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Pięćdziesiąt jeden śniadań, kaw i herbat przy świeżym wydaniu ,,Wiadomości Rudzkich”. Pięćdziesiąt jeden śród rozpoczętych
porcją najważniejszych informacji dotyczących Rudy Śląskiej. Rok 2013 był dwudziestym pierwszym z kolei, kiedy to do rudzkich mieszkań trafia lokalny tygodnik.

Miliony stron, tysiące informacji, jeden tygodnik
Gazeta, którą trzymasz w rękach,
pojawiła się na rynku lokalnym
w 1993 roku. Praca nad tygodnikiem początkowo wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Pierwsze artykuły powstawały na maszynach do
pisania, następnie teksty wysyłane
były do Katowic, gdzie przepisy-

wano i składano gazetę. O zdjęciach cyfrowych nie było mowy –
robiono je na tradycyjnymi aparatami z filmami, które wywoływano,
a później skanowano w katowickiej
firmie.
Dzisiaj gazeta drukowana jest
w wysoko zmechanizowanej dru-
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karni. W każdy wtorek o godzinie
14.00 rusza druk, a jeszcze w godzinach wieczornych 20 000 wydań
trafia do redakcji – to rocznie ponad
23 miliony wydrukowanych stron!
Zaglądając do ,,Wiadomości
Rudzkich” można przeczytać wywiady z ciekawymi rudzianami,
którzy dzielą się swoimi niespotykanymi zawodami, pasjami, zajęciami. Jest sport, kultura, są porady, interwencje i wydarzenia
bieżące. Piątka dziennikarzy od
stycznia 2013 roku opublikowała
1442 newsy, w tym 475 sportowych. To średnio 28 newsów na
tydzień – wszystkie związane
z naszym najbliższym otoczeniem.

,,Wiadomości Rudzkie” to również portal internetowy, na którym
internauci mogą przeglądać zarówno te najświeższe, jak i archiwalne
artykuły, opatrzone licznymi zdjęciami, których nie jesteśmy w stanie zamieścić w gazecie. W tym
roku, do końca listopada nasz portal odwiedzono 221 569 razy, odnotowaliśmy także ponad pół miliona
odsłon strony. Liczby mówią same
za siebie.
Choć wiele elementów redakcyjnego życia można przedstawić za
pomocą liczb, nie jesteśmy w stanie
policzyć ilu wiernych Czytelników
co tydzień zagląda do WR. Tym
wszystkim nieskończenie dziękujemy!
Magdalena Szewczyk
REKLAMA
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po marzenia
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TEMAT TYGODNIA
We wtorek (10.12.) wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk odznaczył najlepszych pracowników socjalnych województwa śląskiego nadanymi przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele rudzkich
instytucji – siostra Ewa Lemke, Bożena Wijata, Arkadiusz Staisz oraz Jarosław Czapelka.

Medale dla pracowników socjalnych
Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

Bożena Wijata odbiera medal z rąk wojewody śląskiego – Zygmunta Łukaszczyka.

Bożena Wijata, która otrzymała
złoty medal, od 1990 roku związana była z pomocą dzieciom niepełnosprawnym. Współorganizowała
wówczas utworzenie nowej placówki – Ośrodka Adaptacyjnego
dla Dzieci Niepełnosprawnych.
Przez niemal 21 lat pracy na stanowisku dyrektora usługi tam świadczone podniosła do poziomu euro-

Foto:arch.

pejskiego. W 2012 roku ze względów osobistych zrezygnowała
z kierowania ośrodkiem, jednak
kontynuuje opiekę i wychowanie
dzieci niepełnosprawnych prowadząc rodzinę zastępczą zawodową
specjalistyczną.
– Jak się pracuje to się chce, żeby jego praca została dostrzeżona
i nie ukrywam, że uznanie z jakim

się spotkałam, ogromnie mnie cieszy i mobilizuje do dalszej pracy.
Każdego dnia – prowadząc rodzinę
zastępczą, muszę borykać się z problemami dnia codziennego, ale nie
żałuję, bo opieka nad Bartkiem
i Andżeliką dostarcza mi ogromnej radości – podkreśla Bożena
Wijata.
– Chylę czoło przed panią Bożeną, która wzięła na siebie ogromny
ciężar wychowania dwójki chorych dzieci, niezmiernie wymagających dzieci. Gratuluję również
wyróżnienia, bo złoty medal to
najwyższe wyróżnienie, jakie można otrzymać – mówi Krystian Morys, dyrektor MOPS-u w Rudzie
Śląskiej.
Srebrnym medalem uhonorowany został Arkadiusz Staisz – od
2012 roku dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, w którym pracuje od
1991 roku. Uruchomił dodatkowy
oddział popołudniowy oraz utworzył salę terapii dnia codziennego.
Jest współorganizatorem Tygodnia
Godności Osób Niepełnosprawnych.

Współpracuje także ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Jaskółka”.
– Ostatnie nagrody jakie otrzymaliśmy, są wielkim zaszczytem.
Doceniona została dwudziestotrzyletnia praca z dzieciakami. Ten
czas to okres ciężkiej, ale i owocnej pracy – nie tylko mojej, ale
i całego zespołu, z którego jestem
bardzo dumny. Udało nam się
zmienić charakter Ośrodka i otwo-

rzyć się na zewnątrz – tłumaczy
Arkadiusz Staisz.
Dyrektor jest osobą, która
czynnie i intensywnie bierze
udział w życiu codziennym
Ośrodka: – Praca z dziećmi uczy
pokory. Po latach pracy doszedłem do wniosku, że nasi wychowankowie tak naprawdę potrzebują partnerów i konstruktywnej
pomocy, a nie rozczulania – podkreśla.

Arkadiusz Staisz z medalem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

ul. Niedurnego 50d/2 (w budynku Przychodni)
41-709, Ruda Śląska, tel. 32 242 00 38
e-mail: rodzinna.niedurnego@gmail.com
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-14.00, niedz. 8.00-14.00
41-703 Ruda Śląska, plac Niepodległości 5, tel. 32 248 38 89
e-mail: apteka24ruda@gmail.com.

APTEKA CAŁODOBOWA
41-707 Ruda Śląska, ul. Oświęcimska 126, tel. 32 242 70 80
e-mail: kochlowice.rodzinna@gmail.com
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-14.00
41-907 Bytom, ul. Tatrzańska 2, tel. 32 282 41 84
e-mail: apteka.rodzinna@onet.pl
pon.-pt. 8.00-20, sob. 8.00-14.00

www.aptekadziecka.pl
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ZBLIŻENIA
Nasz ostatni artykuł „Plotka czy świadome działanie?” autorstwa Moniki Herman – Sopniewskiej wywołał fale emocji. Niestety również negatywnych. Do autorki artykułu dodzwonił się jeden z jego bohaterów poseł na sejm RP - Grzegorz Tobiszowski. Rozmowa delikatnie mówiąc nie
należała do najprzyjemniejszych.

Posła poniosło…
„… Miałem o pani dobre zdanie.
Natomiast jak pani się dała kupić za
parę groszy i robi pani takie geszefty
za parę groszy, że pani szczuje słowem - to powiem pani, aż mi żal że
miałem dobre zdanie o pani... – mówił rozemocjonowany poseł.
A poszło o temat opodatkowania
wyrobisk górniczych. Napisaliśmy
o tym, że poseł w tym temacie składał interpelację do Ministerstwa Finansów. Co było zgodne z prawdą.
W tekście pojawiło się również zdanie, że poseł wypowiadał się na temat wyrobisk na sesji RM. I to nasza
pomyłka za którą przepraszamy, bo
jak się okazało posła nie było na tej
sesji. Żadna jednak pomyłka nie jest
chyba warta takich słów:
,,Jak nie będzie sprostowania pani Moniko – poczuje pani ten artykuł. Ja na to nie pozwolę, ja na nazwisko pracuję. Nie będzie żaden
dziennikarz mówił o mnie nieprawdy. Żaden. Jak pani napisze prawdę

– możemy polemizować. Kłamstw
nie trawię – krzyczał poseł Tobiszowski.
Autorka materiału próbowała się
z posłem kontaktować w dzień
przygotowania tekstu – poseł niestety nie odpowiedział na przesłane
pytania. Dlaczego?
,,A ja może nie chciałem odpowiedzieć. Chyba mam prawo? Jest
wolna Polska? Pani mnie zmusza
do odpowiedzi na pytania, które są
zadawane tylko po, żeby tylko knuć
w Rudzie Śląskiej?… Jesteście po
prostu sterowani, jesteście nieobiektywni, jesteście kupieni i tyle.
Pani się powinna wstydzić, że jako
dziennikarka powinna być sumienna, a jest pani kupiona i pisze pani
pod dyktando – wykrzyczał przez
telefon poseł Tobiszowski.
Dodajmy, że nie było problemu
z kontaktem z innymi rozmówcami
w tym temacie. Pan poseł nie znalazł jednak dla nas czasu.

– Poseł RP pełni rolę służebną
wobec osób, które obdarowały go
mandatem. Jestem zaskoczony, bo
ja znam posła jako osobę, która
chętnie spotyka się dziennikarzami.
Jeśli pan poseł mówi takie rzeczy,
a nie ma na to dowodów - to jest
karygodne – twierdzi Tomasz
Szymborski, prezes śląskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Katowicach.
Pojawia się zatem pytanie czy
poseł miał prawo do takich słów
i emocji?
– Ja uważam, że nikt się tak nie
powinien zachowywać, a w szczególności poseł – osoba, która reprezentuje wyborców. Nawe jeśli
państwo się pomylili - to mamy prawo, które pozwala wystąpić o sprostowanie. Słusznie, że zgłasza on
błąd, ale powinien on działać w granicach prawa i kulturalnie – mówi
Grzegorz Wójkowski, prezes Fundacji Bona Fides.

A od pomyłki do sprostowania
jest już prosta droga. Prawo prasowe wyraźnie reguluje kwestię
sprostowań, a redakcja Wiadomości Rudzkich stara się go przestrzegać. Z żądaniem sprostowania nieścisłej informacji może
wystąpić każdy, kogo dotyczy taka
wiadomość. Powinno ono być
kierowane do redaktora naczelnego dziennika lub czasopisma.
Rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie to najlepsza
droga do wyjaśnienia błędów i pomyłek w gazecie.
– W prawie prasowym jest coś
takiego jak sprostowanie, więc cała sytuacja nie wymagała takiego
zachowania. To poważnie naruszenie dobrych obyczajów i zasad
właściwego postępowania. Całe to
zachowanie stawia w bardzo złym
świetle posła Tobiszowskiego. Są
jakieś standardy, które obowiązują
– szczególnie parlamentarzystów.

Media też sobie nie mogą dać
wejść na głowę, a takie zachowania należy piętnować i eliminować
z życia publicznego, bo one najzwyczajniej w świecie są złe – mówi dr Tomasz Słupik, politolog.
I jeszcze jedno. Rozmowę postanowiliśmy nagrać, bo w trudnych sytuacjach politycy zachowują się różnie.
– Włączyłam dyktafon, bo
w starciu z posłem zwykły człowiek
może nie mieć szans. Bałam się,
że poseł będzie mi groził. Do dziś
nie wiem – co znaczy, ,,że poczuję
ten artykuł”. Poczułam się zastraszona. Ciekawe, czy poseł potraktowałby mnie tak samo jeśli pracowałabym w ogólnopolskich mediach? Lokalność naszej gazety
nie oznacza, że niektórzy mogą
mieć prawo do obrażania nas –
mówi Monika Herman-Sopniewska, dziennikarka Wiadomości
Rudzkich.
Anna Piątek
REKLAMA
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Kanclerz Sp. z o.o.
Ruda Śląska, ul. Obrońców Westerplatte 26, 41-710 Ruda Śląska, tel. 32 24 20 883
Przyszowice k/Gliwic, ul. Gliwicka 9, 44-178 Przyszowice, tel 32 301 99 99

53 900

www.kanclerz.com.pl

4

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 18.12.2013

WOKÓŁ NAS

Skrzydlate nagrody

Kreatywnie bez nałogu

W czwartek (12.12.) odbyła się
anielska gala, podczas której nagrodzeni zostali ci, którzy na co dzień skupiają
się na niesieniu bezinteresownej pomocy. W rudzkim magistracie 29 działaczy
społecznych oraz 6 organizacji uhonorowano tytułem „Anioła Wolontariatu”,
natomiast 9 społeczników oraz 4 organizacje otrzymało dyplomy wyróżniające.
– Bardzo się cieszę, że zawsze na koniec roku następuje to podsumowanie
pracy wolontarystycznej, organizowane
przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Przystanek” i wspierane
przez „Pro Ethicę”. Wolontariat to
działalność, w której ludzie dzielą się
z innymi poprzez poświęcanie swojego
czasu i umiejętności. To zaszczytna
i cenna rola – mówił wiceprezydent
Michał Pierończyk. – Życzę Wam, żeby
dobro, które świadczycie, kiedyś do
Was wróciło – dodał wiceprezydent.

Dzieci i Młodzieży „Przystanek” Joanna Golicz.
Z listą laureatów można zapoznać
się na stronie www.wiadomoscirudzkie.pl.
Magdalena Szewczyk

Wraz z początkiem września Miejskie Centrum Kultury im. Henryka
Bisty ruszyło z projektem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży pod
hasłem „Dziękuję, nie piję, wolę sztukę – kreatywnie bez nałogu”. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało
z miejskich środków profilaktyki uzależnień. Beneficjentami części projektu byli uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 5 w Chebziu oraz członkowie
DZPiT „Rudzianie”. Uwieńczeniem
ich pracy był koncert galowy, który
odbył się we wtorkowe popołudnie
(10.12.).
– Każde dziecko potrzebuje miłości,
wsparcia i zrozumienia rodziców, jednocześnie w pewnym wieku szuka tego
zrozumienia u rówieśników. Ważne jest,
żeby znalazło się wtedy w „zdrowej”
grupie rówieśniczej, stąd właśnie
warsztaty terapeutyczne w SP nr 5
w Chebziu oraz w DZPiT „Rudzianie”

zwoliło to na zakup dwóch bardzo
dużych bud. Już w środę (11.12.)
trafiły one do schroniska.
– Jest to bardzo wartościowy
dar dla schroniska. Budy są zawsze u nas towarem deficytowym.
W każdej z nich będzie mogło zamieszkać kilka psów – podkreśla
Beata Drzymała-Kubiniok, kierownik schroniska.
Robert Połzoń

Podczas zbiórki najbardziej aktywna była klasa 5b.

Nagrodę odbiera Damian Szołtysik ze Stowarzyszenia Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”.

– Mottem dzisiejszej imprezy są słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to
kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez
to czym dzieli się z innymi” – podkreślała prezes Stowarzyszenia na Rzecz

Foto: MS

Koncert galowy w MCK-u.

Foto: MHS

– mówi Beata Lutomska, pełnomocnik
Prezydent Miasta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii.
Koncert galowy w Miejskim Centrum Kultury pokazał, że można połączyć przyjemne z pożytecznym – naukę z zabawą, a profilaktykę ze sztuką.
Monika Herman-Sopniewska

Buda dla Freda
– Taka akcja odbywa się w naszej szkole już po raz czwarty. Jej
celem jest zbiórka pieniędzy, za
które kupujemy budy dla psów.
Trafią one do schroniska „Fauna”
przy ulicy Bujoczka. Akcja nosi
nazwę „Buda dla Freda”, ponieważ nasza szkoła nosi imię Alfreda Szklarskiego. Organizuję ją
razem z nauczycielami: Joanną
Kumalą i Rafałem Wawrzynkiem

– tłumaczy Jolanta Mandrysz, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 13. – Przez trzy tygodnie
dzieci mogły przynosić pieniądze
do swoich klasowych skarbonek.
Samorząd przeliczał te fundusze,
potem wyłoniliśmy klasę, której
udało się zebrać ich najwięcej –
dodaje.
Podczas tegorocznej akcji dzieciom udało się zebrać 1198 zł. Po-

Foto: RP

Świąteczny prezent od uczniów

Kącik adopcyjny
Rufus to 2-letni psiak, który trafił do schroniska po wypadku samochodowym. Niestety, mimo starań weterynarzy, przednia łapka musiała zostać
amputowana. Rufusowi w ogóle to nie przeszkadza. Chętnie biega, skacze
i bawi się piłką. Jest niezwykle wesołym i towarszyskim psem. Potrafi
zostawać sam w domu.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA

Młodzież podczas wizyty w jednym ze szpitali.

Prezenty świąteczne są różne. Nieważne czy duże, czy małe. Ważne,
by były dane od serca, bo takie cieszą
najbardziej. Jednak nie zawsze liczy
się materialny gest. Czasem wystarczy odrobina bezinteresownej troski
i miłości, by sprawić drugiej osobie
wiele radości. Taki świąteczny prezent uczniowie Gimnazjum nr 6
w Bykowinie już od kilku lat ofiarowują dzieciom przebywającym
w szpitalach.
– Pomysł zapoczątkowała jedna
z mam, której synowie uczą się
w naszej szkole. Zauważyła taką
potrzebę, by dzieci współpracowały

Foto: G nr 6

ze sobą i pomagały sobie wzajemnie – mówi Sabina Czarnota, wicedyrektor szkoły.
– Nasi uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie.
Długo się przygotowują, bo chcą sprawić dzieciom przyjemność. Myślę, że
jest to dla nich cenna lekcja – dodaje.
W poprzednich latach uczniowie
pod opieką nauczyciela przygotowywali przedstawienia. W tym roku
młodzież będzie przeprowadzać dla
dzieci gry i zabawy. Te przedświąteczne spotkania sprawiają obu stronom wiele radości.
Agnieszka Pach

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Mikołaje spełniają marzenia
– Wiktoria jest najfajniejszą siostrą na świecie. Szczególnie teraz
chciałabym żeby jej marzenie się
spełniło – mówiła dziewięcioletnia
Wanessa. Jej siostra zachorowała
na nowotwór. Jednak prócz zmartwień w jej głowie pojawiły się też
marzenia – jedno z nich to laptop.
W zrealizowaniu tego marzenia postanowili pomóc rudzianie. Licznie
stawili się oni w niedzielę (15.12.)
na placu Jana Pawła II, by wziąć
udział w Biegu Mikołajów, z którego dochód przeznaczono właśnie
na ten cel. Ale dzięki ogromnemu
sercu mieszkańców Rudy Śląskiej
Wiktoria nie była jedynym dzieckiem, któremu pomagano.
– Rudzianie w dalszym ciągu
chcą pomagać. Coraz bardziej to
czują. Tych akcji nie trzeba już tak
mocno nagłaśniać. Oni sami się

zgłaszają i pokazują, że można na
nich liczyć – mówiła Aleksandra
Poloczek z rudzkiego MOSiR-u,
jedna z organizatorek biegu. –
Wczoraj zgłosił się pan, który podarował nam laptopa. Jest to trochę
inny laptop niż ten, na którego my
zbieramy, ale za pośrednictwem
Fundacji „Mam Marzenie” znaleźliśmy innego rudzianina, który także
marzy o laptopie i ten komputer trafi dzisiaj właśnie do niego – dodała.
Po biegu odbyła się wielka licytacja. Pieniądze zebrane dzięki niej
trafią do Kacpra. Chociaż chłopczyk jest po operacji, to nadal wymaga rehabilitacji.
Pomoc tym wszystkim dzieciom
nie byłaby możliwa, gdyby nie
ogromne zaangażowanie ludzi. Mimo panującego chłodu licznie stawili się oni na rynku, by pomóc.

Zapach pierniczków

Świąteczne ciasteczka, które dzieci przygotowywały samodzielnie. 
Foto: AP

Zapach pierników roznosił się
w piątkowy wieczór (13.12.) po
Ośrodku
Pomocy
Dzieciom
i Rodzinie w Rudzie Śl.-Bykowinie.
Jego podopieczni wzięli bowiem
udział w warsztatach kulinarnych,
zorganizowanych przez śląskich
blogerów. A jako że święta za pasem, w piekarnikach wypiekały się

pierniki, migdałowe ciasteczka i babeczki.
– Gdy Dagmara z BloSilesii skontaktowała się ze mną stwierdziłam,
że jest to bardzo fajny pomysł, żeby
goście przyszli do dzieci i wnieśli
coś od siebie. Nasze dzieci są otwarte na takie spotkania, chętnie w nich
uczestniczą i dużo z nich wynoszą.
Właściwie wszyscy z entuzjazmem
zareagowaliśmy na tę propozycję –
mówi
Dominika
Gdala-Skiba
z OPDiR.
Na zaproszenie blogerów pozytywnie odpowiedziała Maria Ożga,
finalistka II edycji programu „MasterChef”, która wraz z dziećmi
przygotowywała świąteczne wypieki.
– Kocham dzieci i zawsze będę
jeździć tam, gdzie mnie dzieci zapraszają – komentuje Maria Ożga.
Na dziecięcych buziach do samego końca było widać radość i zadowolenie, a świąteczne wypieki znikały tak szybko, jak się pojawiały.
Agnieszka Pach

Na starcie biegu roiło się od mikołajowych czapek.

– Brałem udział w zeszłorocznej
edycji biegu. W tym roku także postanowiłem pobiec. Można się zmęczyć, a przy okazji zrealizować
dziecięce marzenie. Człowiek zde-

STARE!!!!

W skrócie

Sprawny nauczyciel

Foto: SH

cydowanie lepiej się czuje dzięki
temu – podkreślał Jarosław Matan
z Wirku, uczestnik Biegu Mikołajów.
Sandra Hajduk

Spotkanie diabetyków
We wtorek (10.12.) swoje spotkanie opłatkowe mieli członkowie Śląskiego Stowarzyszenia
Diabetyków. Nie obyło się na nim
bez świątecznych potraw i wspólnego kolędowania.
– To spotkanie ma nas zintegrować i wprowadzić w świąteczny nastrój. Będziemy dzielić się opłatkiem oraz składać sobie życzenia.
Te święta są bardzo uroczyste i chyba dla każdego z nas bardzo ważne
– podkreślała Krystyna Cebularz,
prezes Śląskiego Stowarzyszenia
Diabetyków. – Był to dobry rok dla
stowarzyszenia. Organizowaliśmy
co kwartał spotkania z lekarzami.
Odbyły się także nasze wspólne wycieczki, między innymi do Wieliczki
oraz Częstochowy – dodała.
Spotkanie zorganizowano w restauracji Wawelska w dzielnicy
Ruda. Członkowie stowarzyszenia
tego dnia nie trzymali się rygorystycznie diety, dlatego na stole nie
zabrakło typowo wigilijnych potraw.

Od 6 grudnia trwa rekrutacja nauczycieli spośród szkół
i przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w projekcie
pn. „Rudzki nauczyciel –
sprawny badacz”. Działania
zaplanowane w projekcie finansowane są ze środków UE
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Celem projektu
jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Rudzie
Śląskiej poprzez stworzenie
w 20 szkołach i 2 przedszkolach w okresie do lipca 2015
roku planów wspomagania
spójnych z rozwojem szkół
w obszarach wymagających
szczególnego wsparcia.

Odsłona nowej strategii
Ruda Śląska miastem dobrym do zamieszkania, pracy
i wypoczynku – to jedno z najważniejszych założeń nowej
strategii rozwoju miasta. Rudzianie mogą już zgłaszać
uwagi i opinie do wstępnego
projektu tego dokumentu.
Końcowy projekt Strategii
Rozwoju Miasta na lata 20142030 na początku przyszłego
roku poddany zostanie jeszcze
konsultacjom społecznym.

System informacji

Pani prezes uroczyście rozpoczęła opłatkowe spotkanie.
Foto: RP

– Bardzo cieszę się gdy wiem, że
spotkam się z innymi członkami stowarzyszenia. Na takich imprezach
możemy podyskutować oraz wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi cukrzycy – mówił pan Henryk,
członek stowarzyszenia.
Robert Połzoń

Prawie 3 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej otrzymała Ruda Śląska na budowę Publicznego
Systemu Informacji Przestrzennej. Dzięki niemu urzędnicy będą mogli szybciej wydawać decyzje dotyczące planowania przestrzennego i inwestycji w mieście oraz lepiej
gospodarować budżetem i mieniem komunalnym. – Obecnie
nie da się zarządzać miastem
bez wykorzystania nowoczesnych technologii – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Nie sposób jest wyliczyć wszystkich odwiedzonych przez niego miejsc i podróży, które odbył.
Jerzy Nowok – przewodnik górski, mimo upływających lat wciąż utrzymuje świetną formę.
O sposobach na świetną kondycję, która do dziś pozwala mu brać udział w największych światowych maratonach wysłuchał Robert Połzoń.

Zabiegany podróżnik
Imię i nazwisko: 		
Wiek: 		
Zawód: 		
Zainteresowania: 		
Stan cywilny:		

Jerzy Nowok
63 l.
emeryt
podróże, sport
żonaty

– Jak zaczęła się Pana przygoda z podróżowaniem?
– Mój ojciec opowiadał mi, że
wraz z dziadkiem chodził po Beskidach. Można powiedzieć, że to
u mnie było rodzinne. W latach
sześćdziesiątych zacząłem jeździć na wyprawy z ojcem. Po
pewnym czasie dość często wyjeżdżałem też z kolegami. Głównym kierunkiem naszych podróży
były góry. Przewodnikiem zostałem na początku lat dziewięćdziesiątych poprzez PTTK. Pracowałem wtedy w Hucie „Pokój”. Takie kursy w dużym stopniu poszerzają horyzonty.
– Które góry najbardziej zapadły Panu w pamięć?

– Kaukaz Centralny – bo moim
zdaniem jest o wiele ładniejszy
niż Alpy. Byłem tam dwukrotnie,
ale już dwadzieścia lat temu. Ten
obraz najbardziej zapadł mi w pamięć, ponieważ robił wrażenie
nieskażonego cywilizacją. Wydawał mi się bardzo dziki.
– By podróżować trzeba
utrzymywać formę, a co za tym
idzie, uprawiać sport. Jak Pan
dba o dobrą kondycję?
– Żeby chodzić po górach, kondycja jest rzeczą niezbędną. Natomiast dwa wyjazdy w miesiącu
to trochę za mało, by ją utrzymać
na dobrym poziomie. Między innymi dlatego zacząłem biegać.
To fantastyczna sprawa. Na po-

czątku biega się po okolicy, a po
pewnym czasie dochodzi się do
wniosku, że można wyjechać na
jakiś maraton polski lub zagraniczny. Ostatnio brałem udział
w
maratonie
warszawskim.
W przyszłości może uda mi się
wystartować w tych największych maratonach jak nowojorski
bądź londyński.
– Wydaje mi się, że dbanie
o dobrą formę rozpoczął Pan
z konieczności, a stało się to
czymś naprawdę ważnym
w Pana życiu...
– By po pięćdziesiątym roku
życia dalej robić niektóre rzeczy,
trzeba walczyć o utrzymanie kondycji. Bieg zwyczajny, na nartach
albo rower są dla mnie sposobami na dbanie o dobrą formę.
– Od kiedy Pan biega?
– Na nogach biegam dopiero
jakieś pięć lat. Zdecydowanie
więcej mogę powiedzieć o bieganiu na nartach, ponieważ uprawiam ten sport już dwie dekady.

W tej chwili mam zamiar zamknąć cykl biegów narciarskich.
Jest taka federacja biegów narciarskich, która nazywa się Worldloppet. W lutym wylatuję do
Kanady, gdzie wezmę udział
w kolejnym maratonie narciarskim na dystansie 51 km. Jeśli go
ukończę, to będę miał zaliczonych dziesięć światowych maratonów. Lecę tak daleko, ponieważ
jeden z tych maratonów musi być
zaliczony poza kontynentem. Jeśli wszystko się uda, uzyskam
tytuł Worldloppet Gold Master.
– By utrzymać dobre osiągi
ćwiczy Pan codziennie?
– Staram się biegać cztery razy
w tygodniu, pozostałe dni przeznaczam na regenerację. Człowiekowi starszemu jest ona też
bardzo potrzebna. Latem lubię
biegać rankiem, ale w warunkach
zimowych wolę ćwiczyć po południu.
– Mam wrażenie, że każdy
plan, który Pan sobie założy,
udaje się zrealizować. Jest na to
jakaś metoda?
– Nie ma chyba jednego sposobu. Niektóre rzeczy można robić
samotnie. Ja na przykład każdą
wyprawę rowerową odbywam
w pojedynkę. Inaczej jest gdy
wyjeżdżam w góry, np. w Alpy
lub na Kaukaz, wtedy staram się

Foto: arch. prywatne

podróżować z grupą. Nie zawsze
z ludźmi, którzy mieszkają
w okolicy. Często na takie wyprawy zbiera się grupa z całej
Polski.
– Czego Panu życzyć?
– Dalszych wypraw. Wszystkie
są wartościowe, nawet te krótkie
po kraju. Podczas każdej z nich
można wiele się nauczyć.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.
REKLAMA

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 18.12.2013 

*

INTERWENCJA
Na tej drodze przejazd samochodem może być bardzo utrudniony. W tym wypadku niebezpieczeństwo stwarzają inni kierowcy, którzy korzystają z każdego wolnego miejsca, by zaparkować swój pojazd.

Dwustronny parking
Rozgoryczony mieszkaniec Halemby zgłosił nam problem dotyczący ulicy Młyńskiej w Halembie.
Wzdłuż drogi znajdują się domki
jednorodzinne, ale także wiele zakładów, przedsiębiorstw czy restauracja.
– Po raz kolejny próbowałem
przedrzeć się przez tę drogę. Samochody parkowane są tu zarówno
z jednej jak i z drugiej strony – po
prostu nie da się przejechać – mówił rudzianin, który zadzwonił z interwencją na redakcyjny telefon
alarmowy.
– Przejazd przez ul. Młyńską to
jeden wielki slalom. Najgorzej jest
jednak wtedy, gdy zwiększa się ruch

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228
monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

i samochody poruszają się w dwie
strony. Zaczyna się zabawa w to, kto
kogo ma puścić w pierwszej kolejności albo w wycofywanie – dodał.
Postanowiliśmy rozwikłać tę
kwestię. Sprawę zgłosiliśmy do
rudzkiego magistratu: – W odpowiedzi na przedstawioną nam interwencję informuję, że poruszony problem
był kilkakrotnie omawiany przez
Komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, w tym po raz ostatni
w listopadzie tego roku. Członkowie
Komisji stoją na stanowisku, że
wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Młyńskiej jest niezasadne, gdyż miałoby ono przede
wszystkim wykluczać postój pojazdów klientów punktów handlowousługowych zlokalizowanych w ciągu ulicy – tłumaczy Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału
Dróg i Mostów Urzędu Miasta i dodaje: – Jednocześnie zalecamy, by
przypadki nieprawidłowego postoju
pojazdów, w tym ewentualne utrudnienia z przejazdem, zgłaszać na
bieżąco Straży Miejskiej lub Policji,

Jak mówi rudzianin, przejazd przez Młyńską to jeden wielki slalom.

celem egzekwowania zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
Choć w sprawie nie przedstawiono radykalnych rozwiązań,
mieszkańcy muszą liczyć na roz-

Foto: MS

wagę kierowców oraz zgłaszać interwencje do służb mundurowych,
gdy będzie wymagała tego sytuacja.
Magdalena Szewczyk

7

Z redakcyjnej
skrzynki

Do redakcji „Wiadomości
Rudzkich”
napisał
jeden
z mieszkańców, pytając o kontrolę dotyczącą palenia w obrębie przystanków autobusowych:
„Szanowna redakcjo! Chciałbym dowiedzieć się, czy rudzka
Straż Miejska patroluje przystanki autobusowe i próbuje
przyłapać na gorącym uczynku
palaczy, którzy bezkarnie trują
powietrze i szkodzą tym niepalącym. Czy Straż dysponuje informacją, ilu udało się ukarać
do tej pory? Mam nadzieję, że
uda się rozwiązać ten problem”
– pisze rozgoryczony mieszkaniec.
– Ruda Śląska była pierwszym
miastem, które wprowadziło strefy wolne od dymu. Straż Miejska
stara się, by podczas patroli kontrolować także to, co dzieje się
na przystankach – do końca października w związku z tym odnotowaliśmy 86 czynności – tłumaczy Andrzej Nowak, rzecznik
prasowy Straży Miejskiej. – Za
palenie w miejscach objętych zakazem grozi kara grzywny w wysokości do 500 zł. Należy pamiętać, że ustawa za całość obszaru
przystanku uznaje 15 metrów od
tablicy przystankowej – dodaje.

REKLAMA
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Z KULTURĄ NA TY
Sylwester zbliża się wielkimi krokami, a Ty dalej nie masz imprezowych planów? Chcesz wyjechać poza granice rodzinnego
miasta, by udanie spędzić sylwestrową noc? Myślisz, że 31 grudnia w Rudzie nic się nie dzieje? Nic bardziej mylnego.

Sylwestrowa noc w Rudzie
Specjalnie dla Czytelników przedstawiamy dwie propozycje z sylwestrowej oferty kulturalnej rudzkich placówek, z których mogą skorzystać zarówno młodsi jak i starsi.
Sylwester na XIX-wiecznych
salonach
W Domu Kultury w Bielszowicach 31 grudnia odbędzie się koncert
w wykonaniu Teatru Muzycznego
IWIA. Scenariusz do widowiska napisany został dzięki inspiracji płynącej z melodii i historii zawartych
w najpiękniejszych operetkach. Znane utwory oraz iście komiczne sytuacje, rodem z opery mydlanej, tworzą historie, które przeprowadzają
widza przez intrygę, zdradę, miłość

oraz hulanki lekkodusznych arystokratów podczas wystawnego balu,
odbywającego się w XIX w. na wiedeńskich salonach.
Cena biletu na widowisko odbywające się o godzinie 19.00 wynosi
45 zł, a podczas przerwy w spektaklu
wzniesiony zostanie toast. Natomiast
o godzinie 22.00 za bilet zapłacić będzie trzeba 65 zł – w tym wypadku
cena obejmuje catering oraz toast noworoczny.
Tradycyjnie w plenerze
Choć w ostatnią noc grudnia temperatury mogą być niskie, na rynku na
pewno zrobi się gorąco. Jak co roku,
sylwestra będzie można spędzić także
przed rudzkim magistratem, gdzie na

Sztuka Marka Szczudlaka

mieszkańców czekać będą wyjątkowe
atrakcje. O godzinie 21.45 odbędzie się
przywitanie uczestników, od 21.50 do
22.30 trwać będzie zabawa przy karnawałowych kawałkach DJ LAK-a. Później odbędzie się koncert muzyki elektroniczno-symfonicznej „Misstake”,
któremu towarzyszyć będzie pokaz laserowy, po czym za konsoletę wróci DJ
LAK. O godzinie 24.00 tradycyjnie pokaz sztucznych ogni oraz życzenia prezydent Grażyny Dziedzic i ponowne
pląsy taneczne, aż do godziny 2.30.
Mamy nadzieję, że rudzianie dopiszą obecnością na imprezach. W tak wyjątkową noc nie warto siedzieć w domu.
Magdalena Szewczyk

CO, GDZIE,
KIEDY
Zimowisko z MCK
Miejskie Centrum Kultury organizuje półkolonie zimowe dla uczniów
szkół podstawowych. W programie
znajdują się między innymi zajęcia
artystyczne, gry i zabawy edukacyjnorekreacyjne oraz wycieczki. Pierwszy
turnus odbędzie się od 20 do 24 stycznia, natomiast drugi turnus od 27 do
31 stycznia. Cena jednego turnusu
wynosi 70 zł. Informacje szczegółowe
pod nr tel. 32 248-62-40, wew. 24.

Koncert Noworoczny

Sylwester na rynku to już rudzka tradycja.

Foto: MS

Poetycki wieczór

„Najsłynniejsze arie operetkowe”
w wykonaniu muzyków Filharmonii
Śląskiej im. H.M. Góreckiego już 5
stycznia w Miejskim Centrum Kultury
w Nowym Bytomiu o godzinie 17.00.
Dla naszych Czytelników mamy do
rozdania 5 podwójnych biletów.
Wystarczy wysłać SMS-a o treści
wiad.NR+imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł +
23% vat tj. 1,23 brutto). Na SMS-y
czekamy 18.12.2013 od godziny
10.00 do 16.00.

Buty i nuty

Uczestnicy koncertu usłyszeli między innymi piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego oraz Marka Grechuty.
Foto: RP
Zwiedzający mogą obejrzeć grafiki, kolaże, rysunki satyryczne i rzeźby.

Ta wystawa składa się z różnych
form ekspresji twórczej nieprofesjonalnego plastyka. Wśród przedstawionych
prac można obejrzeć przede wszystkim
rzeźby, ale też grafiki, kolaże i rysunek
satyryczny. Zapytany o to, skąd taka
różnorodność form, odpowiada: – Bo
tak. Od 9 grudnia można bliżej zapoznać
się z twórczością Marka Szczudlaka. Tego dnia bowiem w Muzeum Miejskim
im. Maksymiliana Chroboka oficjalnie
otwarto wystawę jego twórczości.
Różnorodność form twórczości Marka Szczudlaka to niejedyny element,
który tę wystawę z pewnością wyróżnia. Największe zdziwienie wśród

Foto: SH

zwiedzających budzi brak nazw dla poszczególnych dzieł.
– Sugeruję, by oglądając to, co wyszło spod mojej ręki, poczuć się jak
w jaskiniach, gdzie natura stworzyła
stalaktyty, stalagmity i inne cuda wianki, a my wchodząc do nich dopatrujemy
się rzeczy, które jesteśmy w stanie ogarnąć i przyswoić do naszego wyobrażenia świata... i myślę, że pod tym kątem
można zdefiniować to, co odbiera nasze
oko. Zapraszam do puszczenia wodzy
fantazji – tłumaczy autor.
Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających do 22 grudnia.
Sandra Hajduk

Niezbyt często zdarza się, by jakiś
koncert trzeba było organizować dwa
razy z powodu ogromnego zainteresowania. Taka sztuka udała się jednak
klubom młodzieżowym Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, które w piątek
(13.12.) w budynku Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty zorganizowały VIII Koncert Poetycki.
– Koncert od zawsze nazywał się poetyckim, jednak podczas występu pojawią się różne gatunki muzyczne. W
czasie koncertu będziemy też chcieli
powiedzieć o tym, co wydarzyło się w
naszym stowarzyszeniu przez ostatni
rok – mówił Rafał Ziomek, członek
klubu młodzieżowego oraz prowadzący koncert.

Podczas koncertu można było wesprzeć Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza poprzez zakup cegiełek oraz
świątecznych wypieków domowej roboty. Koncert został objęty Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Ruda Śląska – Grażyny Dziedzic.
– Myślę, że to był dobry rok dla stowarzyszenia. Cały czas staramy się rozwijać i robimy wiele fajnych rzeczy.
Otwieramy się na nowy obszar działania. Nasze stowarzyszenie było głównie
kojarzone z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Od pewnego czasu zaprosiliśmy
do naszego grona także społeczności
seniorów – tłumaczył Dariusz Kowalski, kierownik klubów młodzieżowych.
Robert Połzoń

Dom Kultury w Bielszowicach
przygotował kolejną bajkę dla najmłodszych mieszkańców Rudy
Śląskiej. Tym razem na scenie zagości spektakl „O Kocie w Butach
przy wesołych nutach” przygotowany przez Teatr Moich Marzeń
z Chorzowa. Jeden z morałów wypływających z musicalu brzmi:
„Wiara czyni cuda – już dobrze to
wiecie, a miłość uskrzydla najpiękniej na świecie”. Maluchów zapraszamy 12 stycznia o godzinie
16.00. Bilet w cenie 10 zł.

Ślązisz is easy?
Czterech panów Ślązaków i kupa
śmiechu? To może być tylko Kabaret
Młodych Panów, który 18 stycznia odwiedzi Rudę Śląską, a dokładniej bielszowicki Dom Kultury z zupełnie nowym programem, pt. „Ślązisz is easy,
czyli godej z nami”. Amatorów dobrej
zabawy zapraszamy o godzinie 17.30
oraz 20.30. Bilety w cenie 50 zł (rezerwować można pod nr 32 240-21-25).
REKLAMA
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PORADY

REKLAMA

porady wesołej łapki

Barbara Klasik
– trener „Wesołej Łapki” w Rudzie Śląskiej
e-mail: barbaraklasik@wesolalapka.pl
tel. 792-272-662

Pani Basiu, mam do Pani pytanie: Mój mąż bardzo karci naszego
psa, gdy Amiś pierwszy idzie i biegnie w kierunku wyjścia. Pies ma
dopiero 6 miesięcy, ale wymija nas i wyprzedza w drzwiach. Mąż
uważa, że jest dominujący i trzeba go ustawić! Czy ma rację?

Magda Wąs

Dominujący pies
Wokół pojęcia dominacji toczą się
gorące dyskusje. Zachowanie Waszego
psa powinniście zawsze ocenić w szerszym kontekście. Do zachowań dominujących z pewnością nie należy wyprzedzanie w drzwiach. Pytanie moje
brzmi, czy Państwo nauczyli swojego

psa spokojnego czekania, aż mu się pozwoli wyjść i opuścić mieszkanie?
Drzwi są przeważnie zapowiedzią spaceru, a wyjście na dwór jest dla psa bardzo ekscytujące, bo zapowiada spotkanie z wieloma nowościami. W domu
wszystko jest znane, ale gdy tylko pies

PORADY dietetyka
mgr Monika Macioszek –
dietetyk, Centrum
Poradnictwa i Edukacji
Zdrowotnej Medietic

Jak poradzić sobie w święta będąc na diecie? Uwielbiam karpia, ale
wydaje mi się tłusty. Czy można go przyrządzić w wersji dietetycznej? Czy mogę prosić o jakiś przepis?
Kalina 31 l., Kochłowice

CENTRUM PROMOCJI Przepis na karpia light
ZDROWIA
Zaprasza na

Świąteczną PROMOCJĘ
BEZPŁATNA ANALIZA SKŁADU CIAŁA
(% tłuszczu, wody w organizmie,
masa mięśniowa, waga kości,
wiek metaboliczny, metabolizm spoczynkowy)
Ruda Śląska – Nowy Bytom ul. Hallera 20
Rezerwacje: tel. 603 33 44 24

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja:
Anna Piątek (redaktor naczelna), Monika Herman-Sopniewska (sekretarz redakcji), Krzysztof Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze: Sandra Hajduk, Magdalena Szewczyk, Agnieszka Pach, Robert Połzoń.
Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax
32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela Nowrotek, tel.
512-295-227, Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Hanna Matysek, tel.
512-799-211, Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn.-pt. 8.00-16.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl.
Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie
publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

Karp to ryba, której z pewnością
nie zabraknie na naszych świątecznych stołach. Zamiast panierowania i smażenia na głębokim tłuszczu, co zwiększa kaloryczność dania i powoduje utratę smaku, możemy wydobyć jego walory przyrzą-

dzając go w zupełnie inny, zdrowszy sposób.
PRZEPIS NA ŚWIĄTECZNEGO
KARPIA Z POMIDORAMI
Składniki: 100-150g filetów z karpia,
¼ puszki pomidorów, 1 łyżka koncentratu pomidorowego, ½ cebuli, 1 mar-

zobaczy smycz w rękach właściciela,
potrafi zaprezentować cały zestaw różnych zachowań: szczekanie, wywijanie
koziołków, skakanie na drzwi. Jeżeli
nauczycie psa grzecznego czekania
i wychodzenia na komendę, to nie ma to
nic wspólnego z dominacją, a zwyczajnie ma to związek z grzecznym wychowaniem. Czekanie na sygnał zwalniający sprawia, że pies się uczy, że wyprzedzanie nie ma sensu, bo ze spaceru nic
nie będzie, jeżeli nie zachowa spokoju.
Jeśli nie wiecie jak to zrobić, może warto zapisać psa na kurs posłuszeństwa
i pogrzebać w ten sposób archaiczne
myślenie dotyczące dominacji. Serdecznie zapraszam 15 stycznia na zajęcia,
wtedy Wasze wątpliwości już nie będą
taką niewiadomą, a nauczą się Państwo
wielu pożytecznych rzeczy dotyczących
psa oraz jego wychowania.

chewka, 1 ząbek czosnku, 1 łyżka soku
z cytryny, przyprawy: oregano, czerwona papryka, czosnek.
Wykonanie: Filety z karpia na 3 godziny przed pieczeniem skropić sokiem
z cytryny, obłożyć cebulą i lekko oprószyć pieprzem. Przygotować sos. Pomidory z puszki połączyć z koncentratem,
dodać oregano, wyciśnięty przez praskę czosnek i paprykę. Wymieszać
i wstawić do lodówki. Filety położyć na
folii aluminiowej, polać sosem, na
wierzchu ułożyć cebulę i startą marchewkę. Całość szczelnie zawinąć
i wstawić do rozgrzanego piekarnika.
Piec ok. 15-20 minut w temp.180 st. C.
Zdrowych, lekkich, pełnych magii
Świąt Bożego Narodzenia
życzy Monika Macioszek
REKLAMA

Prezent dla Twoich bliskich
Nadchodzące święta to nie tylko
okazja do spędzenia czasu z najbliższymi, ale także niezwykła możliwość obdarowania ich czymś wyjątkowym. W przedświątecznej gorączce zakupów często przemierzamy
kolejne sklepy nie wiedząc co będzie
prezentem idealnym. Warto zadziałać nieszablonowo i zainwestować
w coś, co sprawi członkom rodziny
wyjątkową radość. Zadbajmy o ich
zdrowie, ciało i umysł fundując wizytę w gabinecie masażu aura. Regularne stosowanie masażu polepsza

samopoczucie, odpręża i odstresowuje, poprawia stan zdrowia, redukuje napięcia w kręgosłupie, plecach
i karku, a także upiększa wygląd skóry, która dzięki niemu jest lepiej dotleniona i odżywiona. Pokażmy naszym bliskim, że się o nich troszczymy i że dbamy o ich zdrowie.
Możesz również sam wygrać zaproszenie na masaż relaksacyjny na
całe ciało o wartości 60 zł. Wystarczy
wysłać SMS-a o treści wiad.aura
+ imię i nazwisko pod numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% vat tj.

1,23 brutto). Na SMS-y czekamy od
18.12.2013 od godziny 10.00 do
19.12.2013 do godziny 12.00.

Ruda Śląska
ul. Chryzantem 10 (teren basenu)
tel. 501-95-22-17
e-mail: gabinet@masaz-aura.pl
www.masaz-aura.pl
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Sportowa asymilacja

Uczniowie rywalizowali między innymi w wyścigach rzędowych.

Nic tak nie integruje jak sport –
w zgodzie z tymi słowami Gimnazjum nr 6 na Bykowinie zorganizowało Mikołajkowe Sportowisko,
w którym wzięli udział uczniowie
z okolicznych szkół podstawowych.
Młodzi sportowcy rozpoczęli swoje
zmagania w piątkowy poranek.
– Mikołajkowe Sportowisko odbywa się w naszej szkole już drugi raz.
Zaproszeni uczniowie rywalizują ze
sobą podczas sportowych rozgrywek, natomiast nasi uczniowie zajmują się sprawami organizacyjnymi
– mówiła Jadwiga Ciękuszewska,
nauczycielka wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 6.
W imprezie wzięły udział Szkoły
Podstawowe nr 31, nr 23 oraz nr 2.
– Celem imprezy jest zaprezentowanie naszej placówki zaproszonym uczniom. Chcemy też w jakimś

Dzieciontko u Donnersmarcków

Foto: RP

stopniu zintegrować ich z naszą
młodzieżą, między innymi poprzez
zajęcia sportowe – tłumaczyła Iwona Czusz, dyrektorka placówki. –
Dla szóstoklasistów na pewno dużym przeżyciem będzie zmiana
szkoły. My poprzez takie działania
chcemy spowodować, by to przejście nie było aż takim stresem – dodała.
Po zmaganiach sportowych gimnazjaliści przygotowali dla swoich
młodszych kolegów występ artystyczny: – Przygotowaliśmy przedstawienie po śląsku. Będzie to historia starki i starzika, którzy obchodzą złote gody. Oprócz tego
uczniowie naszej szkoły zorganizowali słodki poczęstunek dla gości –
opowiadała Wiktoria Holin, uczennica Gimnazjum nr 6.

Robert Połzoń

Gawędy, legendy, patenty, kolędy,
pastorałki, podarki – a to wszystko
w czwartkowy wieczór (12.12.) w halembskiej filii nr 18 w Rudzie Śląskiej. Tutaj nie zabrakło śpiewu
w ciepłej wigilijnej atmosferze. Po
raz drugi już odbyło się „Dzieciontko u Donnersmarcków”. Spotkanie
poprowadzili Marek Wacław Judycki i Bronisław Wątroba.
– Impreza organizowana jest przez
Asocjację M&B&P – 18. Dziś uhonorujemy Grzegorza Brożka – gliwickiego barda, który zostanie honorowym
asocjantem. Chcemy tutaj zachęcić
ludzi do współdziałania z nami, do
asocjacji, czyli wspólnego oddziaływania na siebie – mówił Marek Wacław Judycki.

Jak co roku w okresie przedświątecznym Rudzkie Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich Zdrowe Życie zorganizowało spotkanie opłatkowe. Przy stole wigilijnym składano sobie życzenia i przełamano
się opłatkiem.
– Chcemy spędzić ten wieczór
wyjątkowo w gronie przyjaciół, rodziny i zaproszonych gości. Zaprosiliśmy również sympatyków stowarzyszenia i ich rodziny. Święta
Bożego Narodzenia to niezwykle
ważny czas dla nas. Czas spokoju,
rozważań, nadziei i wiary. To ostatnie spotkanie przed świętami, choć

KARP

REKLAMA
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będzie lepszy niż mijający

Spotkanie przy opłatku w siedzibie stowarzyszenia. 
Foto: MHS
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Ryszard Blicharski
z pracownikami

muzyczny Grzegorza Brożka, o obrzędach przedadwentowych i świątecznych po śląsku opowiadał Bronisław Wątroba. 
MHS

klub jest oczywiście czynny od
godz. 16.00 do 20.00 (oprócz sobót
i niedziel), a we wtorki zapraszamy
na spotkania naszej społeczności –
mówi Antoni Urbanek, prezes Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Zdrowe Życie.
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Rudzie przy ulicy Ballestremów 16. Jego celem strategicznym jest tworzenie warunków
sprzyjających zdrowiu oraz pomoc
ludziom uzależnionym po przebytej terapii i rozwijanie więzi rodzinnych.
Monika Herman-Sopniewska
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Życzymy wszystkim

świąt Bożego Narodzenia,

Podczas spotkania odbył się również wykład dotyczący tradycji sięgania do zbiorów bibliotecznych. Klimat świąteczny wprowadził koncert

Foto: MHS

Wigilia u abstynentów
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Spotkanie odbyło się w halembskiej filii MBP nr 18. 
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Śląskie Media Sp. z o.o.
– wydawca jedynego
w Rudzie Śląskiej tygodnika
społeczno-kulturalnego
Wiadomości Rudzkie i portalu
www.wiadomoscirudzkie.pl,
ogłasza nabór do pracy
na stanowisko:

SPECJALISTA
DS. SPRZEDAŻY
Obowiązki:

• pozyskiwanie i obsługa klientów w zakresie reklamy w wydaniu drukowanym
tygodnika Wiadomości Rudzkie oraz
w portalu internetowym www.wiadomoscirudzkie.pl

Kwalifikacje:

• doświadczenia w pracy na podobnym
stanowisku
• dobra znajomość rynku reklamowego
• znajomość lokalnego rynku reklamowego będzie dodatkowym atutem
• skuteczność i samodzielność działania
• nastawienie na osiąganie wymiernych
rezultatów
• wysoka kultura osobista, miła aparycja
• komunikatywność i otwartość w relacjach interpersonalnych
• wykształcenie średnie lub wyższe
• prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

• wynagrodzenie podstawowe + wynagrodzenie prowizyjne – uzależnione od
efektów sprzedaży
• pracę w rozwijającym się wydawnictwie
• dużą samodzielność pracy
• wsparcie merytoryczne
• udział w ambitnym i rozwijającym się
projekcie.

Krótko:

Jeśli lubisz wyzwania, interesują Cię
wysokie zarobki, masz doświadczenie
i otwarty umysł, które potrafisz przekładać na wymierne efekty – ta praca jest
dla Ciebie.

obowiązuje od 18-24.12.2013
Ruda Śląska – Nowy Bytom , ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-18.00

Ruda Śląska – Wirek, ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-20.00

REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE KWK HALEMBA-WIREK, KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE ORAZ BONY SODEXO I CHEQUE DEJEUNER-SUBIEKT.

CV oraz list motywacyjny
proszę wysłać na adres e-mail:
biuro@wiadomoscirudzkie.pl
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst
jednolity z późniejszymi zmianami)”.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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ZBLIŻENIA
W zeszłym roku zjechała na dół na głębokość 1030 m, by zobaczyć jak pracują górnicy
w KWK Halemba, w środę (11.12.) zjechała jeszcze głębiej – na 1050 m, by sprawdzić jakie
warunki panują w KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”.

W opiece św. Barbary

By docenić pracę górników

W niedzielę (15.12.) odbyła
się uroczysta msza święta w kościele pw. św. Pawła Apostoła
w Nowym Bytomiu. Mieszkańcy podziękowali patronce św.
Barbarze za miniony rok i ponownie powierzyli miasto jej
opiece. Po uroczystej mszy
świętej w MCK-u odbył się koncert śląskiej piosenki w wykonaniu Grzegorza Poloczka w towarzystwie zespołu Bartos
Band.
MHS

Prezydent Grażyna Dziedzic odbiera aparat tlenowy ucieczkowy.

– Jestem córką, wnuczką i siostrą
górnika. Z górnictwa żyje tak naprawdę połowa Rudy Śląskiej. Prezydent powinien cenić ten zawód

Foto: arch.

chociażby z tego powodu i ja go cenię – podkreśla Grażyna Dziedzic.
Prezydent Rudy Śląskiej zjechała
na głębokość 1050 m, która uzna-

wana jest za najgłębszy poziom
w Rudzie Śląskiej. W miejscu tym
panuje najwyższy stopień zagrożenia metanem i tąpaniami.
– Z tego poziomu udostępniamy
poszczególne partie, przygotowujemy wydobycie na kolejne lata. Na tę
chwilę eksploatujemy dwie ściany
wydobywcze. Ta, na której byliśmy,
jest rzeczywiście najgłębszą i najdalej położoną ścianą. Jest to ściana siódma w pokładzie 409. Część
trasy pokonaliśmy koleją podziemną, natomiast pozostały odcinek na
nogach. Mieliśmy możliwość obejrzenia pracy zmiany remontowej,
a także rozruchu urządzeń w ścianie. Widzieliśmy pracujący kombajn i przenośnik – opowiada Adam
Zelek, dyrektor KWK „Wujek”
Ruch „Śląsk”, który towarzyszył
prezydent w wyprawie. – Pani Prezydent poradziła sobie wspaniale.
Nie było mowy o żadnych skrótach.
Obejrzeliśmy dokładnie cały rejon
wydobycia – dodaje.
SH

W Szkole Podstawowej nr 18 w Kochłowicach wyjątkowo obchodzono Dzień Górnika. Z tej
okazji wychowankowie wraz z nauczycielem przygotowali baśniowe przedstawienie z nutką
śląskości – „Kopciuszka po śląsku”.

Kopciuszek na Barbórkę

Znana baśń i śląska gwara to ciekawe połączenie, które niezaprzeczalnie spodobało się
zaproszonym gościom.
Foto: Elżbieta Prędki

– Dzisiaj, podczas akademii, zobaczymy przedstawienie, które przygotowały dzieci z zespołu teatralnego
„Chochliki”, działającego u nas od
wielu lat. Widowisko jest po śląsku –
specjalnie dla górników – zapowiadała

Joanna Volkert, nauczycielka nauczania zintegrowanego oraz reżyserka
przedstawienia.
– Gwara śląska zamiera, ale my mamy jeszcze dziadków, a nawet rodziców,
którzy posługują się gwarą i pomogli

przygotować dzieciaki pod tym kątem.
Nie było z tym większych problemów,
dlatego postanowiliśmy przygotować
kolejny spektakl po śląsku, tym razem
będą to Jasełka – dodała.
Joanna Volkert podkreślała także
jak w SP nr 18 ważne jest kultywowanie tradycji związanych z regionem: – W naszej szkole od wielu lat
takie działanie jest stałym elementem. Każdego roku zapraszamy gości z naszych kopalń. Nigdy nie zapominamy o górnikach.
– Zawód górnika kojarzy mi się
z ciężką pracą, z maszynami, węglem. Mój tata jest górnikiem. Chciałabym życzyć górnikom dużo zdrowia, wytrzymałości, szczęścia i żeby
byli bezpieczni w pracy – mówiła
ośmioletnia Aleksandra Morawiec,
biorąca udział w przedstawieniu.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

Msza święta w intencji miasta odbyła się
w kościele pw. św. Pawła Apostoła.

Foto: MHS
REKLAMA

Wesołych
W te Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu
wiele spokoju i miłości. Niech rodzinne spotkania
przy świątecznym stole pozwolą na chwilę
zapomnieć o codzienności,
a nadchodzący Nowy Rok
niech obfituje w same sukcesy.
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Życzy redakcja „Wiadomości Rudzkich”

Spokoju, radości w czasie
nadchodzących świąt
i dobrego Nowego 2014 Roku
wszystkim mieszkańcom
Rudy Śląskiej
życzy
Zarząd i Pracownicy
Zespołu Ciepłowni
Przemysłowych
CARBO-ENERGIA sp. z o.o.

Niech zbliżające się
święta Bożego Narodzenia
będą dla Państwa
niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień.
Życzymy, aby upłynęły
w spokoju, radości,
wśród rodziny, przyjaciół
oraz wszystkich bliskich
dla Państwa osób.
Wraz z nadchodzącym
Nowym Rokiem
Życzymy dużo zdrowia,
szczęścia i pomyślności.
Radni Klubu
Prawa
i Sprawiedliwości
Kazimierz Myszur
Marek Wesoły
Jarosław Wieszołek

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Klientom i ich rodzinom
życzę wiele radości, zdrowia i spokoju.
W zbliżającym się Nowym Roku 2014
pomyślności w realizacji wszystkich
planów w życiu osobistym.
Krzysztof Toboła

Podczas Świąt Bożego Narodzenia
zatrzymujemy się, by spędzić czas
z rodziną, pomyśleć o tym,
co za nami i o tym,
co czeka nas w Nowym Roku.
Z tej okazji życzymy wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku 2014
Klub Radnych PO
Jarosław Kania, Władysław Dryja, Cecylia Gładysz, Joanna Kołada,
Władysław Kucharski, Michał Wieczorek, Jan Wyżgoł, Andrzej Stania

AUTO SERVICE - MECHANIKA I DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA | TEL. 32 248-79-12, 508-281-989

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej
życzenia spokoju, radości i ciepła rodzinnego,
zaś w nadchodzącym Nowym Roku
wszelkiej pomyślności,
życzliwości i zdrowia
Zarząd i Pracownicy
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

					
Radosnych i spokojnych,
pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności,
osiągnięcia sukcesów,
cierpliwości i wytrwałości
w realizacji planów
oraz dalszej, owocnej współpracy
w nadchodzącym 2014 roku

życzy
Zarząd
i Pracownicy
Rudzkiej Agencji
Rozwoju
„INWESTOR” Sp. z o.o.

WESOŁYCH ŚWIĄT

Życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów i spełnienia
najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
składa
Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz pracownicy
Śląskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego
sp. z o.o.

Niech zbliżające się święta
Bożego Narodzenia
będą dla wszystkich
czasem radości i miłości.
Zarząd i Pracownicy
Restauracji
,,Wiśniowy Sad”
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Wszystkim naszym Klientom, Przyjaciołom oraz Sympatykom,
życzymy spokojnych, pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia
a także dużo szczęścia, uśmiechów i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku

Zarząd i Pracownicy
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA
Stacji Kontroli Pojazdów ALFA
Myjni Bezdotykowej BETA

					

WESOŁYCH ŚWIĄT

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą nam wszystkim wiele radości,
ciepła i optymizmu,
a nadchodzący Nowy Rok 2014
tylko miłe niespodzianki.
Wesołych Świąt!
życzą
Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej

					

WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości
i radości oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego Roku 2014

Zdrowych, radosnych
świąt Bożego Narodzenia
i wszystkiego co dobre
w Nowym 2014 Roku
życzą właściciele i pracownicy
Restauracji VERTIGO
Polecamy
Wyśmienite
wypieki świąteczne
A na prezent
Bony upominkowe
i zaproszenia na kolacje
przy świecach
z operetką z humorem
RESTAURACJA-CUKIERNIA

Czasu świątecznego miłością naznaczonego,
i tą miłością, zdrowiem, pomyślnością i spokojem
całego Nowego 2014 Roku wypełnionego
najserdeczniej życzymy.
Bibianna i Tomasz Kupkowie
z WESOŁYM ZĄBKIEM

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy naszym Klientom,
Pracownikom oraz Partnerom
złożyć najserdeczniejsze życzenia
pomyślności oraz wielu radości.
A Nowy Rok niech będzie
obfitował w szczęście
oraz dalsze zaufanie
Życzymy Wam Świąt pachnących choinką,

życzy firma

pełnych radości i rodzinnego ciepła,
relaksu w gronie bliskich sercu osób

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2014!

ul. Młyńska 9, Ruda Śl.-Halemba
tel. 515-262-173
www.vertigo-restauracja.pl

Niech pokój, nadzieja
i zdrowie oraz miłość
najbliższych towarzyszą Wam
w czasie świąt
Bożego Narodzenia
oraz przez cały 2014 rok
życzy
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego M. Kuś
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Rudzki Informator Samorządowy
– Ruda Śląska to miasto różnorodności. Mamy górnictwo, przemysł, ale także przedsiębiorczość. I tej przedsiębiorczości w innowacyjnym
wydaniu Państwo, członkowie klastra, jesteście przedstawicielami – podkreślał wiceprezydent Michał Pierończyk podczas konferencji podsumowującej dotychczasową działalność Śląskiego Klastra Multimedialnego. Realizacja przedsięwzięcia współfinansowana była ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prawie 3 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej otrzymała Ruda Śląska na budowę Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej. Dzięki niemu urzędnicy będą
mogli szybciej wydawać decyzje dotyczące planowania przestrzennego i inwestycji w mieście oraz lepiej gospodarować budżetem i mieniem komunalnym.

Ruda Śląska buduje system informacji przestrzennej

„Razem możemy wszystko”
Konferencja
podsumowująca
projekt zorganizowana została
w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Nie zabrakło przedstawicieli świata nauki, otoczenia biznesu,
jak
również
samych
przedsiębiorców – członków Hub
Clubu. – Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości powstał kilka lat temu
po to, aby animować przedsiębiorców, a poprzez te działania zmienić
oblicze miasta, przygotować je na
nowe czasy i wyzwania – tłumaczył
wiceprezydent Michał Pierończyk.
– Miasto Ruda Śląska przychylnie
patrzy na tego typu inicjatywy. Najważniejsi jesteście wy – członkowie
klastra. W was tkwią pomysły, idee
oraz potencjał, który należy wykorzystywać, który będzie przy dobrym
współdziałaniu tworzył miejsca
pracy w Rudzie Śląskiej – dodał.
Profesor Stanisław Kucharski,
prorektor ds. finansów i rozwoju
Uniwersytetu Śląskiego podsumowując pierwszy rok członkostwa
uczelni w klastrze zwrócił uwagę na
ogromne korzyści płynące ze współpracy ze sferą biznesu. – Doświadczenia uzyskane podczas tej współpracy dla Uniwersytetu Śląskiego
są bezcenne. Uczelnia weszła we
współpracę z regionem. Jest to dla

Podczas konferencji przedstawione zostały efekty wspólnych działań oraz wręczono
certyfikaty wszystkim członkom klastra.

nas punkt wyjścia do tego, żeby nawiązywać z Państwem relacje finansowo-gospodarczo-naukowe – kierował swe słowa do zgromadzonych
na sali przedsiębiorców. – Ze
wszystkich klastrów, w których Uniwersytet Śląski uczestniczy, ten
działa najlepiej, z czego jesteśmy
bardzo zadowoleni. Po roku działalności mam nadzieję, że rozpoczniemy nowy rok równie entuzjastycznie
– podsumował.
Podczas konferencji przedstawione zostały efekty wspólnych

działań oraz wręczono certyfikaty
wszystkim
członkom
klastra.
Wśród wyróżnionych firm znalazła
się firma net-o-logy sp. z o.o. z Katowic, którą reprezentował Krzysztof Jakubowski. – Kiedy wiosną
tego roku przystąpiliśmy do klastra
nie spodziewaliśmy się takich efektów i tak sprawnie działającej
struktury. Jest wiele na Śląsku klastrów, w tym informatycznych, ale
ten działa najbardziej efektywnie –
podkreślał przedstawiciel firmy. –
Dzięki konferencjom, które klaster

zorganizował, mogliśmy się pokazać na całkiem dużym forum. Zorganizowanie tego typu imprez samodzielnie przez poszczególne
firmy byłoby poza ich zasięgiem organizacyjnym i finansowym – dodał.
Zainicjowany w Rudzie Śląskiej
Śląski Klaster ICT i Multimediów
Hub Club powstał dzięki wsparciu
z funduszy unijnych. Grupa od
dwóch lat aktywnie działa na arenie
regionalnej i międzynarodowej.
Klaster skupia 30 śląskich mikro,
małych i średnich przedsiębiorców,
dwie instytucje otoczenia biznesu
oraz dwie śląskie uczelnie – Uniwersytet Śląski oraz Akademię
Sztuk Pięknych w Katowicach.
Przedsięwzięcie ma na szczególnym względzie m.in. umacnianie marki śląskich przedsiębiorców
IT,
budowanie
sieci
kooperacji uczestników, rozwój
współpracy
międzynarodowej
w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, generowanie
innowacyjnych pomysłów, organizowanie wspólnych działań
promocyjnych oraz tworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej.

– Obecnie nie da się zarządzać
miastem bez wykorzystania nowoczesnych technologii – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Innowacje wymagają jednak dużych
środków, dlatego staramy się pozyskiwać na ten cel środki zewnętrzne, odciążające budżet miasta.
W tym przypadku z własnych pieniędzy wyłożymy jedynie 15 procent
– podkreśla.
System Informacji Przestrzennej
Miasta Ruda Śląska zastąpi funkcjonujący obecnie miejski geoportal, który będzie jednak nadal działał jako narzędzie dla projektantów.
Jego największą zaletą będzie integracja danych z różnych systemów
wykorzystywanych obecnie przez
Urząd Miasta. – Docelowo znajdą
się w nim dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
ewidencji dróg i obiektów mostowych. SIP zostanie też częściowo

W ramach projektu zorganizowano m.in. wizyty studyjne wraz z seminariami w Danii i Szwecji oraz
nawiązano współpracę z największym klastrem ICT w Europie
„Cluster 55” z siedzibą w Szwecji.
Ponadto członkowie klastra wzięli
udział w targach innowacyjnych
technologii w Hanowerze CeBIT
2013, najważniejszej ogólnoświatowej imprezie wystawienniczej
branży ICT. Oferta śląskich firm
została również zaprezentowana na
targach IT Japan Week w Japonii
oraz na międzynarodowej konferencji w Kopenhadze poświęconej
rynkowi elektronicznej komunikacji. Oprócz tego co miesiąc członkowie spotykają się na śniadaniach
biznesowych oraz organizują imprezy branżowe, jak ICT & Multimedia Event.
Warto dodać, że klaster z Rudy
Śląskiej znalazł się na światowej
mapie międzynarodowej sieci klastrów. Dzięki temu członkowie
rudzkiego klastra mają możliwość
nawiązania współpracy z firmami
skupionymi w klastrach ICT w 43
miejscach w Europie, Ameryce,
Azji oraz Australii i Oceanii.
DR

Miejska Wigilia rozpocznie się
w sobotę 21 grudnia o godzinie
15.00. – Na mieszkańców Rudy Śląskiej będzie czekał Rudzki Wigilijny
Stół, do którego zasiądziemy razem
o godzinie 16.00 – mówi Grażyna
Dziedzic. – Wcześniej będziemy
mieli okazję kolędować ze scholą
„Duchu Ogniu”. Przewidziano
również występ chóru Cantate Deo,
Acalanthis i zespołu „Od serca”
z Ośrodka Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Około godziny 17.00
nastąpi symboliczne przekazanie
betlejemskiego światełka pokoju
mieszkańcom miasta. – Myślę, że
od naszego stołu nikt nie odejdzie

głodny. Potrawy przygotują dla nas
uczniowie Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego. Na Rudzkim Wigilijnym
Stole nie zabraknie też kołocza, który zapewnią rudzkie piekarnie-cukiernie: Budny, Jakubiec, Gerlach
i Poloczek – wymienia Andrzej
Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej.
Do wspólnej wigilii zasiądą również podopieczni działających
w mieście placówek wsparcia
dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe. – Wigilijne
kolacje będą zorganizowane dla
mieszkańców Dziennego Domu

Pomocy Społecznej „Senior”, a także Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie. Wigilię zorganizuje także
dom PCK – wylicza Krystian Morys,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Informuję, że w dniach 24 i 31 grudnia 2013 r.
mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy w Urzędzie Miasta w godzinach od 8.00 do 15.00.
W dniu 31 grudnia kasa będzie czynna do godziny 12.00.
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Grażyna Dziedzic

Na ciepły posiłek mogą liczyć
także podopieczni rudzkiej noclegowni. – Dla bezdomnych przygotowujemy wigilię na terenie
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. Zasiądziemy
do stołu 24 grudnia o godz. 14.00
– mówi Łukasz Szmatka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Warto wspomnieć, że pomocy
w uzyskaniu schronienia, odzieży
i posiłku bezdomnym mężczyznom udzielają pracownicy socjalni Działu Klubu Integracji Społecznej, mieszczącego się w Rudzie

Funkcjonujący obecnie miejski geoportal można znaleźć pod adresem http://rudaslaska.
geoportal2.pl.

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Śląskiego – Priorytet II Społeczeństwo informacyjne,
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. 31 paź-

dziernika miasto podpisało z Województwem Śląskim umowę
o
dofinansowanie
projektu.
Wartość projektu to 3 499 936 zł,
dofinansowanie wyniesie 2 959
049,92 zł.
WG

Gimnazjum jak nowe

Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul.
Markowej 22, pokój nr 10. Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
znajduje się zaś w Rudzie ŚląskiejNowym Bytomiu przy ul. Tołstoja
11 i jest czynna codziennie od 16.00
do 7.00. – Przy okazji świąt warto
podać nasz adres napotkanym bezdomnym osobom. Oprócz noclegu
zapewniamy takim osobom ciepły
posiłek – mówi Łukasz Szmatka.
Bezdomne kobiety mogą natomiast
uzyskać wsparcie i skierowanie do
odpowiedniej placówki pomocowej
w siedzibach sekcji pracowników socjalnych.
Informacje o możliwościach pomocy można uzyskać przez całą
dobę pod bezpłatnymi numerami
telefonów Centrum Zarządzania
Kryzysowego: 800-158-800 oraz
infolinii dla bezdomnych z woj.
śląskiego: 800-100-022. – Mam
nadzieję, że w ten świąteczny czas
każdy znajdzie dach nad głową
i ciepły posiłek, a my nie będziemy
obojętni przechodząc obok osób
potrzebujących wsparcia – mówi
prezydent miasta.

AS

Rudzki Informator Samorządowy R

– Zebranie danych w jednym systemie przyspieszy i usprawni tak
planowanie, jak i podejmowanie decyzji, w szczególności w obszarze
planowania przestrzennego, inwestycji, gospodarowania budżetem
i zarządzania mieniem komunalnym
– mówi Grzegorz Ogórek. – Więcej
funkcjonalności na internetowym
portalu znajdą również mieszkańcy
– dodaje. Przede wszystkim rudzianie zyskają dostęp do danych, które
do tej pory nie mogły być udostępniane z przyczyn technicznych. Poza
tym możliwe będzie generowanie
map tematycznych, np. ścieżek rowerowych w połączeniu z zabytkami.
System Informacji Przestrzennej
ma zostać uruchomiony do połowy
2015 roku. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie przetargu na
dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania. Funkcjonujący obecnie
miejski geoportal można znaleźć
pod adresem http://rudaslaska.geoportal2.pl.
Projekt „Budowa Publicznego
Systemu Informacji Przestrzennej
Miasta Ruda Śląska” znalazł się
na liście projektów wybranych do
dofinansowania ze środków Euro-

Kolejna rudzka szkoła ztermomodernizowana! Tym razem nową ocieploną elewację zyskał budynek Gimnazjum nr 8, który dodatkowo wzbogacił się o nowe okna i instalację
centralnego ogrzewania. W ramach inwestycji wybudowane zostało także zaplecze socjalno-higieniczne dla sali gimnastycznej. Całość prac kosztowała 1,8 mln zł, z czego ponad
400 tys. zł stanowiła pożyczka, zaś ponad 70 tys. zł bezzwrotna dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na wyjątkowe spotkanie wigilijne zapraszają wszystkich mieszkańców władze Rudy Śląskiej. W najbliższą sobotę na rynku w Nowym Bytomiu odbędzie się miejska wigilia.
– Zapraszam na to wyjątkowe spotkanie wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej. Będziemy mieli okazję wspólnie razem złożyć sobie życzenia świąteczne – mówi prezydent
Grażyna Dziedzic. – W tych dniach nie zapominamy też o osobach samotnych i ubogich, które będą obchodzić ten wyjątkowy dzień w różnych miejscach w mieście – zapowiada
prezydent miasta.

Miejska wigilia

połączony z Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej – wylicza Grzegorz Ogórek, geodeta miejski.
– Ten system można określić jako
swoisty szkielet, który zintegruje
w jednym miejscu dane z różnych
wydziałów Urzędu i innych źródeł
– mówi Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta. – Żyjemy
w erze społeczeństwa informacyjnego, dlatego tak ważne jest narzędzie umożliwiające mieszkańcom
Rudy Śląskiej dostęp do autoryzowanych danych bez wychodzenia
z domu – podkreśla.
Projekt obejmuje nie tylko dostarczenie oprogramowania, obsługującego zarówno wewnętrzny system
Urzędu, jak i internetowy portal mapowy, ale również nowoczesnego
sprzętu komputerowego. Ponadto
w kosztach zawarte są także usługi
wdrożeniowe oraz szkolenia dla pracowników, którzy będą obsługiwać
System Informacji Przestrzennej.

Gimnazjum nr 8 to czwarta placówka oświatowa, która w ostatnich dwóch latach została kompleksowo ztermomodernizowana. Tylko
w tym roku władze miasta na termomodernizację szkół i przedszkoli przeznaczyły 6 mln zł. – Musimy
zapewnić naszym dzieciom dobre
warunki do nauki, ale jednocześnie
powinniśmy myśleć o obniżeniu
kosztów utrzymania obiektów
oświatowych. Dlatego termomodernizacje są i będą inwestycjami
priorytetowymi – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Najważniejszą częścią termomodernizacji Gimnazjum nr 8 było
wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropu ostatniej
kondygnacji. Ponadto w budynku
wymieniono okna oraz wykonano
nową instalację centralnego ogrzewania. W ramach tych ostatnich
prac zainstalowano ponad 130 nowych grzejników oraz ponad 1,1
km rurociągu grzewczego. – Termomodernizacja jest pojęciem szerokim i nie ogranicza się tylko i wyłącznie do ocieplenia budynku. To
edakcja:

również wymiana okien i instalacji
ogrzewania, która w efekcie ma
zmniejszyć koszty utrzymania budynku dzięki niższemu zużyciu energii – wyjaśnia Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
W ramach zakończonej inwestycji powstał również budynek zaplecza sanitarno-higienicznego dla sali
gimnastycznej. – Zaplecze wyposażone zostało w szatnie, natryski
i sanitariaty odrębne dla chłopców
i dziewcząt, pokój nauczycielski
z węzłem sanitarnym oraz magazyn
sprzętu. Całość została połączona
korytarzem z salą sportową oraz
z istniejącym łącznikiem ze szkołą
– wylicza Piotr Janik.
Termomodernizacja Gimnazjum
nr 8 kosztowała blisko 1,8 mln zł.
Na realizację inwestycji miasto
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymało 400 tys.
zł pożyczki, natomiast w ramach
bezzwrotnej dotacji, także z tegoż
funduszu, kolejnych 70 tys. zł.
Władze Rudy Śląskiej w kompleksowy sposób podchodzą do tematu termomodernizacji. W mie-

ście opracowany został plan
realizacji tego typu inwestycji. Na
pierwszy plan idą te obiekty, dla
których dokumentacja techniczna
jest już gotowa oraz gdzie stan
techniczny budynku wymusza
przeprowadzenie tego rodzaju
przedsięwzięcia. – Ocieplone budynki to mniejsze koszty ich utrzymania, co z kolei przekłada się na
wymierne korzyści dla budżetu
miasta – komentuje prezydent Grażyna Dziedzic.
Miasto regularnie wykorzystuje
pieniądze z WFOŚiGW. W tym
roku dzięki tym funduszom ztermomodernizowanych zostało 5 budynków. Oprócz zakończonej inwestycji w Gimnazjum nr 8,
sfinalizowano już prace w Zespole
Szkół Specjalnych nr 2 i DPS „Senior”. Roboty trwają nadal w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 oraz Miejskim Przedszkolu
nr 47. Na te cele miasto otrzymało
prawie 2,9 mln zł pożyczek i ponad
581 tys. zł bezzwrotnych dotacji.
W ubiegłym roku dzięki środkom
z WFOŚiGW w Rudzie Śląskiej

Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska-Nowy Bytom

Termomodernizacja Gimnazjum nr 8 kosztowała blisko 1,8 mln zł.

wykonano
termomodernizację
3 obiektów (Szkoła Podstawowa
nr 15, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz budynek przy
ul. Hallera 61, gdzie swoją siedzibę
ma Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz rudzka Straż Miejska).
Ruda Śląska na realizację tych inwestycji otrzymała ponad 1,6 mln
zł pożyczek, prawie 464 tys. zł do-

tacji, a także ponad 73 tys. zł z tytułu umorzenia pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach.
W przyszłym roku władze miasta
nadal kontynuować będą inwestycje związane z ocieplaniem budynków. Na same tylko termomodernizacje
placówek
oświatowych
w projekcie budżetu na 2014 r. zarezerwowano 6,6 mln zł.
TK
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

MAKSYMA NA GRUDZIEŃ
„Ludzie odkładają życie na
później, a przez ten
czas życie ucieka”.
Seneka

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

Strony redaguje: Gabriela LUTOMSKA

„Niech magiczna moc
Wigilijnego Wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila
Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy 2014 Rok obdaruje Was
pomyślnością i szczęściem.”

Niech te życzenia, płynące prosto
z serca, spełnią się wszystkim
i każdemu z osobna, niech Boże
Narodzenie stanie się czasem
spokoju i radości oraz
serdecznych gestów wzajemnej
życzliwości, a w Waszych
domach niech zagości miłość
i wzajemne zaufanie.
Niech też Nowy 2014 Rok
przyniesie wszystko co najlepsze,
zdrowie i optymizm, pogodę
ducha oraz spełnienie marzeń.
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

Zawiadomienie
o dniu wolnym
od pracy
w grudniu
2013 r.
Uprzejmie zawiadamiamy, że
w dniu 27 grudnia 2013 r .tj w piątek po Świętach Bożego Narodzenia
pracownicy RSM skorzystają z urlopu taryfowego, tym samym dla Dyrekcji oraz Administracji Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej będzie
to dzień wolny od pracy.
Dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby. Przypominamy telefony: 32 344-78-00, 32 248-24-11 lub
993.
Ponadto informujemy, że dni 23
i 24 grudnia 2013 r. tj poniedziałek
i wtorek w Wigilię w Spółdzielni
będą dniami pracującymi, jednakże
kasy w dyrekcji i administracjach
będą w tych dniach nieczynne.
Za powstałe niedogodności
i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Bałwanek Eresemek jak zawsze z nami!
Tradycyjnie w Święta Bożego Narodzenia Bałwanek Eresemek przygotował
dla swoich fanów i nie tylko dla nich –
konkurs.
Stał się on już miłą tradycją świąteczno-noworoczną Spółdzielni, mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy ucieszą się z tej
informacji. Bałwanek Eresemek nie zawodzi Czytelników spółdzielczej strony,
co nas bardzo, ale to bardzo cieszy.
Witamy więc Go bardzo serdecznie,
jako honorowego członka RSM. Liczymy, że przywiezie nam białe Święta.
Wracamy więc do konkursu. Jak zwykle serdecznie zapraszamy do wzięcia
w nim udziału. Zapewniamy, że nagrody
są imponujące.
Zadanie polega na odgadnięciu ukrytych słów w hasłach umieszczonych
w guzikach Bałwanka pod numerami od 1
do 21. Ułożone kolejno słowa utworzą
hasło będące rozwiązaniem konkursu.
Rozwiązanie konkursu z dopiskiem
„Świąteczno-noworoczny konkurs Bałwanka Eresemka” i ze swoim adresem
prosimy przesłać lub składać w terminie
do 16 stycznia 2014 r. na adres:
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Dział Organizacji i Samorządu, 41-700
Ruda Śląska 1, ul. Magazynowa 12.
Życzymy prawidłowych rozwiązań
i szczęścia w losowaniu nagrody.

5. Każda matka cieszy się
z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ swojego dziecka.

Ruda Śl.
ul. Magazynowa
12

m2

104,85

8,00

7. Tylko _ _ nas zależy
jak spędzimy Święta.
6. Nie można wciąż
pracować, człowiek
potrzebuje
__________
od zajęć.

8. Po _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
zajęciach nareszcie przyjdą
świąteczne zajęcia.
3. Nie pozwólmy, aby
ktoś był pozbawiony
radości nadchodzących
_____
Bożego Narodzenia.

9. Każdy pracownik musi
mieć swój zakres czynności
i__________
do wykonania.

Wysokość
wadium
+koszty
przetargu

4.329,00
+ 123,00

Termin
składania
ofert

Uwagi

7.01.
2014 r.

poniżej parteru
w bud. Dyrekcji
RSM z c.o. lokal po
remoncie, wymiana
instalacji wod.kan., c.o., instalacji
elektrycznej

Ruda Śl. 5
ul. Wilka 7

21,56

17,46

923,00
+ 123,00

7.01.
2014 r.

Ruda Śl. 5
ul. Wilka 7a

9,95

17,46

484,00
+ 123,00

7.01.
2014 r.

parter w bud.
mieszkalnym z c.o.

17,46

3.537,00
+ 123,00

7.01.
2014 r.

w pawilonie
wolnostojącym
z c.o.

62,11

20. Wyrazy _ _ _ _ _ _ _ _ _
i (21) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ występują
prawie we wszystkich życzeniach.

2. Nie ma piękniejszej
_ _ _ _ _ _ do pojednania
niż Święta Bożego Narodzenia.

parter w bud.
mieszkalnym bez
c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Wilka 4a

14. Ciężko przebywać
w _ _ _ _ _ _ nieprzyjaciół.

4. Święta _ _ _ _ _ _
Narodzenia to
najpiękniejsze
polskie święta.

niżej wymienionych lokali użytkowych
Stawka
ekspl.
wywoł. zł/
m2 netto

15. „Bóg się rodzi, _ _ _ truchleje”
– piękne słowa polskiej kolędy.

19. Postaw choinkę, kup prezenty,
zrób zakupy _ zaproś gości
a Święta będą na pewno udane.

w Rudzie Śl., ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem

Pow.

18. Każdy prezent przynosi wiele
_ _ _ _ _ _ _ , a najwięcej dzieciom.

17. Bez _ _ _ _ _ _ _ nic nie
cieszy, jak smakuje docenia
się dopiero, jak się zepsuje.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Adres
lokalu

16.Wszystkie dzieci spodziewają
się _ _ _ _ _ _ _ _ _
pod choinką.

1. _ każdym dniem
jesteśmy bliżej Świąt.

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej powyżej
wysokości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza
się na dzień 3.01.2014 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się
z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O
Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty.
Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu
na ww. konto w kwocie 100,00zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do
Działu Księgowości (pokój 318) w celu odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega
zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemną ofertę
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”
ul. Wilka 7 o pow. 21,56 m2
ul. Magazynowej 12 o pow. 104,85 m2
ul. Wilka 7a o pow. 9,95 m2
ul. Wilka 4a o pow. 62,11 m2
w terminie do dnia 7.01.2014r do godz. 9.00..
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.01.2014 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni od
rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet należności
czynszowych za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości
trzymiesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118), tel. 32
248-24-11 wew. 311.

10. W towarzystwie
przyjaciół można
spędzić wiele
_ _ _ _ _ _ chwil.

13. Familiada”
jest ciekawym,
_________
quizem.
12. Najlepiej
bawić się _
znanym gronie.

11. Coraz więcej _ _ _ _ _ _ _
rodzinnych organizuje się
w lokalach.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl., ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza
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. K. Goduli 25a/7, 1 p. + k., poddasze
ul. Czereśniowa 16b/19, 1.p. + k., IV piętro
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu:
ul. Niedurnego 38b/20, 2 p. + k., II piętro
ul. Smolenia 2a/2, 2 p. + k., parter
w Rudzie Śl.-Bielszowicach:
ul. Chroboka 26/3, 2 p. + k., parter
w Rudzie Śl.-Orzegowie:
ul. Kr. Jadwigi 6a/2, 1 p. + k., parter
ul. Bytomska 5c/4, 2 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl. 1:
ul. Norwida 18b/12, 2 p. + k., III piętro

o pow. 22,00 m2 
o pow. 27,90 m2 
o pow. 37,00 m2 

42.490,- zł
68.810,- zł
92.035,- zł

o pow. 37,80 m2 
o pow. 35,80 m2 

88.140,- zł
77.994,- zł

o pow. 66,00 m2  111.663,- zł
o pow. 38,00 m2  84.560,- zł
o pow. 50,49 m2  129.470,- zł
o pow. 43,10 m2 

98.850,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej
ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego
i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny
wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu
(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 Rudzie
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 67102024010000000200450502
w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która
pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie
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 miesiąca od dnia wpłaty całej
należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega
przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu
do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres
znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd
Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt
hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
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 transakcji.
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.
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Ponad 12,5 mln euro zainwestowała w tym roku Grupa Tönsmeier w Polsce. – Pieniądze praktycznie w całości przeznaczyliśmy na
inwestycje związane z wdrożeniem nowych zasad gospodarki odpadami, które obowiązują od 1 lipca br. – podkreśla Andreas Klein,
przedstawiciel właściciela Grupy na Polskę. Działająca od kilku lat w Polsce Grupa Tönsmeier nowy rok rozpocznie od konsolidacji
wizerunkowej. Wszystkie spółki grupy od 1 stycznia 2014 roku, będą mieć ujednolicone nazwy. – Kończymy kolejny etap swojej
działalności. Najwyższy czas na zmiany wizerunkowe Grupy w Polsce – dodaje Klein.

Grupa Tönsmeier Polska konsoliduje się
O szczegółach zmian organizacyjnych w Grupie Tönsmeier jej
przedstawiciele poinformowali dziś
w Rudzie Śląskiej. W ciągu niespełna 20 lat działalności w Polsce
Grupa bardzo zwiększyła zasięg
swojej działalności. - Zaczynaliśmy
w 1996 roku od Nowej Soli, gdzie
utworzyliśmy spółkę TEW Gospodarowanie Odpadami. Potem była
Ruda Śląska, gdzie kupiliśmy od
miasta Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Dziś w całym kraju mamy 8 dużych spółek zajmujących się
gospodarką odpadami – informuje
Andreas Klein. – Uznaliśmy, że już
najwyższy czas zadbać o identyfikację wizualną całej Grupy Tönsmeier – dodał.
Od 1 stycznia 2014 roku znikną
z mapy gospodarczej Polski dotychczasowe spółki Grupy. W ich
miejscu pojawią się spółki: Tönsmeier Zachód /d. TEW GO –
Nowa Sól /, Tönsmeier Selekt /d.
CZO Selekt – Czempiń/, Tönsmeier Centrum /d. Eko Serwis
– Kutno/, Tönsmeier Wschód /d.
ALMAX i BŁYSK – Radom,
Otwock/, Tönsmeier Południe
/d. PUK – Ruda Śląska, d. MPGK
– Pyskowice/, Tönsmeier Recykling Szkła /d. TEW Recykling
Szkła - Ruda Śląska/. Działalność
wszystkich wymienionych spółek, poprzez organizację m.in. grupowych zakupów i usług wspierać będzie spółka Tönsmeier
Polska, która swoją siedzibę będzie mieć w Rudzie Śląskiej. –
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z rudzkim samorządem.
Dobrze nam się tu prowadzi działalność, stąd wybór Rudy na siedzibę naszej centrali – mówi Rafał Pamuła, prezes TEW Polska,
a od 1 stycznia 2014 prezes spółki
Tönsmeier Polska.

Do 1 lipca br. spółki Grupy Tönsmeier odbierały odpady od ok. 1,2
mln mieszkańców. Dziś obsługują
już około 2,3 mln osób z 163 gmin
z 12 województw. Od czerwca br.
wszystkie spółki Grupy Tönsmeier
utworzyły w sumie 460 nowych
miejsc pracy. W chwili obecnej
Tönsmeier Polska zatrudnia 1330
osób. Grupa posiada 3 regionalne
instalacje przetwarzania odpadów
oraz stara się o przyznanie kolejnym dwóm instalacjom statusu RIPOK. W przyszłym roku Grupa
planuje inwestycje na podobnym
poziomie jak w obecnym roku.
Wstępnie na ten cel zarezerwowano ok. 15 mln euro.
Podczas spotkania podsumowano również półroczny okres
funkcjonowania nowych zasad
gospodarki odpadami w Polsce. –
Nie ulega wątpliwości, że byliśmy
i jesteśmy świadkami rewolucyj-

nych zmian w tym zakresie. Zmian,
które dotyczą wszystkich, zarówno mieszkańców, przedsiębiorców, jak i gmin – podkreśla Rafał
Pamuła, prezes TEW Polska. –
Jednak z naszego punktu widzenia
obecny system wymaga korekt legislacyjnych. Na chwilę obecną
zmianę systemu dobrze oddaje
znane przyłowie, które brzmi zamienił stryjek siekierkę na kijek –
dodaje Pamuła.
Na pewno, zdaniem przedstawicieli Grupy Tönsmeier, obowiązujący system gospodarki odpadami wymaga korekty, a co za
tym idzie zmian legislacyjnych.
–Obecna ustawa sprzyja powstawaniu w wielu rejonach prawdziwych monopoli – ocenia prezes
Pamuła. Chodzi o słynne RIPOK
-i. Zgodnie z ustawą odbierane

w gminach odpady powinny trafiać do instalacji mających status
regionalnych. Problem w tym, że
wciąż jest ich niewiele. Przedsiębiorcy odbierający odpady mają
obowiązek je przewozić do RIPOK-ów. – Zmusza się nas już
teraz do podpisywania długoterminowych umów z właścicielami
RIPOK-ów, choć niebawem mogą
się pojawić instalacje tańsze – wyjaśnia Rafał Pamuła. Kolejny absurd to wyznaczone rejony. To powoduje, że nie można wywieźć
odpadów do RIPOK-a położonego
2 km dalej, bo znajduje się on w innym rejonie. – Odpady jadą 80 km,
co oczywiście kosztuje – dodaje
prezes TEW Polska. Życie przedsiębiorcom utrudnia również brak
spójnych rozwiązań prawnych
i różne sposoby ich interpretacji.
Przedstawiciele Grupy Tönsmeier nie ukrywali, że spółki
zajmujące się gospodarką odpadami przeżywają w Polsce trudne
chwile. Wszystkie z obawy przed
konkurencją w pierwszych przetargach na wywóz i zagospodarowanie odpadów podały stawki
z minimalną marżą. Ich sytuację
dodatkowo skomplikowała obniżka cen surowców wtórnych. Średnio stawki za makulaturę i PET-y
spadły od 10 do 20 procent.
Wszystko to powoduje, że sporo
z nich prowadzi działalność na
granicy rentowności. – Widać już
wyraźnie, że w kolejnych przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów organizowanych
przez samorządy, proponowane
przez przedsiębiorców stawki są
wyższe od tych oferowanych w tym
roku – ujawnił prezes Andreas
Klein.
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Barbórkowy Turniej Piłkarski

Barbórkowo-piłkarskie zmagania

Na drugim miejscu w turnieju uplasowali się przedstawiciele ZZRG przy KWK „Bielszowice”.

Reprezentacja PWiK okazała się być bezkonkurencyjna tego dnia.

Nie zabrakło sportowych emocji,
ale najważniejsza była dobra zabawa. Chociaż trzeba przyznać, że było o co walczyć – nagrodą główną
było bowiem 2 000 złotych. Dziesięć drużyn stanęło w niedzielę
w szranki w Barbórkowym Turnieju
Piłkarskim organizowanym przez
redakcję „Wiadomości Rudzkich”.
W rozgrywkach przeprowadzonych
w hali MOSiR-u w Halembie bezkonkurencyjna okazała się być reprezentacja PWiK.
Drużyny podzielono na dwie grupy. W pierwszej zmierzyły się: Alfa,
ZZRG przy KWK „Pokój”, PWiK,
ZZG przy KWK „Pokój” i Przyjazna Ruda Śląska. Najlepsza była
drużyna PWiK, tuż za nią uplasowały się ZZG przy KWK „Pokój”.
W drugiej grupie rywalizowały:
Makro Geo, P.H.U. Zygzak, Omega, ZZRG przy KWK „Bielszowice”, ZZ Kadra KWK Halemba Wirek. W tej grupie bezkonkurencyjny
był ZZRG przy KWK „Bielszowice”, z drugiego miejsca awansowało P.H.U. Zygzak.
Do ścisłego finału przeszła ekipa
z PWiK i ZZRG przy KWK „Bielszowice”. Tam zdecydowanie lepsza okazała się być drużyna rudzkich wodociągów, która wygrała
4:1.
– Zwycięstwo bardzo nas cieszy.
Chociaż turniej był bardzo wyrównany, okazało się, że jesteśmy w Rudzie Śląskiej jednym z najlepszych
zespołów. Chłopcy pokazali się
z dobrej strony i sięgnęli po główną
nagrodę, dobrze się przy tym bawiąc – mówił Adam Lorek, kierownik drużyny PWiK.
Na trzecim stopniu podium uplasowała się drużyna ZZG przy KWK
„Pokój”.
Nie zabrakło także wyróżnień indywidualnych. Najlepszym Strzelcem został Bartosz Siadul, grający
w barwach PWiK. Najlepszym
Bramkarzem okrzyknięto Adama
Mercika z ZZRG przy KWK „Bielszowice”.
– Poziom turnieju był bardzo wysoki, więc o ten tytuł nie było łatwo.

Koledzy z zespołu często mi podawali, a ja starałem się te podania
wykorzystywać. Recepta na zostanie królem strzelców? Trzeba pracować w wodociągach – opowiadał
żartobliwie Bartosz Siadul, który
w trakcie turnieju zdołał umieścić
piłkę w siatce dziesięć razy.
– Od kilku lat biorę udział w tego
typu turniejach i takie wyróżnienie
zawsze mnie cieszy. Nie byłoby ono
jednak możliwe, gdyby nie zaangażowanie całego zespołu. Na boisku
najważniejsze jest zaufanie kolegów
– tłumaczył Adam Mercik z ZZRG

przy KWK „Bielszowice”, Najlepszy Bramkarz Turnieju.
Mimo tego, że turniej trwał kilka
godzin, najważniejsza tego dnia była dobra zabawa.
– Jest nam niezwykle miło z tego
powodu, że turniej cieszył się taką
popularnością. Wszyscy mieli okazję spędzić niedzielę w duchu sportowej rywalizacji, ale przede
wszystkim dobrze się bawiąc. Planujemy kolejną edycję turnieju –
podkreśla
Izabela
Nowrotek
z „Wiadomości Rudzkich”.
Sandra Hajduk

Zdobywcy trzeciego miejsca – drużyna ZZG przy KWK „Pokój”.

Poziom spotkań w turnieju był bardzo wyrównany.

Jeden z ćwierćfinałów był na tyle wyrównany, że o tym kto przejdzie dalej zadecydowała
seria rzutów karnych.

Adam Mercik z ZZRG przy KWK „Bielszowice” był mile zaskoczony tytułem Najlepszego
Bramkarza Turnieju.

Bartosz Siadul – Najlepszy Strzelec Turnieju odbiera nagrodę z rąk sekretarz redakcji
„Wiadomości Rudzkich” Moniki Herman-Sopniewskiej.
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Nikodem Wilczek
syn Tatiany i Ireneusza
ur. 3.12. (3310 g, 54 cm)

Lena Pozimska
córka Sabiny i Mariana
ur. 9.12. (3400 g, 56 cm)

Zuzanna Małkowska
córka Magdaleny i Sławomira
ur. 7.12. (1900 g, 47 cm)

Zuzanna Kaleta
córka Wiktorii i Marcina
ur. 9.12. (3350 g, 50 cm)

Amelia Cyga
córka Aleksandry i Wojciecha
ur. 8.12. (3525 g, 57 cm)

Krystian Kosz
syn Agnieszki i Mariusza
ur. 9.12. (2500 g)

Julia Saczysta
córka Darii i Marcina
ur. 11.12. (3580 g, 56 cm)

Hania Knapczyk
córka Beaty i Roberta
ur. 5.12. (2500 g, 48 cm)

Szymon Kajzer
syn Joanny i Piotra
ur. 12.12. (3900 g, 60 cm)

Tomasz Małkowski
syn Magdaleny i Sławomira
ur. 7.12. (2820 g, 51 cm)

Anna
Jaworek
córka
Moniki
i Mirka
ur. 9.12.
(3500 g,
55 cm)

Świąteczny musical
„Dziewczynka z marzeniami”
„Dziewczynka z marzeniami” to
historia dwóch rodzin przygotowujących się do Świąt Bożego Narodzenia, w której nieoczekiwanie
pojawia się pewna dziewczynka.
Musical w wykonaniu ponad setki
dzieci i młodzieży z Rudy Śląskiej,
którzy już wcześniej brali udział
w licznych projektach profilaktycznych, można zobaczyć w parafii św.
Michała w Orzegowie o godz.
20.00 i w parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa na Bykowinie
o godz. 18.15. Po spektaklu w obu
kościołach Noc Konfesjonałów.

Mikołajkowa „Jaskółka”

Igor Górny
syn Katarzyny i Sylwestra
ur. 10.12. (2555 g, 49 cm)

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja

Urodziny muzeum

Na urodzinach nie zabrakło tortu.

Na mapie Rudy Śląskiej znajduje się
od kilkudziesięciu lat. Dzięki niemu
każdy może przenieść się w dawne czasy bądź ma okazję obcować ze sztuką.
W piątek (13.12.) specjalnie zaproszeni
goście i sympatycy Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka zebrali
się, by uczcić kolejną rocznicę urodzin
placówki.

Foto: SH

– Nasze urodziny jak co roku obchodzimy bardzo hucznie – mówiła Barbara Nowak, dyrektor rudzkiego muzeum.
– Przez te wszystkie lata udało nam się
sprawić, że z tą placówką rudzianie
utożsamiają się już od najmłodszych
lat. To nas niezmiernie cieszy – dodała.
Nie powinien dziwić zatem fakt, że
na imprezę urodzinową zaproszono

przede wszystkim właśnie dzieci.
Głównie byli to uczestnicy prowadzonego programu profilaktycznego z zakresu problematyki alkoholowej, przemocy i agresji, który jest współfinansowany ze środków Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Ruda Śląska we współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz Specjalistyczną Placówką Wsparcia Dziennego św. Filipa
Nereusza. Ale najmłodsi niepodzielnie
rządzili tego dnia w placówce. Także
im powierzono więc przygotowanie
programu artystycznego. Nawiązując
więc do miejsca, w którym się znaleźli,
wystawili oni krótkie przedstawienie
dotyczące historii i dawnych zwyczajów.
– Lubię urodziny. Są wtedy prezenty i jest tort. Bardzo podobały
mi się występy innych dzieci, bo były one ubrane w ładne stroje – mówiła Ania, jedna z zaproszonych
gości. – W muzeum jest dużo ładnych obrazów i są ciekawe zajęcia.
Życzę mu sto lat – dodała.
Sandra Hajduk
REKLAMA

TWOJE HOBBY W NASZYM SKLEPIE
modele, gry, zabawki, literatura, i wiele innych...
Zabrze, ul. Pułaskiego 17, tel. 32 740-91-73, 512-059-073
www.maxhobby.pl | facebook: maxhobby

Na najmłodszych członków stowarzyszenia czekały upominki.

W sobotę (14.12.) około dwustu
osób pojawiło się na spotkaniu mikołajkowo-opłatkowym w Osiedlowym
Domu Kultury ,,Matecznik”.
– Na początku przywitamy gości
i złożymy sobie życzenia. Potem najmłodsi spotkają się ze św. Mikołajem.
Chcemy się poprzez takie spotkania coraz bardziej integrować – tłumaczył Dariusz Plaskota, prezes Stowarzyszenia
na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Jaskółka” w Rudzie Śląskiej. Sto-

Foto: RP

warzyszenie działa na terenie Rudy Śląskiej już prawie dziesięć lat. Z roku na
rok na coraz szerszą skalę.
– Rodzice są bardzo zintegrowani.
Wszyscy członkowie bardzo chętnie
sobie pomagają. Gdy zaczynaliśmy
było nas trzydzieści pięć osób, w tej
chwili jest z nami już ponad stu członków – mówiła Gabriela Tatura, członkini oraz jedna z założycieli stowarzyszenia.
Robert Połzoń
REKLAMA
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Zupełne nowości i powracające
hity w zimowym menu McDonald’s!
Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
(Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – W tym tygodniu nie pozwól sobie na lenistwo. Przed świętami jeszcze wiele musisz załatwić, pozamykać, by mieć spokojną głowę. To
nie czas na nowe pomysły, zajmij się
tymi co są.
Byk – Przed świętami czeka Cię
mnóstwo pracy, przez co możesz odczuwać zmęczenie i zniechęcenie. To
zawsze trudny okres dla Ciebie, dlatego nie zapominaj o odpoczynku.
Bliźnięta – Święta to dla Ciebie
czas radości, dlatego najbliższe dni
poświęcisz na zakup prezentów. Nie
zapominaj jednak o pracy, ktoś może
patrzeć Ci na ręce.
Rak – Już nie będziesz mógł się doczekać spotkań rodzinnych i świątecznej atmosfery. Będziesz miał ochotę
wszystko zostawić i zająć się przygotowaniami do Bożego Narodzenia.
Lew – Możesz być teraz nerwowy
i wszystko będzie Cię drażnić. Uważaj
na swe słowa, gdyż możesz wprowadzić niemiłą atmosferę na święta. Nie
patrz na innych, zajmij się sobą.
Panna – Tydzień poświęcisz na zakupy, nie tylko prezentów, ale również
nowych kreacji, by na święta i w sylwestra wyglądać pięknie. Odwiedzisz
kosmetyczkę lub fryzjera.
Waga – Nie przejmuj się niczym,
wszystkiego uda Ci się dopilnować
i święta będą idealne. Najbliższe dni
poświęć jeszcze na drobne sprzątanie
i zakupy, tak, by w te wyjątkowe dni
niczego nie zabrakło.
Skorpion – Święta to dla Ciebie
czas nerwów, ale spróbuj ujarzmić swe
emocje i pomóż innym w przygotowaniach. Nie planuj w Wigilię iść do pracy, Twoim bliskim będzie przykro,
gdy zabraknie Cię przy wspólnym
stole.
Strzelec – Nie pędź tak ciągle,
spróbuj się zatrzymać, gdyż przegapisz święta, a nawet sylwestra. Nie
zapomnij w te dni o najbliższych i rodzinie. Zadzwoń, złóż życzenia.
Koziorożec – Postaraj się nie narzekać, że rok w rok dzieje się to samo.
Święta to czas radości i odpoczynku.
A może w święta postanowisz wyjechać i spędzić je aktywnie w górach?
Wodnik – Zbliża się czas świąteczny, a Ty jeszcze nic nie zrobiłeś. Zaplanuj dni tak, by starczyło Ci czasu na
zajęcie się porządkami i przygotowanie dań, gdyż poświęcając się ciągle
pracy możesz zupełnie zapomnieć
o Wigilii.
Ryby – To będzie dla Ciebie spokojny czas, spędzony z rodziną i najbliższymi. Będziesz snuła już plany
i postanowienia noworoczne. To również dobry czas na miłość, niejedna
z Was skradnie pocałunek pod jemiołą.
.

11 grudnia menu sieci powiększa
się o dobrze znane, zimowe pozycje. Do oferty powracają Kanapka
Drwala i Kartofelki. Debiutują natomiast Kanapka Górska oraz
Chrupserki.
Kanapka Górska to zupełna nowość w menu McDonald’s. To dwa
soczyste kotlety ze 100% wołowiny, przełożone plastrem rozpływającego się sera ementaler oraz dwa
plastry aromatycznej szynki szwar-

cwaldzkiej. Do tego świeża rukola,
prażona cebula i smakowity, miodowo-musztardowy sos. Całość
otulona specjalną bułką z posypką.
Do zimowej oferty powraca także Kanapka Drwala. Ta rozgrzewająca propozycja to soczysty kawałek mięsa wołowego oraz wyśmienity placek serowy w złocistej,
chrupiącej panierce. Smaku dopełnia nie tylko prażona cebulka, ale
również aromatyczny bekon. Ostro-
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Artur Andrus,
Maria Czubaszek,
Wojciech Karolak

BOKS NA PTAKU

ści dodaje posypka serowo-bekonowa na górnej części bułki. Całość
wieńczy wyjątkowy sos oraz świeża sałata batawia.
Oprócz kanapek, w menu restauracji pojawiły się też dwie równie
zimowe przekąski. Chrupserki to
kawałki aksamitnego sera camembert w mocno chrupiącej panierce
z drobinkami preparowanej pszenicy. Kartofelki to smażone plasterki
ziemniaków w fantazyjnych kształtach. Serwowane są z sosem śmietanowym. Można je także dostać
jako opcję wyboru w każdym
McZestawie Powiększonym zamiast dużych frytek lub sałatki.
Możesz wygrać jedno z zaproszeń do restauracji McDonald’s.
Wystarczy wysłać SMS-a o treści
wiad.mc+imię i nazwisko pod
numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% vat tj. 1,23 brutto). Na
SMS-y czekamy od 18.12.2013 od
godziny 10.00 do 15.00.
REKLAMA

czyli każdy szczyt ma swój
CZUBASZEK i KAROLAK

Tak śmiesznie chyba jeszcze
nie było!
Po absolutnym bestsellerze
przychodzi czas na nową książkę
Marii Czubaszek i Artura Andrusa! Tym razem do prześmiesznych rozmów na pełnych prawach włącza się trzecia wybitna
postać – Wojciech Karolak. Słynny jazzman, podpytywany przez
dociekliwego Andrusa, barwnie
opowiada o małżeństwie z Czubaszek, a jest to związek nie zawsze
zgodnych indywidualistów! We
trójkę wspominają dawne czasy,
historie miłosne, PRL, jazz i całą
plejadę słynnych artystów: Koftę,
Urbaniaka, Ptaszyna Wróblewskiego, Dobrowolskiego i wielu innych. Autorzy opowiadają
masę anegdot, bezlitośnie punktują przeróżne absurdy, okraszając tekst brawurową twórczością
Marii Czubaszek i sporą dawką
abstrakcyjnego humoru najwyższej próby. Czytelnicy dowiedzą
się m.in. kiedy pani Maria bywała zazdrosna, czemu mierzyła
z nabitej broni do milicjanta, jak
jazzmani pili wódkę w Krakowie,
dlaczego szwedzka policja myślała, że Karolak zastrzelił świnkę
morską, oraz… z jakiego właściwie powodu zaproponowano Marii Czubaszek BOKS NA PTAKU.
Wszystkie teksty Marii Czubaszek, które znajdują się w tej
książce, pochodzą z cudem odnalezionej w „piwnicy”, wysmaganej wiatrem i wychłodzonej
mrozem walizki leżącej wcześniej
wśród kilkunastu kołpaków do
opla. Artur Andrus
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Miasta Ruda Śląska

GÓRNICZA PÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97
Tel. (32) 243-27-47, fax 32 243-30-78
www.naszdom.info.pl
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” zatrudni osobę
na stanowisko Inspektora Nadzoru robót instalacyjnych na ½ etatu lub
umowę zlecenie.
Wymagania:
1. staż pracy minimum 5 lat w nadzorze inwestorskim,
2. uprawnienia instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej i centralnego ogrzewania,
3. przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
4. znajomość obsługi komputera,
5. znajomość zasad kosztorysowania i aktualnego oprogramowania
w tej dziedzinie.
Oferty zawierające CV, list motywacyjny i udokumentowanie spełnienia wymienionych powyżej wymogów prosimy składać w siedzibie
Zarządu Spółdzielni w pokoju 113.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta, wykazu części nieruchomości gruntowej położonej przy
ul. Gw. Ludowej w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu, która
przydzielona zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie
umowy najmu zawartej na czas oznaczony na okres
3 lat na rzecz przyszłego najemcy.

Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu (m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoławcza
(zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin oględzin
lokalu

1

Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Janasa 20/01 lokal
w budynku mieszkalnym

40,70 m2

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

500,00

9.01.2014 r.
godz. 10.00

2

Ruda Śląska 6-Halemba
ul. Grodzka 5/01 lokal na
poziomie piwnicy w budynku
mieszkalnym

68,70 m2

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

500,00

9.01.2014 r.
godz. 12.00

3

Ruda Śląska 11-Bielszowice
ul. Kunickiego

20,86 m2

elektryczna,
wod.-kan.

5,00

500,00

9.01.2014 r.
godz. 14.00

4

Ruda Śląska 11-Bielszowice
ul. Kunickiego

63,88 m2

elektryczna,
wod.-kan.

5,00

500,00

9.01.2014 r.
godz. 14.00

UWAGA !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe przelewem
na konto: ING BŚ O/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 13 stycznia 2014 r. (data
wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa
od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do
13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 15.01.2013 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego z ogłoszenia).
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 13 stycznia 2014 r. do siedziby MPGM
Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych
oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania
przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na
własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz
Regulaminem Przetargów znajdującym się u Organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do
najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju
niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 23, 24 lub pod
numerem telefonu 32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew. 744, 745.

R REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

R Naprawa AGD, tel. 666-360-136.
R Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

R Ruda Płd. – sprzedam dwupokojowe 43
m2, 99 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.

R Dwupokojowe tanio 38 m2, 83 tys. Wirek,
LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

R Transport. Tel. 698-027-952, 662-681204.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32
252-97-79.

R Kasa na święta 4 tys. na oświadczenie. Z
komornikiem też! Tel. 605-848-324.

R Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-8355-81.

R
Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501281-222.

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

R Serwis AGD – naprawa pralek. tel.
530-412-007.

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

R Firma remontowo-budowlana usługi od
A do Z. Tel. 516-964-333.

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

R Transport – Przeprowadzki 40zł/h!!! Tel.
888-044-055.

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

R OFERTA SPECJALNA! Kredyt gotówkowy do 150 000 bez zabezpieczeń. Tel.
506-139-706.

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

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

R Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-260780.
R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
R Usługi transportowe, przeprowadzki.
Szybko, tanio, solidnie. Tel. 605-109517.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057,
784-699-569.
R Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
 POŻYCZKI firmowe: k. podatkowa,
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwestycyjne. Dla firm nie wykazujących
wszystkich przychodów, na stracie, dochód na oświadczenie, szybka decyzja,
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.

NIERUCHOMOŚCI
R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
R Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
R Bykowina, dwupokojowe, 49 m2, 115
tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
R Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 89 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Nowy Bytom, dwupokojowe, 46 m2, 92
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Godula, jednopokojowe, 37 m2, 69 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
R Skup samochodów wszystkich marek. Tel.
515-533-560.
R Skup samochodów wszystkich marek,
stan obojętny. Tel. 32 275-05-47, 603534-003.
 Auto Skup. Tel. 698-621-016.

R Do wynajęcia ciepła i przytulna kawalerka na Bykowinie. Tel. 790-460-141.

PRACA

R Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-28.

 Poszukuję pośredników finansowych,
tel. 795-406-305.

R Sprzedam mieszkanie do remontu w Goduli, 38 m2. Tel. 609-492-795, 693-429-751.
R Kochłowice – OKAZJA, sprzedam trzypokojowe, 64 m2, tel. 514-566-514.
R Tanio sprzedam mieszkanie 50 m2 Godula.
Tel. 510-587-678.
R Sprzedam mieszkanie w Rudzie Południowej. Tel. 603-928-105.
R Mieszkanie do wynajęcia w Rudzie Południowej. Tel. 601-766-766.
R Bykowina – sprzedam kawalerkę, 31 m2,
78 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 32 271-09-66, 781-98-98-73.

R Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 693-338-276.
R Zatrudnię panią do pracy w biurze – obsługa klienta. Wykształcenie minimum średnie. tel. 607-143-320.

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

R Wynajmę 2-pokojowe w bloku w Goduli. Tel. 601-875-010.

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

R Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 604-418755.

R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.

R
Kupię dom do remontu w cenie
100.000,00 zł-150.000,00 zł lub działkę. Tel.
32 340-38-07 po 16.00.

R Antyki, starocie, meble, figurki, zegary,
inne kupię. Tel. 515-533-560.

NAUKA

R Halemba, dom 160 m2, 270 tys., www.
ANEL.pl, tel. 501-239-405

R NIEMIECKI, nauka, przygotowanie do
matury, tel. 666-253-511.

R W Rudzie Śl.-Kochłowicach – NOWE
domy szeregowe 105 m2, 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706692, 605-731-250.

 Korepetycje matura, gimnazjum – skutecznie, nauczyciel, cena do negocjacji 30 zł.
Tel. 605-285-950.

www.stemark.pl

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

DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach
pow. 118 m2 i 144 m2
Posiadłość
207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 258/750 
550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 252/680 
780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 250/682 
460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
240/508
499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 749 m2	
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m2 	
98 zł/m2
2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2 
98 zł/m2
Zabrze Makoszowy
pow. 1022 m2 
120 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula
36 m2 
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2 
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
47 m2 
125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
44 m2 
97 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m2 
98 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m2 
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2 
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
69 tys. zł
M-4 Św-ce-Chropaczów
50 m2 
137 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m2 
1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m2 
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2 
1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
44 m2
900 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Ruda
28 m2
900 zł/m-c
Dom szeregowy Wirek
118 m2 
2000 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji
167 m2
 260 tys. zł
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2 
199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2 
1200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
90 m2 
3000 zł/m-c
2
Ruda Śl.-Bykowina
200 m 
55 tys.

R Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ i KATOWICKIEGO HOLDINGU kupię. Tel. 507-851-852.
R Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.
R Sprzedam pianino. Tel. 508-817-534.

R Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzypokojowe 66m2, 155 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.

MOTORYZACJA

R Kupię zegarki naręczne, kieszonkowe, ordery, odznaczenia, monety itp. Srebro w każdej postaci, militarne zdjęcia, elementy
umundurowania, broń białą. Dojazd, gotówka. Tel. 510-500-666.

R Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

MATRYMONIALNE

R
KOMPLEKSOWE REMONTY
MIESZKAŃ, tel. 789-356-832.

R Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 31
m2 74 tys. Bykowina, LOKATOR, tel. 793396-040.

 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo,
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507572-625.

R Kawaler, 35 lat, 170/70, lubiący kino i muzykę pozna pogodną panią z dobrym gustem,
redkrzysztof@gmail.com.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się
w rejonie: ul. Mikołowskiej,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na
cele rekreacyjne, ul. Ludwika Solskiego – Szyb Czesław,
która zostanie oddana w najem
w celu korzystania przez najemcę z istniejącego garażu, ul.
Górnej, która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejące
ogródki rekreacyjne, ul. Szyb
Zofii, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod
istniejące garaże blaszane.

wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości gruntowej znajdującej
się w rejonie ul. Piotra Skargi,
która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany.

R CENTRALNE OGRZEWANIE,
tel. 789-356-832.

Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219
508-1750863

R Elektronika oraz montera zatrudnię. Tel.
604-796-694 w godz. 17-18.

R Do wynajęcia 1-pokojowe, umeblowane
w Goduli. Tel. 601-875-010.

R Sprzedam M-4, Godula, osiedle Lipińska, bez pośredników, cena do negocjacji.
Tel. 691-377-573.

NIERUCHOMOŚCI

DOMY

R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

R Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 47 m2,
98 tys., Halemba. LOKATOR, tel. 793-396040.

 Skup samochodów za gotówkę. Tel.
505-049-833.

DZIAŁKI

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

R Serwis komputerowy – naprawa, konfiguracja, instalacja. perkomp.pl. Tel. 666360-136.

R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 65
m2, 135 tys., Ruda, LOKATOR, tel. 793-396040.

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

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

R ODDŁUŻAMY 10 000 rata 179 zł. Tel.
535-500-355.

R CODZIENNIE NOWE OFERTY TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
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LOKAL

Ogłoszenia

Informujemy, że w związku z przerwą
świąteczną w dniach od 23 grudnia
do 27 grudnia redakcja Wiadomości
Rudzkich będzie nieczynna.
NAJBLIŻSZE WYDANIE ,,wr” 8 STYCZNIA 2014 R.

„Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”
Paulo Coelho

Barbarze Dworak
szczere wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

BRATA KAZIMIERZA
składają
dyrekcja, grono pedagogiczne
i uczniowie Gimnazjum nr 11 w Rudzie Śląskiej

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
0,70 g
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
r
za kg
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Zofii Nałkowskiej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest
niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 452 m2 obejmująca tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1375/66 o powierzchni 198 m2, GL1S/00008063/3,
– 1386/65 o powierzchni 254 m2, GL1S/00020189/2,
wraz z udziałem wynoszącym 1/2 część w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1387/65 o powierzchni 191 m2 GL1S/00020189/2
– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Ww. działki zapisane na karcie mapy 7 obręb Ruda oraz w podanych wyżej księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej (działy III i IV są wolne od wpisów). Nieruchomości
stanowią własność Gminy Miasta Ruda Śląska, są wolne od długów
i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia
terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń
w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione
w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami upłynął w dniu 11.04.2013 r. Przetarg przeprowadzony w dniu 27.08.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości opisane powyżej figurują jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol planu MN1). Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Nieruchomości
posiadają kształt zbliżony do prostokąta i zróżnicowaną konfigurację
terenu, są niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte zielenią. Przez
działkę nr 1387/65 przebiega linia napowietrzna nN.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu nieruchomości inwestycyjnej wraz z udziałem w drodze wynosi 45.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2014 r. o godz. 11.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się
z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 15.01.2014 r.
dokonają wpłaty wadium w kwocie 2.300,00 zł przelewem na konto tut.
Urzędu (za datę wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przedłożą
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane
z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. nr 32 244-90-56 wew. 2150.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217)
wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Na Piaski, obejmujących
stanowiące całość gospodarczą działki zapisane na k.m.3, obręb Bielszowice, oznaczone numerami geodezyjnymi:
• 4882/247 i 4887/248 o łącznej powierzchni 964 m2, KW nr
GL1S/00028007/9 i GL1S/00028241/1,
• 4881/247 i 4886/248 o łącznej powierzchni 620 m2, KW nr
GL1S/00028007/9 i GL1S/00028241/1,
• 4880/247 i 4885/248 o łącznej powierzchni 653 m2, KW nr
GL1S/00028007/9 i GL1S/00028241/1,
• 4879/247 i 4884/248 o łącznej powierzchni 835 m2, KW nr
GL1S/00028007/9 i GL1S/00028241/1,
• 4888/248 i 3544/247 o łącznej pow. 780 m2 (droga), KW nr
GL1S/00028241/1 i GL1S/00028007/9,
• 5098/253 o powierzchni 162 m2 – KW nr GL1S/00005632/2,
które zostaną zbyte w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod
drogę dojazdową.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Ogłoszenia

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 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, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych pod numerem
tel. 32 248-10-81, 32 248-20-32 wew. 239 lub 247, 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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Polnej
z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Polnej, stanowiąca działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 4373/225 o powierzchni 1877 m², obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, zapisaną
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy wRudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00001132/9. Dział
III i IV ww. księgi wolny jest od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1). Osoby przystępujące do przetargu są
zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolami MN1.
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów
zielonych, rekreacyjnych i stawu. Ok. 160 m od południowej granicy działki przebiega autostrada A-4. Działka
jest częściowo ogrodzona, porośnięta gęsto drzewami i krzewami.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Polnej. W celu lokalizacji zajazdu, który
należy umiejscowić w odległości przynajmniej 2,00 m od granicy z działką 4374/225, nabywca winien wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków
na powyższe. Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 260) obiekty budowlane
powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Polnej.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997
r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4.12.2013 r.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 194.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Przedmiotowe opłaty zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie terminu wybudowania budynku
może skutkować dodatkowymi opłatami rocznymi niezależnymi od opłat za użytkowanie wieczyste.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 22.01.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 9.700,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska) i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).
I opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem
umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 24490-56.

Ogłoszenie
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Stromej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Jana Gierałtowskiego z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną zustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy
ulicy Jana Gierałtowskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 1451/43 o powierzchni 1052 m2 obręb Ruda,
karta mapy 11, KW nr GL1S/00028570/6 (dział III i IV ww. księgi prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej jest wolny od wpisów).
Przetargi, które odbyły się w dniach 26.08.2013 r. i 23.10.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren obsługi samochodowej – stacje paliw, usługi techniczne motoryzacji, myjnie samochodów
(symbol planu KS1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej.
Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą, drzewami i krzewami, posiada nieregularny kształt zbliżony
do trójkąta. Teren jest pochyły, nieogrodzony. Działka ma dostęp do drogi publicznej ulicy Gierałtowskiego.
W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów
z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997
r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 1.07.2013 r.
Cena wywoławcza (netto) do III przetargu wynosi: 86.500,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie nabycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 7.01.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.325,00 zł, przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu (dotyczy również
cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega zapłacie
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza
się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu
lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi
również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na
nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 24490-56.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej
powierzchni 1515 m2, zapisane na karcie mapy 1, obręb Orzegów, położone w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Stromej, obejmujące
stanowiące całość gospodarczą: działkę własności Gminy Miasta Ruda
Śląska oznaczoną numerem geodezyjnym 2984/164 o powierzchni 469
m2 (KW nr GL1S/00013069/3) oraz prawo użytkowania wieczystego
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2947/166 o powierzchni 1046
m2 (KW nr GL1S/00022881/7) ustanowione do dnia 5.12.2089 r. na
rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomości własności Skarbu
Państwa (działy III i IV ww. ksiąg wieczystych wolne są od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe nieruchomości figurują jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu MW1) oraz
fragmentarycznie teren zabudowy usługowej (symbol planu UP1). Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną
treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami
MW1 i UP1.
Zbywane nieruchomości o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta położone są w sąsiedztwie zabudowy usługowej, mieszkaniowej wieloi jednorodzinnej; teren jest porośnięty w części drzewami oraz krzewami.
Występuje nierówność terenu. Na terenie przedmiotowych nieruchomości zlokalizowane są pozostałości po wyburzonych obiektach kubaturowych. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej
ulicy Stromej. Zjazd powinien być zlokalizowany na przedłużeniu ul.
Piasecznej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy
grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg
i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.
Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2013.260 j.t.),
nowo sytuowane obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Stromej.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 152.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 15.01.2014 r. dokonają wpłaty
wadium w kwocie 7.600,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta
Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Stroma” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego
nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni
od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych
na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym
podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane
ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT
pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na
nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone
niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226-227), tel. 32 244-90-56.
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Ratownictwo wodne

Udane zimowe mistrzostwa Polski

Rudzcy ratownicy osiągają bardzo dobre rezultaty
na zawodach krajowych.
Foto: arch.

W rozegranych w miniony weekend w Rybniku V Zimowych Mistrzostwach Polski, do rywalizacji o najwyższe trofea w kraju stanęło ponad 230 zawodników z całej Polski. Śląski
WOPR reprezentowało prawie 50 ratowników,
w tym dziewięcioro z Rudy Śląskiej: Marta Skudlik, Magdalena Skudlik, Magdalena Żydek,
Anna Nocoń, Agata Wyciślik, Aleksandra Spodzieja, Klaudiusz Matura, Patryk Parys i Mateusz Niegot.
Zawodnicy śląskiego WOPR-u obronili tytuł
Drużynowego Mistrza Polski z ubiegłego roku.
Znacząco przyczynili się do tego rudzcy ratownicy zdobywając 14 medali.
Multimedalistką z naszego oddziału została
Anna Nocoń, która stawała dziewięciokrotnie na
podium, w tym dwa razy w sztafecie (2 złote, 3
srebrne, 4 brązowe medale). Dzięki tym osią-

gnięciom Anna wywalczyła tytuł wicemistrzyni
Polski w kategorii junior. Startując w sztafecie
4x25 m w holowaniu manekina Anna w składzie
śląskiego WOPR-u z koleżankami poprawiła
ośmioletni rekord Polski seniorek o 3,5 s.
Dwukrotnie na najwyższym stopniu podium
stanęła Magdalena Skudlik, poprawiając rekord Polski juniorek młodszych w konkurencji
50 m w holowaniu manekina i 50 m w konkurencji ratownik. Magda została uznana za najbardziej przyszłościową zawodniczkę, za co
otrzymała w nagrodę aparat cyfrowy. Wywalczyła także tytuł wicemistrzyni Polski w kategorii junior młodszy.
Kolejne dwa medale padły łupem Klaudiusza Matury. Zawodnik wywalczył złoty medal
w konkurencji 50 m w holowaniu manekina
w płetwach oraz srebrny na 50 m w holowaniu
manekina.
Brązowy medal wywalczył Mateusz Niegot
w sztafecie 4x25 m w holowaniu manekina.
Wysokie piąte i szóste miejsce zajęła najmłodsza z naszych reprezentantek Marta Skudlik, kolejno w konkurencjach: 50 m w holowaniu w płetwach i 25 m w holowaniu manekina.
Pozostałe miejsca rudzkich zawodników:
Magdalena Skudlik: 4. miejsce na 50 m w holowaniu w płetwach.; Aleksandra Spodzieja –
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21. miejsce na 50 m w holowaniu manekina,
22. miejsce na 100 m w holowaniu w płetwach,
17. miejsce na 100 m w ratowaniu kombinowanym, 10. miejsce na 100 m w konkurencji
ratownik, 12. miejsce na 200 m w konkurencji
superratownik; Agata Wyciślik – 15. miejsce
na 50 m w holowaniu manekina, 16. miejce na
100 m w holowaniu w płetwach, 13. miejsce
na 200 m w konkurencji superratownik; Mateusz Niegot – 21. miejsce na 50 m w holowaniu
manekina, 19. miejsce na 100 m w holowaniu
w płetwach, 35. miejsce na 100 m w ratowaniu
kombinowanym, 7. miejsce w rzucie liną, 20.
miejsce na 100 m w konkurencji ratownik, 24.
miejsce na 200 m w konkurencji superratownik; Patryk Parys – 38. miejsce na 50 m w holowaniu manekina, 25. miejsce na 100 m w holowaniu w płetwach, 24. miejsce na 100 m w ratowaniu kombinowanym, 25. miejsce na 100 m
w konkurencji superratownik; Magdalena Żydek – 16. miejsce na 50 m w holowaniu manekina, 10. miejsce na 50 m w konkurencji ratownik,
10. miejsce na 50 m w holowaniu w płetwach.
Zimowe mistrzostwa Polski były zakończeniem rywalizacji w roku 2013.
– Ten rok był dla nas bardzo owocny, wywalczyliśmy 61 medali na arenach basenowych, zaliczyliśmy debiut na zawodach plażowych oraz Mistrzostwach Europy Juniorów.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy potwierdzić dominację na „naszym terenie” oraz
pozytywnie zaprezentować się przed własną
publicznością – podsumował trener Mateusz
Niegot.

Zapasy

Sukcesy zapaśników Pogoni
Zapaśnicy KS Pogoni Ruda Śląska wystartowali w Turnieju zapaśniczym Barbórka 2013, który rozegrany został w Katowicach. Bardzo
dobrze się na nim zaprezentowali.
W grupie seniorów pierwsze miejsca wywalczyli: Marek Noga (84
kg), Szymon Kasprzak (74 kg) i Michał Kalinowski (120 kg). Na drugim stopniu podium uplasowali się:
Piotr Kneć i Mateusz Kareciński.
W grupie młodzików pierwsze
miejsce zdobył Kamil Zakrzewski
(85 kg), a trzeci był Mateusz Nadulski (53 kg).
Na Mazowszu rozegrano natomiast Mistrzostwa Polski Weteranów. Zawodnik KS Pogoni Ruda
Śląska Jerzy Sekura w stylu kla-

Jerzy Sekura na najwyższym stopniu podium.
Foto: arch.

sycznym w kategorii 84 kg był bezkonkurencyjny i zdobył tytuł mistrzowski.

Badminton

Pucharowe zmagania

REKLAMA

Zwyciężczynie kategorii kobiet.

W poniedziałek, 9 grudnia, w hali
sportowej Gimnazjum nr 7 tamtejszy
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum 7” zorganizował turniej badmintona o puchar STAN-MIR. Do
zawodów zgłosiło się 19 mężczyzn i 8
kobiet. Rozgrywki odbywały się systemem pucharowym osobno dla kobiet i mężczyzn, bez podziału na grupy wiekowe. Po wielu bardzo zaciętych, pełnych emocji pojedynkach
w kategorii kobiet zwyciężyła Paulina Pasieka (Gimnazjum nr 3) przed
Mileną Swęd (Gimnazjum nr 3) oraz
Martyną Gajdzik i Agatą Rurkowską
(obie z Gimnazjum nr 7).

Foto: arch.

W kategorii mężczyzn pierwsze
miejsce zajął Zbigniew Haja przed
Adamem Królem oraz Damianem
Szołtysikiem (UKS „Gimnazjum 7”/
RKG „Nocek”).
Wielkie podziękowania należą się
firmie STAN-MIR za ufundowanie
wspaniałych pucharów i dyplomów,
dyrekcji Gimnazjum nr 7 za udostępnienie hali, a wszystkim zawodnikom
za udział i zaangażowanie. Dochód
w postaci wpisowego od osób pełnoletnich został przekazany na pomoc
dla Wiktorii, uczennicy Gimnazjum
nr 7 zmagającej się z chorobą nowotworową.

Piłka ręczna – dziewczęta

W fotelu lidera
Zespół KS Zgody Ruda Śląska
w kategorii dziewcząt zakończył
pierwszą rundę rozgrywek sezonu
2013/2014. Zawodniczki z rudzkiego klubu wygrały wszystkie rozegrane spotkania i uplasowały się na
pierwszym miejscu w tabeli. Najskuteczniejszą zawodniczką w zespole jest Julia Skubacz, która zdobyła 130 bramek.
Wyniki wszystkich spotkań: Zgoda – Żory II 17:8, Zgoda – Ruch
27:21, Zgoda – Żory I 24:11, Zgoda
– Start Pietrowice 25:16, Zgoda –

MUKS Skałka 23:18, Zgoda – Romi
Jastrzębie 16:13, Zgoda – Sośnica
30:8, Zgoda – Skarbek 39:15, Zgoda – MOSM Tychy 16:12, Zgoda
UKS – Polho Czuchów 58:3
Zespół wystąpił w składzie: Paulina Wieczorek, Wiktoria Matczuk,
Wiktoria Ciaś, Weronika Sobańska,
Agnieszka Iwanowicz, Marta Weihrauch, Martyna Mrozek, Natalia Olichwer, Julia Witek, Weronika Hulin,
Aleksandra Kołecka, Julia Skubacz.
Trenerem dziewczyn jest Józef
Szmatłoch.
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Pływanie

„Kopernik” popłynął

Uczestnicy imprezy.

Foto: AP

ZSP nr 6 im. Mikołaja Kopernika swoje 50-lecie obchodzi na wiele sposobów. W listopadzie odbyła
się uroczysta gala, a w poniedziałek (16.12.) jubileusz świętowano
w sportowym stylu. Uczniowie,
nauczyciele i absolwenci zebrali

się na basenie w Nowym Bytomiu,
by wspólnie przepłynąć 50 kilometrów.
– Rocznica jest znaczna i należy
ją we właściwy sposób uczcić. Nasza szkoła od wielu lat przoduje
w sporcie. Stąd też pomyślałem, że

Koszykówka – III liga mężczyzn

Nie pokonali lidera
Z liderem tabeli – Polonią Bytom
– przyszło zmierzyć się w sobotę
koszykarzom Pogoni Ruda Śląska.
Oba zespoły mają aspiracje do
awansu, więc z góry można było zakładać, że będzie to zacięty pojedynek. Tak zresztą właśnie było. Wyrównana walka toczyła się do ostatnich minut, a ostatecznie zwycięsko
wyszli z niej bytomianie, którzy wygrali różnicą czterech punktów – 62:58.

– Był to typowy mecz walki. Obie
strony rywalizowały w zasadzie
o każdy punkt. W trzeciej kwarcie
trochę przyspaliśmy i bytomianie
zdołali odskoczyć nam na siedem
punktów. Była to największa przewaga jaka miała miejsce w spotkaniu.
Przez większość meczu prowadzenie
obejmowała raz jedna a raz druga
strona, a wynik rozstrzygnął się tak
naprawdę w ostatnich sekundach.

Futsal – I liga

Zwycięstwo z Kamionką
By rozegrać ostatnie ligowe spotkanie w tym roku, Gwiazda Ruda
Śląska udała się do Mikołowa,
gdzie podejmowała tamtejszą Kamionkę. W tym zaciętym i ważnym
meczu – oba zespoły plasują się bowiem w czołówce tabeli – lepsi
okazali się być rudzianie, którzy
wygrali 7:4.
Zawodnicy Gwiazdy bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie. Zale-

dwie po 20 minutach od gwizdka
rozpoczynającego mecz prowadzili już 5:0. Hat-tricka w tej części
gry zaliczył Działach. Po jednej
bramce dołożyli Grudzień i Piasecki. Wydawało się, że Gwiazda
bez większych problemów wygra
to spotkanie. Jednak na początku
drugiej odsłony meczu rudzianie
nie przypominali zespołu z pierwszej połowy. Popełniali oni dużo

uczczenie jubileuszu w taki sportowy sposób, będzie właściwy – tłumaczy Sławomir Węgiel, nauczyciel
wychowania fizycznego z ZSP nr 6.
Tego dnia nieważny był styl.
Liczyło się przepłynięcie 50 km
i uczczenie rocznicy. Aby podołać
wyzwaniu, uczestnicy już wcześniej przygotowywali się do tego
wydarzenia.
– Lubię pływać i pomyślałem, że
przyda się więcej uczestników, bo
jest to jednak 50 km i mimo wszystko nie da się tego przepłynąć samemu. Dostałem zaproszenie od nauczyciela i zaraz je przyjąłem. Pomysł na takie obchody jubileuszu
bardzo mi się podoba – mówi Artur
Weihrauch, uczeń drugiej klasy.
Grupa kilkudziesięciu pływaków jednocześnie walczyła, by
przepłynąć wyznaczone 50 km. Po
ponad godzinie cel udało się osiągnąć.
Agnieszka Pach

Troszkę szkoda, bo zabrakło nam
szczęścia. Jestem jednak zadowolony z postawy chłopaków, bo zostawili oni na parkiecie dużo serca. Jako
plus możemy zaliczyć to, że w tym
meczu dobrze zagraliśmy w obronie.
Teraz czekamy na rewanż – mówił
po spotkaniu Marcin Cyran, trener
rudzian.
Polonia Bytom – Pogoń Ruda Śląska 62:58 (23:20, 10:11, 11:10,
18:17)
Punkty dla Pogoni: Wilkin 12,
Mol 11, Morawiec 11, Stankala 10,
Jeleń 7, Kuczera 4, Tomecki 3
Trener: Marcin Cyran

fauli. Skrupulatnie wykorzystywali to gospodarze, którzy zaczęli
strzelać kolejne bramki. Rudzianie
nie dali sobie jednak wydrzeć zwycięstwa z rąk. Oni także kilkukrotnie zdołali umieścić piłkę w siatce
i ostatecznie wygrali 7:4.
Gwiazda Ruda Śląska zakończyła pierwszą rundę na drugim
miejscu w tabeli. Po dziesięciu
spotkaniach ma na swoim koncie
23 punkty. Do lidera – Solnego
Miasta Wieliczka – traci jedno
oczko.
Kamionka Mikołów – Gwiazda
Ruda Śląska 4:7
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Siatkówka

Zagrały dla Wiktorii

W turnieju wystartowały cztery zespoły.

Chociaż mogły poczuć smak
sportowej rywalizacji, nie ona była
najważniejsza tego dnia. W Gimnazjum nr 7 zorganizowano w sobotę
(14.12.) specjalny charytatywny
Mikołajkowy Turniej Siatkówki
Dziewcząt „Gramy dla Wiktorii”.
– To, że przyczyniamy się do spełnienia marzenia Wiktorii dodatkowo mobilizuje nas do gry – mówiły
siatkarki GKS-u Wawel Wirek, gospodynie turnieju.
Wiktoria jest uczennicą klasy
pierwszej sportowej o profilu siatkówki. Kocha sport, jest aktywna
i zaangażowana w to co robi. Niestety choroba nowotworowa uniemożliwia jej realizację pasji i marzeń. Jej szkoła – Gimnazjum nr 7,
przy współpracy z GKS-em Wawel
Wirek oraz MOSiR-em, by pomóc
w zrealizowaniu marzenia Wiktorii, zorganizowała charytatywny
turniej. Imprezę patronatem objął
rudzki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
– Chcieliśmy wspomóc Bieg Mikołajów. Postanowiliśmy więc dać
coś od siebie, aby Wiktoria wiedziała, że ma wsparcie w swojej
szkole – tłumaczyła skąd pomysł na
zorganizowanie imprezy Marzenna
Widuch, dyrektor Gimnazjum nr 7
w Wirku. – Trzymamy kciuki i liczymy, że wkrótce będzie ona z nami –
dodała.
Na uczniów czekała masa atrakcji – loteria fantowa, kawiarenka
czy kiermasz świąteczny – to nie-

które z nich. W samym turnieju natomiast wzięły udział cztery drużyny. Oprócz gospodyń – GKS-u Wawel Wirek były to: UKS Sokół 43’
Katowice, MOSM Tychy i AZS Politechnika Śląska Gliwice. Rudzianki były tego dnia wyjątkowo zmobilizowane.
– Przede wszystkim pokazujemy
Wiktorii, że zależy nam na niej.
Oprócz tego same mamy okazję
sprawdzić poziom naszych umiejętności – mówiła Oliwia Kowalska,
kapitan drużyny GKS-u Wawel Wirek.
– Mieliśmy okazję zmierzyć się
z trzecioligowym zespołem. Zagraliśmy z nimi bardzo zacięty mecz.
Co najbardziej mnie cieszy, wykonaliśmy wiele indywidualnych, poprawnych technicznie akcji – mówił
Andrzej Zaczek, trener rudzianek.
– Czekamy na powrót Wiktorii. Jeżeli tylko lekarze wyrażą zgodę, będę się bardzo cieszył z jej obecności. Ona do klasy sportowej trafiła
po naborze i odpowiednich testach,
więc ma pełne predyspozycje do
gry – podkreślał.
W turnieju bezkonkurencyjne
okazały się być siatkarki UKS-u Sokół 43’ Katowice. Tuż za nimi
uplasowały się gospodynie – zawodniczki GKS-u Wawel Wirek.
Na trzecim stopniu podium stanęły
dziewczyny z MOSM-u Tychy, a tuż
za podium uplasowała się drużyna
AZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice.
REKLAMA
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Reklama

FIRMA AUTO-BUD

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
POJAZDÓW MECHANICZNYCH

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ALFA

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
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• Stacja LPG SIGMA
• Usługi transportowe
• Diagnostyka komputerowa
• Montaż i serwis instalacji LPG
• Klimatyzacja
• Geometria kół
SKP ALFA – BYKOWINA ul. Szpaków 51,
czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14,
tel. 32 740-92-21

OSKP OMEGA – GODULA ul. Stara 1
czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14,
tel. 32 72-55-888

