

Wiktor Beker
syn Joanny i Sebastiana

ur. 28.12. (2950 g i 52 cm)

Marcel Krawczyk
syn Michaliny i Dawida

ur. 26.12. (4600 g i 64 cm)

Tonsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta 

CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM 
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU 

RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM

Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca 

się wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagrożenia, takie 

jak: wyciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, roz-

sypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 248-10-81 

w godzinach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32 248-67-02 lub 

bezpłatnym numerem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61, 

Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-

880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 

244-49-00 do 10 wew. 7605.

Joanna Danuta Hałacińska
córka Barbary i Grzegorza
ur. 17.12.(2810 g, 52 cm)

Maksymilian Drozd
syn Julii i Zbigniewa

ur. 22.12. (1892 g i 48 cm)

Natan Kucharczyk
syn Izabeli i Sebastiana

ur. 1.01. (3200 g i 54 cm)

Nikodem Śmigielski
syn Patrycji i Tomasza

ur. 1.01. (3300 g i 56 cm)

Filip i Nikodem narodzili 
się jako pierwsi

Sylwestrowa noc oraz 
Nowy Rok dostarczyły wię-
cej niż zazwyczaj emocji 
Aleksandrze i Michałowi 
Owcarzom. Przed godziną 
16, pierwszego stycznia, 
powitali na świecie swego 
syna Filipa, który był zara-
zem pierwszym dzieckiem 
urodzonym w 2015 roku 

w rudzkim szpitalu. Zdaje 
się, że chciałby on po 
pierwsze zamieszkać w na-
szym mieście, a po drugie 
– jak naszybciej, ponieważ 
urodził się ponad 3 tygo-
dnie wcześniej niż plano-
wano. Filip waży 3188 g 
i mierzy 51 cm. – To niesa-
mowite uczucie móc wresz-

cie zobaczyć swą wyczeki-
waną pociechę. Jesteśmy 
po prostu przeszczęśliwi – 
skomentowali dumni rodzi-
ce. Z początkiem roku 
w Szpitalu Miejskim w Ru-
dzie Śląskiej oprócz Filipa, 
młodego mieszkańca Sier-
bowic koło Pilicy, przyszło 
na świat jeszcze dwoje ma-
luchów. Wśród nich Niko-
dem Śmigielski, który uro-
dził się w Nowym Roku 
przed godz. 23. To pierwszy 
obywatel Rudy Śląskiej 
w tym roku. – Syn urodził 
się dwa dni po terminie. 
Jest bardzo spokojny. Jeste-
śmy dumni i szczęśliwi – 
mówiła mama pierwszego 
rudzianina, Patrycja. Niko-
dem waży 3300 g, mierzy 
zaś 56 cm. DK

Filip – pierwsze dziecko urodzone w 2015 r.
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RudZkA SpóŁdZIElNIA 
MIESZkANIOwA
w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

o g ł a s z a
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, 
na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,  

których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi: 
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. konstantego latki 1a/15  o pow. 50,64 m2 119.685,- zł
2 p. + k., IV piętro
ul. Czereśniowa 16b/19  o pow. 27,90 m2  67.460,- zł
1 p. + k., IV piętro
ul. Joanny 28d/5  o pow. 37,00 m2  91.345,- zł
2 p. + k., I piętro
ul. Czereśniowa 9/60  o pow. 37,00 m2  81.732,- zł
2 p. + k., IX piętro
ul. podlas 6/37, 2 p. + k., VI piętro  o pow. 37,90 m2  89.837,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. piotra Niedurnego 38c/92  o pow. 37,50 m2  92.440,- zł 
2 p. + k., IX piętro
ul. pokoju 3/26, 1 p. + k., IV piętro  o pow. 23,70 m2  49.000,- zł 
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. królowej Jadwigi 6a/2  o pow. 38,00 m2 84.560,- zł
1 p. + k., parter
ul. walentego Fojkisa 8/21  o pow. 35,98 m2  79.400,- zł 
1 p. + k., IV piętro
ul. Bytomska 5c/4, 2 p. + k., I piętro  o pow. 50,49 m2  125.930,- zł
w Rudzie Śl. 1:
ul. wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro  o pow. 47,00 m2  120.013,- zł 
ul. wolności 7b/10, 2 p. + k., II piętro  o pow. 39,00 m2  81.008,- zł 
ul. wolności 20/9, 2 p. + k., I piętro o pow. 39,00 m2  100.780,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Główna 26/15, 1 p. + k., III piętro  o pow. 28,70 m2  68.900,- zł 
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Franciszka wilka 6a/30  o pow. 32,93 m2  66.100,- zł 
2 p. + k., X piętro
ul. Szybowa 6a/12, 3 p. + k., IV piętro  o pow. 60,01 m2  135.200,- zł 

wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej 
ważności winien zawierać:

Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobiste-1. 
go i czytelny podpis;
wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem 2. 
ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;3. 
Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu 4. 
(należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące 
zwrotu i przepadku kaucji;

wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ru-
dzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 
do 14.00. pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na 
nim godzinę i datę wpływu do RSM.

kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 671020240100 
00000200450502 w pkO Bp O/Gliwice. 

umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, któ-
ra pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członko-
wie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek 
zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. w tym 
samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.

Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii 
notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej 
należności. w przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ule-
ga przepadkowi na rzecz Spółdzielni.

wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmia-
nie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kie-
rowanej na adres znany Spółdzielni.

wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nie-
przekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spół-
dzielni.

przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt 
hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z ban-
kiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej 
treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani 
oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej trans-
akcji.

Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt 
łącznie z wymianą okien (do 5 lat).

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 
248-24-11 wew. 209.

pREZydENt MIAStA RudA ŚląSkA 
ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-

Halembie w rejonie ulicy Nowy Świat z przeznaczeniem  
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego – z przeznaczeniem na poprawienie warunków zago-
spodarowania nieruchomości przyległej – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska 
o powierzchni 273 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Nowy Świat, obejmująca stanowiące całość 
gospodarczą działki nr 3693/7 o powierzchni 28 m2, kw nr Gl1S/00011413/6 i nr 3694/7 o powierzchni 245 m2, kw nr 
Gl1S/00022853/2, obręb Halemba, karta mapy 3. 

do udziału w przetargu będą uprawnieni właściciele nw. działek nr: 1946/5 – kw nr Gl1S/00005613/3, 1947/5 – kw nr 
5614 R, 1939/5 i 1937/5 – kw nr Gl1S/00027683/4, 2498/34 – kw nr 6473 R, 2499/34 – kw nr Gl1S/00002271/2.

pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 02.10.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość 

stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieuciążliwej funkcji usługowej (symbol planu MNU1). Nieru-
chomość o kształcie trójkąta zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, jest zatrawiona i porośnięta drze-
wami oraz krzewami, nie posiada żadnego dojazdu z dróg publicznych i ze wszystkich stron otoczona jest gruntami własności 
osób fizycznych.

 Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 24.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obo-

wiązującej w dacie sprzedaży. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
w przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy 

ogłoszeń w budynku urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 
3.02.2015 r.: dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.200,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu, złożą w sekretariacie wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem 
wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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 Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 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 ele-
wacji. Tel. 607-969-200.

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. 
Tel. 605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, 
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/PRZEPRO-
WADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

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

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Ka-
sperek.

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. 
Tel. 605-109-517.

 Pogotowie komputerowe. Tel. 
693-193-448.

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

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

ZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIE

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

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

 CDF Pożyczki krótkotermino-
we 516-516-611 32/260-00-33.

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

 Wysoki standard – remonty, wy-
kończenia łazienki. Tel. 882-066-967.

 Pożyczka w domu klienta. Tel. 780- 
116-672.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda 
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 
240-03-88, 32 242-26-27.
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 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
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, 95 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Halemba, dwupokojowe, 35 m2, 76 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, 
od 255 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. 
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.

 Kawalerki: Pordzika, 36 m2, 69 tys., 
tel. 793-017-323.

 Trzypokojowej Kochłowice 55 m2, Ha-
lemba 47 m2, 115 tys. Tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Energetyków 45 m2 
89 tys., 2 piętro. OKAZJA CENOWA!!! 
Solidarności, 38 m2, 83 tys., Międzyblo-
kowa, 35 m2, komfortowe, tel. 793-017-
323.

 TANIE MIESZKANIA NA WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

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

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

 Do wynajęcia komfortowe trzypoko-
jowe mieszkanie – Nowy Bytom (c.o.). 
Tel. 535-582-273.
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  Pisanie prac mgr, itp. – pomoc.  
Tel. 504-150-238.
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 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-
155.

 Kupię Mati zy, Seicento, Punto, Polo, 
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 
507-572-625.

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

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

Panu Władysławowi Dryja
członkowi Rady Nadzorczej Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Rudzie Śląskiej
wyrazy  szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

TEŚCIA Kazimierza Tyrol
składa

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni  Mieszkaniowej

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
w Zabrzu i w Rudzie Śląskiej

BIURA I POWIERZCHNIE OPEN SPACE,
BOKSY BIUROWE (WSPÓŁDZIELONE BIURA),

HALE MAGAZYNOWE I PRODUKCYJNE,
PLACE SKŁADOWE I PARKINGOWE,

POKOJE GOŚCINNE.
KONTAKT

tel. (32) 34 20 600 (37 / 39), (32) 37 00 441 (0)
e-mail: biura@promus.com.pl

www.nieruchomosci.promus.com.pl

 Pomoc drogowa, złomowanie pojaz-
dów, skup samochodów wszystkich 
marek, całych, uszkodzonych, skorodo-
wanych. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

 
 Skup samochodów za gotówkę 
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 
791-669-630.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę 
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.
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 Zatrudnię glazurnika. Warunki pracy 
i płacy do uzgodnienia. Tel. 663-613-
492.

 Zatrudnię do pracy na magazynie 
Ruda Śląska. Tel. 32 244-40-88.

 Zatrudnię osoby do wykończenia 
wnętrz. Tel. 510-152-294.

 Zatrudnię szwaczkę w Rudzie Ślą-
skiej. Tel. 691-403-472.

 Zatrudnię osobę do krojowni na 
umowę o pracę. Tel. 691-403-472.

R����
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-
221. 

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

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

 Akcje kompanii węglowej, hol-
dingu węglowego. Tel. 507-851-
852.

 Tarot wróżenie. Tel. 517-472-138.

SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ
KAŻDA MARKA KAŻDY STAN | OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIEZAROWE
NAJLEPSZE CENY W OKOLICY | DARMOWY DOJAZD ORAZ WYCENA

TEL.
512
700
770

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Górnośląskiej z 

przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Ślą-
ska o powierzchni 1309 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Górnośląskiej, zapisana na karcie mapy 4, obręb Kochłowice, obejmująca 
stanowiące całość gospodarczą działki nr: 2026/170 o powierzchni 143 m² i 2027/170 o powierzchni 731 m², zapisane w KW nr GL1S/00007514/3 (w dziale 
III tej księgi fi gurują wpisy, dział IV jest wolny od wpisów) i 2029/208 o powierzchni 435 m2, zapisaną w KW nr GL1S/00018080/1 (działy III i IV księgi są wolne 
od wpisów) - z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi tereny zabudowy 
usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1), działka nr 2026/170 stanowi teren użytków zielonych z 
podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk i pastwisk (symbol planu ZN1).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie niezabudowanych terenów pod usługi komercyjne i terenów zielonych, posiada nieregularny kształt, 
jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami. Ze względu na bliskie sąsiedztwo skrzyżowania z drogą powiatową ulicą ks. Ludwika 
Tunkla, zjazd należy zlokalizować przy zachodniej stronie zbywanego terenu.

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 104.000,00 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 9.02.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne 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 terminie do dnia 2.02.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 
5.200,00 zł, przelewem na konto lub w kasie 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.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, 
wykazu części nieruchomości gruntowych położonych

 przy ul. Wysokiej, Gw. Ludowej i Powstańców-Wolności,  
które przydzielone  zostaną w trybie bezprzetargowym 

na podstawie umów dzierżawy zawartych  
na czas oznaczony na okres 3 lat.

tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.pl
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„Bóg Cię wezwał, iść musiałeś...” 
31 grudnia 2014 roku pustkę w naszych sercach zostawiłeś po sobie, nasz drogi Przyjacielu.

Z wielkim smutkiem i pokorą przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
wieloletniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,
Dyrektora ds. Pracy  Kompanii Węglowej S.A. 

Pana śp. Jacka Nocko
oddanego  rodzinie i pracy, mądrego, dobrego i pogodnego Człowieka

Żonie i Rodzinie 
składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

Prezes, Rada Nadzorcza i Pracownicy 
Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.  w Rudzie Śląskiej

www.wiadomoscirudzkie.pl NEKROLOGI | 7.01.2015

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Jacka Nocko
Dyrektora ds. Pracy 

Kompanii Węglowej S.A. O/KWK „Pokój”

składa
Kierownictwo i pracownicy 
KW S.A. Kopalni „Pokój”
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Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami.

Naszej koleżance Danucie Nocko
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci

MĘŻA
składają 

koleżanki i koledzy z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Ruda Śląska

Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Ruda Śląska – Kochłowice 
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66, 
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

Z głębokim smutkiem odebrałam wiadomość o śmierci

Andrzeja Haśnika
byłego prezesa zarządu

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Rudzie Śląskiej.

Rodzinie i Najbliższym
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Jacka NOCKO
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Najbliższym

składa
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
 że w dniu 31 grudnia 2014 zmarł 

Dyrektor Jacek Nocko 
Żonie i Synom z Rodzinami 

składamy 
serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy 

Na zawsze pozostanie On w naszej pamięci 

Zarząd Związku Zawodowego Górników 
w Polsce przy KWK „Pokój”

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
(Jan Twardowski)

Rodzinie wyrazy współczucia 
i pokrzepienia 

 w trudnych chwilach po śmierci

śp.
Andrzeja Haśnika

składają 
Zarząd i Pracownicy

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Pani Wandzie Haśnik

emerytowanej Głównej Księgowej Powiatowego  
Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rudzie Śląskiej

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” (Wisława Szymborska)

Z ogromnym żalem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Tomasza Kowalskiego
Wspaniałego Pracownika, Kolegi i Przyjaciela

Pogrążonej w bólu Córeczce, Żonie, Rodzicom i Najbliższym
wyrazy serdecznego współczucia

składają 
Zarząd, koleżanki i koledzy

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Rudzie Śląskiej

Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie 

śp. Andrzeja Haśnika 
Księdzu Biskupowi Marianowi Florczyk 
z diecezji kieleckiej, wszystkim księżom 

z diecezji kieleckiej i archidiecezji katowickiej, 
delegacjom z Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, 

Powiatowego Urzędu Pracy 
w Świętochłowicach, HILTI Poland Sp. z o.o., 
radnym, rodzinie, sąsiadom i znajomym oraz 

dr n.med. Romanowi Rudka 
wraz z całym personelem medycznym 

i obsługą z NEFROLUX 
w Rudzie Śląskiej za leczenie i opiekę 

składa żona, syn Ks. Michał 
i syn Leszek z rodziną

„Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni  wdzięczną pamięcią żywych”

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Jacka Nocko
Dyrektora ds. Pracy KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej, 

Radnego Rady Miasta w pierwszej Kadencji w latach 1990-1994,
wspaniałego, prawego i szlachetnego Człowieka, naszego Przyjaciela

Żonie Danucie, Synom Kajetanowi i Maciejowi
wraz z Rodzinami

serdeczne wyrazy współczucia 
w imieniu władz samorządowych Miasta Ruda Śląska składają 

           Kazimierz Myszur                          Grażyna Dziedzic
 Przewodniczący Rady Miasta                                    Prezydent Miasta
            Ruda Śląska                             Ruda Śląska
          wraz z Radnymi 

W związku ze śmiercią 

śp. Mec. Józefa Zająca
długoletniego pracownika Urzędu Miasta, radcy prawnego, adwokata, który 
przez wiele lat pracy położył wielkie zasługi dla tworzącego się samorządu 

gminnego w Rudzie Śląskiej; 
wspaniałego Człowieka, gorącego patrioty i naszego Przyjaciela

Żonie Zofi i, Córce i Synowi z Rodzinami
oraz pozostałym Najbliższym

wyrazy serdecznego współczucia i żalu 

przekazują w imieniu władz samorządowych Miasta Ruda Śląska
           Kazimierz Myszur                     Grażyna Dziedzic
 Przewodniczący Rady Miasta                   Prezydent Miasta
            Ruda Śląska                    Ruda Śląska
          wraz z Radnymi    wraz z pracownikami samorządowymi

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, 

zawsze będą z nami.

Rodzinie zmarłego
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

śp. Jacka Nocko
składa

KZ NSZZ ,,Solidarność” 
KWK Pokój
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A jak Awans Grunwaldu do III ligi
Sezon 2013/2014 był niezwykle szczęśliwy dla halembian. 
Do ostatnich kolejek trwała emocjonująca walka „zielo-
nych” z Górnikiem Piaski. Na szczęście to rudzianie wyszli 
z niej zwycięsko. – Jeśli się nie mylę, to po raz czwarty 
wprowadzam drużynę Grunwaldu do trzeciej ligi. Mam na-
dzieję, że tym razem na dłużej – mówił po awansie Teodor 
Wawoczny, prezes i ówczesny trener Grunwaldu Ruda Ślą-
ska. W minionym roku Grunwald stanął w szranki z zespoła-
mi trzecioligowymi, jednak po rundzie zimowej podopieczni 
Jacka Bratka zajmują miejsce dające pozycję spadkową.

D jak Dążenie SPR-u Grunwald do awansu
Mimo kilku wpadek zespół SPR-u Grunwald Ruda Śląska jest liderem po pierwszej rundzie 

rozgrywek drugiej ligi piłki ręcznej. Rudzianie mają tyle samo punktów co zespół MOSiR-u
Bochnia uważany za najgroźniejszego rywala Grunwaldu w walce o awans. Pierwszy mecz tych 
drużyn zakończył się zwycięstwem rudzian. – Cieszę się, że chłopaki mocno walczyli, nie pod-
dali się i wyszarpali tam te punkty. Bochnia w drugiej rundzie przyjedzie do nas i my na pewno 
tanio skóry nie sprzedamy – mówi trener „zielonych”.

K jak Karate dające sukcesy rudzianom
O karate w Rudzie jest nie tylko głośno ze względu na liczne pokazy, podczas których pasjo-

naci tej sztuki walki promują ją w naszym mieście, ale także dzięki sukcesom. O rudzianach 
w kimonach dużo się mówi w świecie karate. Między innymi dużym sukcesem zakończył się 
występ w Pucharze Europy Seniorów, na którym w fi nale spotkali się w swojej kategorii Andrzej 
Ogonowski i Marek Partuś. Na najwyższym stopniu podium stanął ten pierwszy.

N jak Natalia Strzałka
To był zdecydowanie rok Natalii Strzałki. Zawodniczka ZKS-u Slavia 

Ruda Śląska wywalczyła brązowy medal podczas Mistrzostw Europy 
Kadetek w zapasach kobiet w Bułgarii. Sukces na starym kontynencie to 
było za mało. Rudzianka zajęła II miejsce w Mistrzostwach Świata Kade-
tek na Słowacji, a później udowodniła swoją wyśmienitą dyspozycję na 
Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Chinach. 

P jak Powrót Gwiazdy do ekstraklasy
Po roku przerwy Gwiazda znów weszła na salony polskiego futsalu. Pod wodzą trenera Kli-

masa i wzmocniona między innymi Ukraińcem Kidanovem drużyna z Halemby znów toczy 
emocjonujące boje w najwyższej klasie rozgrywkowej. 

S jak Spadek Jastrzębia Bielszowice
Po bardzo nieudanym poprzednim sezonie zakończonym spadkiem piłkarze Jastrzębia musie-

li zmierzyć się z grą w „A” klasie. Po pierwszej rundzie Jastrząb zajmuje drugie miejsce w tabe-
li i chce wrócić do ligi okręgowej. – Apetyt rósł nam w miarę jedzenia, a z końcowego rezultatu 
jesteśmy zadowoleni. W nadchodzącej rundzie chcemy zagrać minimum tak dobrze jak w jesien-
nej – podkreśla Marek Nowok, prezes Jastrzębia Bielszowice.

Z jak Zaplecze Rugby Club Ruda Śląska
Mają wspaniały obiekt, świetny 

marketing i z dnia na dzień zwięk-
szającą się rzeszę fanów. Każdy kto 
choć trochę interesuje się rozgryw-
kami rugby w naszym mieście widzi, 
że za sukcesami drużyny Rugby 7 
muszą nadejść dobre wyniki w II li-
dze rugby „piętnastek”. Gryfy są na 
dobrej drodze, by w obecnym sezo-
nie wywalczyć awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej. Do tej pory od-
niosły cztery zwycięstwa i przerwę 
zimową spędzą na II miejscu w tabe-
li, tuż za Czarnymi Pruszcz Gdań-
ski.

A
B
c

D
E
F
G
H
I
J

K
L

M
N
O

P
Q

R
S

T
U
V

W
X
Y

Z

B jak Budowa zespołu Zgody Bielszowice 
Przed sezonem trwały starania o to, by 

zebrać skład i zacząć rozgrywki w drugiej 
lidze. Gdy tak już się stało, za sterami dru-
żyny Zgody stanął Marek Płatek – do-
świadczony trener, szkoleniowiec znany 
w środowisku piłki ręcznej, prowadzący 
między innymi drużyny Pogoni Zabrze, 
SPR-u Olkusz czy Ruchu Chorzów. 
W pierwszej rundzie rudzianki grały z me-
czu na mecz coraz lepiej, ale jak wielo-
krotnie podkreślał sam trener, na rozlicze-
nie efektów pracy poczekamy do wzno-
wienia rozgrywek.

E jak Emocje w II lidze koszykówki
Na początku sierpnia zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Pogoń otrzymała od Polskie-

go Związku Koszykówki zaproszenie do gry na szczeblu centralnym. Po spełnieniu wszystkich 
wymogów formalnych rudzianie rozpoczęli sezon w II lidze. Ci, którzy spodziewali się emocji, 
nie zawiedli się. Pogoń rozpoczęła sezon od serii zwycięstw i mimo późniejszej gorszej dyspo-
zycji spotkania te okazały się niezwykłymi widowiskami.

M jak Moda na Bieganie w naszym mieście
– Wystarczy przejechać przez Rudę Śląską i rozejrzeć się. Widzi się bardzo wielu ludzi biega-

jących – mówi Zuzanna Radecka-Pakaszewska, olimpijka z Rudy Śląskiej.
W Rudzie biega się wszędzie i o każdej porze dnia. Coraz więcej ludzi angażuje się w bieganie 

a popularność tej formy ruchu widać na każdym kroku. Dobrym przykładem jest cykl festynów 
miejskich, podczas których rudzianie pod okiem ultramaratończyka Augusta Jakubika mogli 
wziąć udział w cyklu biegów „Rodzina na sportowo”. Bieganie jako sport w Rudzie Śląskiej 
służy nie tylko aktywnemu spędzaniu czasu, ale także niesieniu pomocy potrzebującym.

O jak Oliwia Hałupka 
Rok 2014 do udanych na pewno zaliczy Oliwia Hałupka. Nie sposób chyba wymienić wszyst-

kich laurów młodej rudzkiej akrobatki. Wszyscy jednak zapamiętają mistrzostwa, które odbyły 
się w Białej Podlaskiej. Zawodniczka zdobyła podczas nich złote medale: w trójce kobiet w ze-
spole z Aleksandrą Białas i Magdą Rajtor oraz w dwójce kobiet z Martą Śrutwą.

– Podczas startów bardzo się stresowałam, ale byłam dobrze przygotowana i wszystko się 
dobrze skończyło – mówiła Oliwia Hałupka.

R jak Rekordy w wodzie
Gdy zaczyna się sezon nie sposób znaleźć numeru „Wiadomości Rudzkich”, w którym nie 

informowaliśmy o sukcesach pływaków bądź ratowników wodnych. Zawodnicy rudzkich klu-
bów zajmują czołowe lokaty i biją nowe rekordy na turniejach różnego szczebla.

W jak Widowisko 
podczas meczów 

Uranii Ruda Śląska

Kibice w Kochłowicach nie mogą narzekać 
na mecze Uranii. Dla tej drużyny nie ma żadne-
go znaczenia w jakiej lidze gra. Liczy się tylko 
piłka, emocje i bramki. Praktycznie w każdym 
meczu podopieczni Stanisława Mikusza dają 
show godny oczu nawet najwybredniejszych 
kibiców piłki nożnej. 

– Wciąż moim zmartwieniem są wyniki u sie-
bie. Na wyjazdach natomiast zanotowaliśmy 
tylko jeden remis, reszta to same zwycięstwa – 
komentuje Stanisław Mikusz, trener Uranii.

Sportowy alfabet 2014 roku



www.wiadomoscirudzkie.pl SPORT | 7.01.201519

Rudzianie notują kolejne porażki.

Zawodnicy Pogoni źle będą wspominać czas przed 
świętami Bożego Narodzenia. Na początku w środę 
(17.12.) przegrali na własnym parkiecie z Polonią 
Bytom a trzy dni później w wyjazdowym spotkaniu  
z drużyną WKK Wrocław.

 W środę koszykarze Polonii bezlitośnie wypunk-
towali wszystkie słabości Pogoni i od początku spo-
tkania przejęli inicjatywę, szybko wypracowując kil-
kunastopunktową przewagę, której nie dali sobie 
odebrać do końcowego gwizdka. Pogoń przegrała ten 
mecz 62:79. – Potencjał drużyny z Bytomia jest obec-
nie trochę większy niż nasz. Brakowało nam koncen-
tracji w okolicach kosza. Goście byli 
o wiele lepsi w tym elemencie – mówił 
po meczu Marcin Cyran, trener Pogoni.

W drugim meczu przez trzy kwarty 
rudzianie dzielnie stawiali opór wrocła-
wianom, jednak przegrana w ostatniej          
25:8 zdecydowała, że Pogoń zanotowała 
dziewiątą porażkę w lidze.

K��������� W SKRÓCIE

Szach i mat
Uczniowie rudzkich gimnazjów 

i podstawówek zmierzyli się 18 grud-
nia na hali sportowej MOSiR w Ha-
lembie podczas Świątecznego Druży-
nowego Międzyszkolnego Turnieju 
Szachowego.

– Turnieju nie organizowaliśmy już 
od czterech lat. Przyświeca nam cel 
propagowania szachów wśród mło-
dzieży. W tym roku mamy już dwudzie-
stą ósmą edycję tej imprezy – tłumaczył 
Engelbert Banasik, jeden z sędziów  
oraz organizatorów turnieju.

Szkoły reprezentowały drużyny li-
czące trzy osoby. W sumie w turnieju 
wystąpiło 23 zawodników. Pierwsze 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 
24, drugie – Szkoła Podstawowa nr 23, 
natomiast trzecie – Szkoła Podstawo-
wa nr 3.

Halembianka
na GRAND PRIX 

W weekend (19-21.12.2014 r.) w Za-
wierciu odbyło się 2. Grand Prix Polski 
Seniorek i Seniorów w tenisie stoło-
wym. Do turnieju głównego, obok naj-
lepszych zawodniczek i zawodników 
z całej Polski, zakwalifi kowała się Sa-
bina Wyrobek – reprezentantka rudz-
kiego klubu UKS Halembianka 2001 
Ruda Śląska. Jest to w tym sezonie jej 
drugi start w zawodach o tak wysokiej 
randze. W porównaniu z 1. Grand Prix 
Polski, Sabina Wyrobek poprawiła 
swój wynik, kończąc zmagania 2. 
Grand Prix Polski w klasyfi kacji na 
miejscach 41-48. Najlepsza w Zawier-
ciu wśród seniorek była Katarzyna 
Grzybowska (SKTS Sochaczew), 
a wśród seniorów triumfował Patryk 
Zatówka (ASTS Olimpia – Unia Gru-
dziądz).

Rugbowa 
tradycja

1 stycznia, w południe, na Burloch 
Arenie odbyła się tradycyjna nowo-
roczna gra z udziałem zawodników 
Rugby Club Ruda Śląska. W drużynach 
grali zawodnicy z różnych grup wieko-
wych. Autorem pierwszego przyłoże-
nia w tym roku był Patryk Kołodziej.

Sportowy rozkład jazdy
Koszykówka

7 stycznia godz. 17.00 
Pogoń Ruda Śląska 

– KKS Mickiewicz Romus Katowice
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W turnieju wzięły udział dwa zespoły Gwiazdy Ruda Śl.

Inauguracja Gwiazda Cup
W niedzielę (21.12.) na hali MOSiR 

w Rudzie Śląskiej odbył się turniej 
rocznika 2001 i młodszych. Były to in-
auguracyjne rozgrywki cyklu turnie-
jów Gwiazda Cup. Sześć zespołów ry-
walizowało systemem każdy z każdym.
Trzecie miejsce w rozgrywkach zajął 
zespół APG Gliwice, drugie – Gwiazda 
I, a pierwsze miejsce zdobyła drużyna 
Andaluzja Piekary Śląskie.

– Jest to pierwszy turniej z tego cy-
klu. Wolę osobiście grać na boisku, ale 

jesteśmy już po pierwszym meczu i do-
brze się nam gra również na hali. Za-
wsze gramy po to, by zająć jak najlep-
sze miejsce – tłumaczył Łukasz Miar-
ka, zawodnik Gwiazdy.

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Mateusz Mazurkiewicz z APG 
Gliwice. Najlepszym bramkarzem wy-
brany został Dawid Mryka z Gwiazdy 
I. Natomiast najlepszym strzelcem 
okazał się Bartosz Grabara z Andaluzji 
Piekary Śląskie (9 bramek).
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Rudzianie z medalami
W ubiegły weekend (20-21.12.2014 

r.) w Nowej Rudzie odbyły się VI Zimo-
we Mistrzostwa Polski w Ratownictwie 
Wodnym. Do rywalizacji w ten przed-
świąteczny weekend stanęło niemal 170 
zawodników z całego kraju. Oddział 
Śląskiego WOPR reprezentowało 22 ra-
towników, w tym 9 z Rudy Śląskiej.

Zawodnicy ze 
Śląska trzeci rok 
z rzędu zdobyli ty-
tuł drużynowego 
mistrza Polski. Naj-
więcej medali przy-
wiozła Anna No-
coń, która stawała 
na podium w dwóch 
kategoriach wieko-
wych: junior oraz open. Anna zdobyła 
aż 12 medali (9 złotych, 2 srebrne, 1 
brązowy), w tym dwa w konkurencjach 
sztafetowych. Kolejną multimeda-
listką została Magdalena Skudlik – ju-
nior młodszy – która wróciła z 6 meda-
lami (2 złote, 4 brązowe). Dwa z nich 

Magda również wywalczyła w sztafe-
tach. Czterema krążkami (1 złoty, 2 
srebrne, 1 brązowy) może pochwalić 
się Marta Skudlik – młodzik, która trzy 
z nich zdobyła w konkurencjach indy-
widualnych, jeden w sztafecie. Brązo-
wy medal uzyskała także Weronika Ma-
jewska – w kategorii młodzik. Pozostałe 

osiągnięcia tej za-
wodniczki to: 4. 
miejsce w katego-
rii na 100 m rato-
wanie manekina w 
płetwach, 6. miej-
sce w kategorii na 
50 m holowanie 
manekina oraz 
rzut liną. Ponadto 

rudzkie ratowniczki pobiły cztery re-
kordy Polski: rekord Polski młodzików 
100 m ratowanie manekina w płetwach 
(1:11,79) to zasługa Marty Skudlik. 

Rekord Polski juniorów: 
– 100 m ratownik (1:04,37) – Anna 

Nocoń,

– 4x25 m holowanie manekina 
(1:43,57) – Marta Skudlik (sztafeta),

– 4x50 m z pasem (1:53,72) – Mag-
dalena Skudlik i Anna Nocoń (sztafe-
ta).

Pozostałe medale naszych zawodni-
ków to osiągnięcia juniora Klaudiusza 
Matury – 1 złoty, 1 brązowy i Cezarego 
Księdza – 1 brązowy. Miejsca w pierw-
szej dziesiątce zawodów wielokrotnie 

zajmowała Aleksandra Spodzieja  
(open) – trzykrotnie 4. miejsce w kon-
kurencjach: 200 m superratownik, 
sztafeta 4x25 m holowanie manekina, 
sztafeta 4x50 m z pasem (dwukrotnie 
zawodniczce do medalu zabrakło 0,07 
sekundy), 5. miejsce w konkurencji 
100 m ratowanie manekina w płetwach, 
6. 100 m ratownik, 9. 100 m ratowanie 
kombinowane.

VI Zimowe Mistrzostwa Polski okazały się niezwykle udane dla rudzian.

Rudę Śląską reprezentowali: 
Weronika Majewska, Marta 
Skudlik, Magdalena Skudlik, 

Anna Nocoń, Sandra Konopka, 
Aleksandra Spodzieja, Cezary 

Ksiądz, Klaudiusz Matura 
i Mateusz Płonka.

Kolumny sportowe zredagował 
Robert Połzoń

Przedświąteczne porażki

(17.12.14)
Pogoń Ruda Śląska 

– KK Polonia Bytom 62:79 
(20.12.14) 

WKK ProBioti cs Wrocław 
– KS Pogoń Ruda Śląska 79:63



                                                        

www.wiadomoscirudzkie.pl REKLAMA| 7.01.2015

Gdy w aucie coś trzeszczy lub rzęzi, najprawdopodobniej trzeba wymienić bądź naprawić jakąś jego część. 
W skład świętochłowickiego Centrum Motoryzacyjnego należącego do fi rmy Auto-Bud Sp. z o.o. wchodzi sklep „Epsilon”, 

w którym klienci bez żadnych problemów znajdą potrzebne elementy do naprawy swojego samochodu.

Lambda i Epsilon
– Raj dla twojego samochodu

– W naszym sklepie mamy naprawdę 
duży asortyment. Jest tak wiele rodza-
jów aut, że nie zawsze wszystko jest na 
miejscu, ale współpracujemy ze świet-
ną hurtownią, która zapewnia nam trzy 
dostawy dziennie, więc na części nie 
trzeba długo czekać. Obsługa jest bar-
dzo miła i profesjonalna. Gdy trafi  do 
nas klient, który chce się czegoś dowie-
dzieć bądź jest niezdecydowany, wtedy 
staramy się mu pomóc swoją fachową 
wiedzą – mówi Damian Śledź, kierow-
nik świętochłowickiego Centrum Mo-
toryzacyjnego. – Zima to taki okres, 
kiedy najbardziej zaczynają szwanko-
wać hamulce, opony oraz części zwią-
zane z elektroniką – dodaje.

Sklep współpracuje ze sprawdzoną 
hurtownią. Oferuje ona towar najwyż-
szej jakości w dobrej cenie. Kupując 
w Epsilonie klient ma całkowitą pew-
ność, że towar jest legalny oraz posia-

da gwarancję producenta. Doświad-
czony personel służy poradą technicz-
ną i pomocą w doborze części. Wszy-
scy dokładają wszelkich starań, aby 
klienci zawsze byli zadowoleni.

Firma Auto-Bud Sp. z o.o.,w której 
skład wchodzi świętochłowickie Cen-
trum Motoryzacyjne, jest fi rmą z wie-
loletnim doświadczeniem w branży 
motoryzacyjnej, co pozwoliło jej wy-
pracować niezawodne standardy ob-
sługi klientów. Przykłada ona dużą 
wagę do każdego klienta. Każde zamó-
wienie obsługiwane jest na najwyż-
szym poziomie. Oferowany towar jest 
nowy, dobrej jakości oraz posiada 
gwarancję producenta. Klient nie cze-
ka w nieskończoność na realizację za-
mówienia. Towary, których nie ma 
w sklepie sprowadzane są w bardzo 
krótkim czasie.

Centrum Motoryzacyjne należące 

do fi rmy Auto-Bud Sp. z o.o. cieszy 
się na Śląsku coraz większą renomą. 
Specjalistyczny sprzęt w warsztatach 
„Lambda”, sklep z częściami „Epsi-
lon” i świetne podejście do klienta – 
to między innymi te elementy, które 
składają się na świetną markę w dzie-
dzinie usług motoryzacyjnych.

– W Centrum znajdują się również 
warsztaty Lambda. Są one znakomi-
cie wyposażone. To stanowiska, które 
prawdopodobnie są najlepsze w ca-
łym regionie. Każdy z klientów jest w 
stanie otrzymać tam odpowiednią ob-
sługę na miarę swoich potrzeb. Na-
prawy wykonuje się tam sprawnie i 
skutecznie. Personel odznacza się du-
żym stopniem profesjonalizmu. Mamy 
na stacji trzynaście stanowisk warsz-
tatowych – podkreśla Damian Śledź. 
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