
Wygraj 
zaproszenie!

Zgłodniałeś? Wygraj zaproszenie do restauracji McDonald`s, 
które upoważnia do otrzymania jednego McZestawu Po-
większonego z Kanapką Drwala lub innej kanapki promocyj-
nej wraz z jedną porcją Chrupserków. Dla naszych Czytelni-
ków mamy do rozdania 2 takie zaproszenia. 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 do 16.01.2014 do godziny 16.00.
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JUŻ ZA TYDZIEŃ:
Do wygrania bilety• 
na lodowisko
Prezentacja kandydatów • 
XXI Plebiscytu na
Sportowca i Trenera 
2013 Roku

– Chciałem coś zrobić dla in-
nych. Taka forma pomocy daje dużo 
satysfakcji. Zbieram już od paru 
godzin i zauważyłem, że ludzie 
chętnie wspierają WOŚP – mówił 
Marcel Ciupała, wolontariusz kwe-
stujący w Nowym Bytomiu.

W tym roku wolontariusze byli 
zrzeszeni w dwóch sztabach. 
Pierwszy tradycyjnie zorganizował 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 im. H.C.Hoovera w Orzego-
wie. Drugi działał w Zespole  Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 w dzielni-

cy Kochłowice, gdzie świętowanie 
rozpoczęto już w sobotę koncertem 
młodych talentów. W niedzielę ja-
ko pierwsi dali o sobie znać fani 
rowerów, biorący udział w Śląskiej 
Świątecznej Masie Krytycznej.

– Wyruszamy z Bytomia i Rudy 
Śląskiej, a potem spotykamy się na 
Szombierkach i pod eskortą policji 
jedziemy do Sportowej Doliny 
w Bytomiu – tłumaczył Tadeusz Do-
mżalski, współorganizator Śląskiej 
Świątecznej Masy Krytycznej.

Dokończenie na str. 4

WOŚP na ratunek

Finał WOŚP-u odbył się po raz XXII. Foto: RP

Ponad 90 tysiący złotych udało się zebrać podczas tego-
rocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rudzie Ślą-
skiej.  Ponad 500 wolontariuszy z charakterystycznymi pusz-
kami od wczesnego ranka w niedzielę  (12 stycznia) zbierało 
fundusze dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz dla za-
pewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Dominik czeka na leki Ferie w mieście Pozytywne graffi  ti 

Więcej na str.  4 Więcej na str.  5 Więcej na str.  8-9

SPRZEDAM 
POŁOWĘ DOMU 

w Rudzie Śl. 1, UL. ACHTELIKA 2
w tym mieszkanie 208 m2 

+ strych do adaptacji 196,5 m2,
lokale biurowe 

lub gabinetowe 161 m2

oraz hala 127,4 m2

Całość – cena brutt o 446 000 zł
Tel. 514-604-976, 514-604-978
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rocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rudzie Ślą-
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NIERUCHOMOŚCI
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RTG ZĘBÓW
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 Bohater odnaleziony

O tej historii pisaliśmy w ubie-
głym tygodniu. W czwartek (2.01.) 
na drodze przy wireckim targowi-
sku złodziej wyszarpał torebkę 
z rąk starszej pani. Prawie 80-letnia 
Janina Kowalska z Nowego Byto-
mia nie miała szans na obronę.  
W pogoń za złodziejem ruszyło 
dwóch młodych mężczyzn, którym 
udało się odzyskać ukradzioną to-
rebkę. Wszystko działo się tak 
szybko, że pani Janina nie zdążyła 
im podziękować, więc postanowiła 
odszukać ich na łamach naszej ga-
zety. Szybko okazało się kim są bo-
haterowie. To dwaj mieszkańcy Ru-
dy Śląskiej, którzy chcieli pozostać 
anonimowi. Jeden z nich – 28-letni 

WOKÓŁ NAS

Zimowy wyścig
Po długiej przerwie mieszkańcy 

ulicy Ratowników znowu usłyszą ryk 
silników. Już 25 stycznia na torze  
Dakar Drift zmierzą się kierowcy 
wraków. Zimowa edycja Wrak Race 
Ruda Śląska na pewno przyniesie 
mnóstwo emocji.

– Formuła zabawy nie zmieniła się 
– aby wziąć udział w wyścigu wystar-
czy samochód osobowy nieprzekra-
czający swoją wartością 1000 zł – 
tłumaczy Rafał Chrzan, organizator 
imprezy. – Były współorganizator 
rzeczywiście przeniósł imprezę do 
Katowic, jednak ja chcę dalej propa-
gować taki rodzaj rozrywki w Rudzie 
Śląskiej – dodaje.

Tak jak w poprzednich edycjach, 
uczestnicy będą mieli do przejecha-

nia 20 minut po torze. Zwycięzcą 
zawodów zostaje ten uczestnik, 
któremu w tym czasie uda się poko-
nać największą liczbę okrążeń. 
W każdym biegu startuje 10 samo-
chodów, z czego 2 pierwsze miej-
sca pozwalają na udział w biegu fi-
nałowym.

– Podczas imprezy odbędzie się 
specjalny wyścig dziennikarzy, w któ-
rym zmierzą się ze sobą redakcje. Od-
będą się także konkursy na najbardziej 
niepowtarzalny wrak oraz na najlepiej 
wystylizowaną startującą parę. Na 
imprezie będą też pokazy ratowniczej 
straży pożarnej z rozcinaniem wraków 
– mówi Rafał Chrzan.

Na zwycięzców czekają nagrody 
pieniężne, rzeczowe oraz podwójne 

zaproszenie VIP na imprezę Summer 
Cars Party 2014.

Od początku pomysł wyścigów 
starych, rozpadających się aut był 
bardzo atrakcyjny zarówno dla kibi-

ców sportów motorowych jak i kie-
rowców spragnionych emocji. Impre-
za bardzo szybko zyskała uznanie 
rudzian oraz szeroki rozgłos w me-
diach. Robert Połzoń

Każdemu wyścigowi towarzyszyły wielkie emocje.  Foto: RP
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KRONIKA TYGODNIA

Wypadek na A-4

9 stycznia samochód osobo-
wy uderzył w barierki przy au-
tostradzie A-4 w Rudzie Ślą-
skiej i zablokował ruch na 
dwóch pasach, przez co na dro-
dze w stronę Katowic tworzyły 
się korki. Do zdarzenia doszło 
przed godz. 14.00 – jadący 
w kierunku Katowic samochód 
osobowy prawdopodobnie 
wpadł w poślizg. Wóz stanął 
w poprzek jezdni. O godz. 
16.00 autostrada była znów 
przejezdna.

Poród z promilami
19 lipca ubiegłego roku  

33-letnia pijana ciężarna ko-
bieta z Rudy Śląskiej urodziła 
dziecko w bielskim szpitalu. 
U rudzianki stwierdzono 2,9 
promila alkoholu we krwi – 
kobieta będąc w 38 tygodniu 
ciąży popijała piwo w miesz-
kaniu. Stan dziecka był do-
bry, wykryto jednak u niego 
cechy płodowego zespołu al-
koholowego. Lekarze poddali 
dziecko leczeniu, dzięki cze-
mu jego stan ustabilizował 
się. Oskarżona przyznała się 
do czynu i złożyła wniosek 
o dobrowolne poddanie się 
karze.

Ukradł rower
Rudzianin ukradł rower 

w Tarnowskich Górach. Poli-
cjanci, po pościgu, złapali 
złodzieja. Winny tłumaczył 
się, że uciekł mu autobus 
i potrzebował innego środka 
transportu. W złapaniu ru-
dzianina pomógł przypadko-
wy kierowca samochodu,  
a następnie policja. Grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolno-
ści.

 Statystyki:
Urodzenia  – 57
Zgony – 31
Małżeństwa  – 36
Rozwody – 2

M-2

Damian z Bykowiny – zdecydował 
się spotkać z panią Janiną.

– Chcę podziękować obu pa-
nom, którzy mi pomogli, bo nie 
wiem co sama zrobiłabym w tej  
sytuacji. Złodziej szarpał mnie tak 
mocno, że do dziś boli mnie ramię. 
Dziękuję za pomoc. Takie sytuacje 
utwierdzają mnie w przekonaniu, 
że świat nie jest taki zły – mówi 
pani Janina.

– Nie zrobiłem nic nadzwyczaj-
nego i nie jestem żadnym bohate-
rem. Razem z kolegą zobaczyliśmy 
całą sytuację i nie sposób było nie 
zareagować. Każdy powinien się 
tak zachować na naszym miejscu – 
mówił pan Damian. MHS

Pani Janina dziękuje za pomoc swojemu wybawcy.  Foto: MHS
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Informuję, że w dniu 9.01.2014 r. zostało zgłoszone zaginięcie kwitariusza 
przychodowego Serii AL o numerach AL 848901-849000. Kwitariusz częściowo 
został wykorzystany przez Urząd Stanu Cywilnego od numeru AL 848901 do 
848906, natomiast  kwity od numeru AL 848907 do numeru AL 849000 są unie-
ważnione protokołem spisanym dnia 9.01.2014 r. 

Pierwsza strona Kwitariusza jest podpisana przez Główną Księgową Urzędu 
Miasta oraz Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta, na każdym kwicie jest umiesz-
czona pieczątka o następującej treści: ,,Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Bu-
dżetu Miasta 41-709 Ruda Śląska”.

Skarbnik Miasta Ruda Śląska Ewa Guziel

Poniżej przedstawiony został wzór pierwszej strony Kwitariusza oraz kwitów.
 

OGŁOSZENIE
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Wydatki na inwestycje stanowić 
będą blisko 12 proc. ogółu wszystkich 
wydatków, to więcej niż w ostatnich 
latach.

– Przygotowując projekt budżetu 
staraliśmy się wygospodarować jak 
najwięcej środków na inwestycje dro-
gowe, a w szczególności na kontynu-
ację budowy trasy N-S. Inwestycja ta 
znalazła się na liście projektów klu-
czowych do realizacji w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 
- 2020, a za środki kwalifikowane bę-
dą uznawane wydatki poniesione już 
po 1 stycznia 2014 r. – podkreśla pre-
zydent Grażyna Dziedzic.

Ogółem na projekty drogowe mia-
sto przeznaczy prawie 37 mln zł, czy-
li ponad połowę wszystkich środków 
przeznaczonych na inwestycje. Na 
budowę trasy N-S zabezpieczono po-
nad 13 mln zł.

– To dla nas najważniejsza inwe-
stycja, ona otwiera nam zupełnie no-
we przestrzenie miasta na zagospoda-
rowanie. I na tym najbardziej nam 
zależy – mówi wiceprezydent Rudy 
Śląskiej Jacek Morek.

Władze miasta zamierzają skupić 
się na inwestycjach związanych z roz-
biórką oraz przebudową obiektów 
mostowych. Za kwotę 2,7 mln zł roze-
brany zostanie wiadukt przy ul. Tun-

kla w pobliżu byłej kopalni „Nowy 
Wirek”. Także przy ul. Tunkla w rejo-
nie ul. Przemysłowej rozebrany zosta-
nie most. Kolejne inwestycje dotyczyć 
będą rozbiórki mostu oraz budowy 
nowego przy ul. Poniatowskiego nad 
Kłodnicą w Halembie (2 mln zł) oraz 
przebudowy mostu przy ul. Piastow-
skiej nad Bytomką (2 mln zł).

– To są tematy bardzo ważne. Ma-
my rozstrzygnięty już przetarg na na-
prawę mostów w ciągu ulicy Ponia-
towskiego. Poza tym będziemy napra-
wiać przepust wzdłuż ulicy Piastow-
skiej, który również ma charakter 
mostu. Jest tego sporo. Obserwujemy 
obecnie atrakcyjne ceny na rynku 
usług budowlanych i mam nadzieję, 
że uda nam się zamknąć w zatwier-
dzonej przez radnych kwocie w bu-
dżecie na 2014 – dodaje wiceprezy-
dent Jacek Morek.

Ponad 6,5 mln zł przeznaczonych 
zostanie na inwestycje związane z bu-
dową kanalizacji deszczowej w mie-
ście. I tak w pierwszej kolejności roz-
pocznie się budowa kanalizacji desz-
czowej odwadniającej ulice Zabrzań-
ską i Kokotek. Kolejną kluczową in-
westycją będzie ta dotycząca budowy 
kanału deszczowego w rejonie ul. 
Kłodnickiej.

Dodatkowo z pieniędzy przezna-
czonych na projekty drogowe miasto 

Prawie 69 mln zł, czyli najwięcej od 3 lat, przeznaczą w przyszłym roku na 
inwestycje władze Rudy Śląskiej. Priorytetem będą drogi z dalszą budową 
trasy N-S, termomodernizacje placówek oświatowych oraz rozwój infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej. 

Na budowę trasy N-S zabezpieczono ponad 13 mln zł. Foto: arch.

w tym roku zamierza zmodernizować 
lub przebudować kilka ulic, m.in. Ka-
rola Goduli, Jaśminów, Przemysłową, 
Dobrej Nadziei. W przyszłym roku 
kontynuowana będzie również budo-
wa tras rowerowych w mieście.  
W Rudzie Śląskiej przybędzie ponad 
10 km tras.

Kolejne pozycje na liście inwesty-
cji zajmują te związane z termomo-
dernizacją placówek oświatowych. 
Dużo miejsca w zestawieniu wydat-
ków inwestycyjnych poświęcono za-
daniom związanym ze sportem i re-
kreacją.

– Mieszkańcy, czy to podczas spo-
tkań, czy też przy okazji składania 
propozycji do budżetu obywatelskie-
go, wskazywali potrzebę realizacji 
takich inwestycji – zaznacza Grażyna 
Dziedzic.

Kontynuowana będzie m.in. rewi-
talizacja ośrodka sportowo-rekreacyj-
nego w Orzegowie, przeprowadzona 

zostanie modernizacja basenu kąpie-
lowego przy ul. Ratowników w No-
wym Bytomiu, natomiast za kwotę 
miliona złotych odnowiony ma zostać 
Park im. A. Kozioła w Rudzie. Przy 
Gimnazjum nr 9 wybudowane zosta-
nie boisko, a przy dwóch szkołach 
podstawowych powstaną nowe place 
zabaw w ramach programu „Radosna 
szkoła”. Wykonana zostanie również 
dokumentacja czterech boisk sporto-
wych, które w przyszłości wybudo-
wane zostaną w Wirku, Rudzie, Ko-
chłowicach i Halembie. Ponadto 
w Parku Strzelnica w Bielszowicach 
rozpocznie się budowa placu zabaw, 
a w Halembie ścieżki zdrowia z si-
łownią napowietrzną. Nowe miejsca 
rekreacji powstaną na osiedlu „Paryż” 
w Goduli oraz na starej Bykowinie. 
Dwie ostatnie inwestycje realizowane 
będą w ramach budżetu obywatel-
skiego.

Monika Herman-Sopniewska

Wspólnie  
do Sejmiku

Siedmioro bezpartyjnych prezy-
dentów śląskich miast – rządzących 
Bytomiem, Gliwicami, Jaworznem, 
Knurowem, Rybnikiem, Zabrzem 
oraz Rudą Śląską, chce wystawić  
w najbliższych wyborach samorządo-
wych wspólną listę do Sejmiku woje-
wództwa. Wystosowali oni apel do 
innych samorządowców o poparcie tej 
idei.

– „Jako grupa doświadczonych, 
bezpartyjnych samorządowców uwa-
żamy, że naszym obowiązkiem jest 
zaproponowanie mieszkańcom alter-
natywy. Uważamy, że naszedł czas 
ograniczenia dominacji skłóconych 
partii politycznych w Sejmiku nasze-
go województwa. Partii, których nie-
udolność i brak kompetencji obser-
wujemy od lat” – przekonują w apelu 
prezydenci. – „Uważamy, że odpo-
wiedzialność za nasze województwo 
powinni wziąć na siebie samorzą-
dowcy. Przede wszystkim dlatego, że 
jesteśmy bliżej ludzi. Stykamy się z ni-
mi codziennie. Sprawy jakimi się zaj-
mujemy nie mają poglądów politycz-
nych. Po drugie, mamy wieloletnie 
doświadczenie w pracy u podstaw. 
Codziennie zmieniamy nasze miasta 
a ich obywatele obdarzają nas zaufa-
niem, o którym warszawscy politycy 
mogliby tylko pomarzyć. Nie w gło-
wie nam błyskawiczne kariery, czy 
trampoliny do parlamentu” – pod-
kreślają. Sandra Hajduk

Miliony na inwestycje

REKLAMA
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Dominik czeka na leki

Mały Dominik na spacerze z tatą.  Foto: MHS

a my nie możemy ich zakupić. Po-
maga każdy kto może, ale uzbierać 
co miesiąc 6 tysięcy złotych na je-
den lek przekracza nasze możliwo-
ści, dlatego proszę o pomoc – mówi 
Przemysław Dołgopoły, tata Domi-
nika. 

Wszelkie wpłaty prosimy kiero-
wać na konto: FUNDACJA DZIE-
CIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 
3310 0018 2615. Tytułem: 12352 
Dołgopoły Dominik Przemysław – 
darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia.

Aby przekazać 1%, w rozlicze-
niu podatkowym prosimy o wpisa-
nie w rubryce KRS: 0000037904, 
a w rubryce: „Cel szczegółowy 1%: 
12352 Dominik Przemysław Do-
łgopoły”.

Informacje na temat Dominika  
i jego stanu zdrowia można uzyskać 
na stronie internetowej www.do-
lgopoly.pl.

Monika Herman-Sopniewska

Jednym z najmłodszych wolon-
tariuszy był trzyletni Franek, który 
kwestował w Wirku. – Syn bardzo 
dużo zawdzięcza WOŚP, jest wcze-
śniakiem i pierwsze chwile spędził 
w inkubatorze, który szpital otrzy-
mał od fundacji. Gdyby nie „orkie-
stra”, synek mógł nie przeżyć – mó-
wi Anna Błachno, mama Franka.

Obok zbiórki pieniędzy do pu-
szek w Miejskim Centrum Kultury 
odbyły się licytacje usług, przed-
miotów i gadżetów.  Zbiórce pie-
niędzy jak co roku towarzyszył 
koncert w Miejskim Centrum Kul-
tury im. Henryka Bisty. W pierw-
szej części zaprezentowały się ze-
społy taneczne z placówek kultu-
ralnych prowadzonych przez Rudz-
ką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz 

z Miejskiego Centrum Kultury. 
W drugiej części zagrali: The Last 
Floor oraz „Studio Sztama” – półfi-
naliści „Must Be The Music”. 
O 20.00, podobnie jak w całej Pol-
sce, na niebie rozbłysnęło „Świateł-
ko do nieba” i rozpoczęła się zaba-
wa na placu przed ZSO nr 3 w Ko-
chłowicach. Podczas tegorocznego 
finału WOŚP udało się zebrać 
90.500 zł, a rok temu ponad 100 ty-
sięcy złotych. Podczas akcji nie 
obyło się bez przykrych akcentów. 
Przy ulicy Czarnoleśnej jeden 
z mężczyzn próbował wyrwać 
puszkę wolontariuszowi, ale został 
spłoszony przez przechodniów. 
Policja poszukuje sprawcy napa-
du.  

 Robert Połzoń

WOŚP na ratunek

4-letni Dominik urodził się 
z rzadką chorobą, która nosi nazwę 
Zespół Alagille’a. To zespół wad 
genetycznych charakteryzujący się 
występowaniem zaburzeń w obrę-
bie wątroby, serca, nerek i trzustki.  
Ponad półtora roku temu chłopiec 
przeszedł przeszczep wątroby, teraz 

musi przyjmować leki. Koszt jed-
nego z nich wynosi 6 tysięcy zł i wy-
starcza na niecały miesiąc. Od nie-
dawna Dominik przyjmuje lek za-
stępczy, który nie jest tak drogi, ale 
i niestety jest mniej skuteczny.

– Czujemy się po prostu bezsilni, 
syn potrzebuje leków cały czas, 

REKLAMA

W Rudzie Śląskiej wolontariusze zebrali ponad 90 tys. zł. Foto: UM

Kalendarz dla Franka
Gwiazdy kultury, kabaretu i muzyki poświęciły swój 

czas, żeby pozować do zdjęć razem z Frankiem. Tak powstał 
kalendarz dla Franka z Rudy Śląskiej. 

Mały Franek urodził się w 28 tygodniu ciąży i jest skraj-
nym wcześniakiem. Tuż po urodzeniu przeszedł sepsę i wy-
lewy dokomorowe III stopnia. Dał jednak radę – dziś prowa-
dzi kolejną walkę o całkowitą sprawność. Ma mu w tym 
pomóc rehabilitacja. 

– To był impuls. Chcieliśmy uzbierać na turnus rehabilita-
cyjny i stąd taki pomysł kalendarza cegiełki, a poza tym Fra-
nio daje tyle pozytywnej energii, że starcza na cały rok. To 
wyjątkowy kalendarz z wyjątkowymi ludźmi, którzy zdecydo-
wali się pomóc i poświęcić swój czas na pomoc dla naszego 
syna  – mówią Ania i Rafał, rodzice małego Franka. 

Na zdjęciach kalendarza można zobaczyć Franka w towa-
rzystwie Remigiusza Rączki, Joanny Bartel, Anny Guzik, 
czy zespołów Dżem i Universe. Każdy kalendarz to cegieł-
ka, która zasili subkonto Franka. Można go nabyć poprzez 
wpłatę na konto: Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom 
(ul. Sarmacka 12 lok. 2 02-972 Warszawa). Indywidualny nr 
subkonta: 12 1240 6351 1111 0010 4856 9926. Tytuł przele-
wu: „Darowizna dla Franciszek Przybyła”. Potwierdzenia 
przelewu należy wysłać na: anulkablachno@gmail.com 
wraz z danymi do wysyłki.

Monika Herman-Sopniewska
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Złóż życzenia Babci i Dziadkowi na łamach 
„Wiadomości Rudzkich”!

22 stycznia, na łamach naszej gazety będzie można 
złożyć życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji 
ich święta. Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 
specjalną ofertę życzenia za 10 zł brutto. Na propozycje 
życzeń czekamy do poniedziałku (20 stycznia) do godz. 
12.00. Życzenia można przesyłać mailowo (ogloszenia@
wiadomoscirudzkie.pl)  lub przynieść osobiście do re-
dakcji (Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00-
16.00).

Dokończenie ze str. 1
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Koncertowe Trio
Wszystkich tych, którzy chcie-

liby zagłębić się w muzykę Tria 
Appassionata zapraszamy do 
Chorzowskiego Centrum Kultury, 
gdzie 22 stycznia o godzinie  
18.00 odbędzie się koncert „Skok 
w Nowy Rok za Straussem…  
i nie tylko”. Gościem specjalnym 
widowiska będzie Zbigniew Stryj. 
Bilety w cenie 20 i 25 zł (kontakt 
pod nr tel. 32 349-78-67).

Nowy wymiar kolęd
5 stycznia w kinie „Patria” za-

brzmiały Kolędy Niestandardowe. 
To już trzecia edycja niezwykłego 
i magicznego poświątecznego 
spotkania odbywającego się w Ka-
Fe In-nI, gdzie goszczono takich 
muzyków jak Maryla Losa, Sła-
wek Bywalec, Ryszard Riko Raj-
ca oraz Tomasz Bieniek. Czekamy 
na kolejną edycję!

Promocja „Skazańca”
9 stycznia w Bibliotece Cen-

tralnej w Rudzie Śląskiej odbyło 
się spotkanie z Krzysztofem Spa-
dło, który jest autorem książki 
„Skazaniec” – powieści przedsta-
wiającej losy więźnia skazanego 
w latach dwudziestych XX wieku 
we Wronkach.

Talenty dla WOŚP
Śpiewem, tańcem, a nawet 

iluzją można pomagać potrze-
bującym. Przekonali się o tym 
widzowie X edycji Koncertu 
Młodych Talentów zorganizo-
wanego w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 3. Koncert 
odbył się  w ramach 22 finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w sobotę (11 stycznia). 
Tradycyjną nagrodą przyznawa-
ną przez jury jest statuetka „Do-
brego Anioła”.

Na zieloną szkołę!
20 stycznia w ZSS nr 4 w Biel-

szowicach rusza akcja zbiórki 
starego sprzętu AGD, RTV, lap-
topów i baterii. Środki uzyskane 
ze zbiórki pomogą w organizacji 
zielonej szkoły dla najuboż-
szych uczniów. Zapraszamy do  
udziału!

W SKRÓCIEFerie w mieście

Pracowici w Lizbonie

Dwa trzytygodniowe wyjazdy, go-
rąca Portugalia i cenne doświadcze-
nia – uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w Czarnym 
Lesie w czerwcu oraz w październi-
ku w ramach programu unijnego Le-
onardo da Vinci udali się na praktyki 
w lizbońskich hotelach, restauracjach 
i biurach podróży.

– W ramach projektu 40 uczniów 
naszej szkoły wyjechało do Portuga-
lii, gdzie w różnych miejscowościach 
oprócz tego, że mieli możliwość zdo-
bycia cennego doświadczenia w pra-
cy, mogli także poznać Lizbonę oraz 
okolice, klimat i podejście do życia 
mieszkańców – tłumaczyła Wiesława 
Cyganek, koordynatorka projektu 

i dodała: – Młodzi stali się pewniejsi 
siebie. Na początku widać było, że 
taki wyjazd był dla nich trudny i stre-
sujący, jednak z czasem zaczęli czuć 
się naprawdę swobodnie.

Uczniowie mieszkali w trzy-
gwiazdkowym hotelu, z którego pięć 
dni w tygodniu udawali się do swo-
ich miejsc pracy – po mieście na-
uczyli poruszać się metrem lub pro-
mem. 

– Opiekunowie w pracy zawsze 
starali się nam pomóc, byli przyjaź-
nie nastawieni, ale przede wszystkim 
byli wymagający i starali się nauczyć 
nas nowych rzeczy – opowiadał Łu-
kasz Hampel, uczestnik praktyk.

Magdalena Szewczyk

Ferie to czas odpoczynku. Warto 
jednak spędzić je w sposób aktywny 
i kreatywny. Rudzkie placówki kultu-
ralne przygotowały na ten czas spe-
cjalną, ciekawą ofertę.

Warsztaty w Kopalni Guido, kulig 
w Wiśle Czarne czy wycieczka do 
krakowskiej Manufaktury Bombek – 
to tylko niektóre atrakcje przygoto-
wane dla najmłodszych przez Dom 
Kultury w Bielszowicach. Zimowe 
zajęcia świetlicowe będą się tam od-
bywały od 20 do 24 stycznia w godzi-
nach od 9.00 do 14.00. Udział w nich 
kosztuje 120 złotych.

Zimowisko dla uczniów szkół podsta-
wowych przygotowało także Miejskie 
Centrum Kultury. W programie: zajęcia 
artystyczne, gry i zabawy edukacyjno-re-
kreacyjne oraz wycieczki. I turnus będzie 
trwał od 20 do 24 stycznia, zaś drugi od 

27 do 31 stycznia. Koszt udziału to 70 zł 
za turnus. Informacje szczegółowe i zapi-
sy pod numerem telefonu 32 248-62-40 
wew. 24.

Baśniowe warsztaty teatralne przy-
gotowali dla dzieci, młodzieży i doro-
słych instruktorzy Teatru Bezpańskie-
go. Przewidziano dwa turnusy – 
pierwszy będzie trwał od 20 do 24 
stycznia, a drugi od 27 do 31 stycznia.
Koszt uczestnictwa w jednym turnu-
sie to 50 zł. Zajęcia także odbędą się 
w MCK-u.

Akcja „Zima 2014 – Ferie z Profi-
laktyką” to inicjatywa Młodzieżowe-
go Domu Kultury z Rudy. W terminie 
od 20 do 31 stycznia w godzinach 
9.00-14.00 pod nadzorem kadry peda-
gogicznej MDK-u dzieci i młodzież 
będą mogli m.in. wziąć udział w przy-
gotowanych dla nich grach i zaba-

wach świetlicowych, zajęciach pla-
stycznych, wyjściu na basen czy do 
kina. Odpłatność: 60 zł/tydzień (120 
zł/2 tygodnie).

Specjalne ceny w tym okresie przy-
gotował także Aquadrom. Za dwie 

godziny pobytu w parku wodnym 
dzieci i młodzież do 18. roku życia 
zapłacą 10 zł w godz. od 9.00 do 
16.00 i 18 zł za 3 godziny zabawy  
w tym samym czasie.

Sandra Hajduk

 W zeszłym roku uczestnicy zimowiska zorganizowanego przez MCK mogli obejrzeć film w kinie 
„Patria”. Foto: arch.

Podczas spotkania uczniowie odebrali specjalne certyfikaty, które na pewno wzbogacą ich przy-
szłe CV. Foto: MS
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Święto szkoły

Najpierw była msza święta, póź-
niej uroczysta akademia, a na końcu 
koncerty – w taki sposób uczniowie 
i pedagodzy ze Szkoły Podstawowej 
nr 21 w Kochłowicach uczcili 
w czwartek (9.01.) pamięć swojego 
patrona biskupa Wilhelma Pluty. To 
imię uroczyście nadano placówce 
trzy lata temu.

– Wspominamy przede wszystkim 
naszego patrona, ale także absol-
wenta naszej szkoły. To postać mocno 
związana z Kochłowicami, szczegól-
nie zaś z naszą placówką – mówiła 
Ewa Chowaniec, dyrektor SP nr 21. 
– Dzięki takim uroczystościom oraz 

specjalnym lekcjom, które organizu-
jemy, dzieci mają okazję zapoznać 
się z życiem i twórczością biskupa 
Wilhelma Pluty. To dla uczniów bar-
dzo ciekawe lekcje pokazujące jak 
ważna i ucząca szacunku jest rodzina 
– podkreślała.

Dla dzieci także był to wyjątkowy 
dzień: – Ten dzień jest bardzo fajny, 
bo wszyscy uczniowie świętują ra-
zem. Z akademii można było wiele 
dowiedzieć się o życiu naszego pa-
trona. To ciekawa forma nauki  
o ważnej dla nas postaci – mówiła  
13-letnia Eliza Linda.

 Sandra Hajduk

Punktem kulminacyjnym święta była uroczysta akademia. Foto: SH



Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 fax 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych 

Adres lokalu Pow.
m2

Stawka 
ekspl.wywoł. 

zł/m2 netto

Wysokość 
wadium 
+koszty 

przetargu 

Termin 
składania 

ofert
Uwagi

Ruda Śl. 
ul. Magazynowa 12 104,85 8,00 4.329,00

+ 123,00 31.01.2014 r.
poniżej parteru w bud. Dyrekcji RSM z c.o. 
lokal po remoncie wymiana instalacji wod-

kan. c.o. instalacji elektrycznej 

Ruda Śl. 3
ul. K. Goduli 25 95,19 19,24 4.505,00

+ 123,00 31.01.2014 r. parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 
ul. Norwida 26 48,80 11,82 1.419,00

+ 123,00 31.01.2014 r. I piętro w pawilonie wolnostojącym bez c.o.

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 30.01.2014 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 100,00 zł 
+ 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. Magazynowej 12  o pow. 104,85 m2

 ul. K. Goduli 25  o pow. 95,19 m2  ul. Norwida 26  o pow. 48,80 m2

    w terminie do dnia 31.01.2014 r. do godz.9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2014 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 za-

twierdzenia 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.

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa poSiada: 
1. do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe 

Adres lokalu Stawka eksploat. 
zł/m2netto Pow. Usytuowanie i instalacje 

w lokalu 
Ruda Śl. 5 ul. Poloczka 12b 16,79 27,23 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
Ruda Śl. 5 ul. Szramka 1a 15,84 61,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o. 

Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 3a 15,84 63,40 parter w bud. mieszkalnym z c.o.
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 5a 15,84 29,60 parter w bud. mieszkalnym z c.o.
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 7a 15,84 30,74 parter w bud. mieszkalny bez c.o. 
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 1 15,84 120,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o. 
Ruda Śl. 5 ul. Skowronków 12 17,46 47,50 parter w pawilonie wolnostojącym bez c.o.
Ruda Śl. 5 ul. Zgrzebnioka 16 15,84 8,74 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
Ruda Śl. 5 ul. Zgrzebnioka 18a 15,84 8,00 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Szramka 3a 15,84 205,00 wolnostojący przy bud. mieszkalnym bez c.o.
Ruda Śl. 5 ul. Wilka 6b 17,46 20,00 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
Ruda Śl. 5 ul. Wilka 7 17,46 21,56 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
Ruda Śl. 5 ul. Wilka 7a 17,46 9,95 parter w bud. mieszkalnym z c.o.
Ruda Śl. 5 ul. Wilka 4a 17,46 62,11 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.
Ruda Śl. 4 ul. Latki 2 15,84 31,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 4 ul. Fojkisa 3a/1 15,84 49,97 parter w bud. mieszkalnym z c.o.
Ruda Śl. 4 ul. Piechy 6 15,84 31,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 10 ul. Różyckiego 30 11,82 50,65 I piętro w paw. wolnostoj z c.o. 
Ruda Śl. 10 ul. Różyckiego 30 11,82 622,67 I piętro w paw. wolnostoj z c.o. 

Ruda Śl. 10 ul. Paderewskiego 3 15,05 21,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 9 ul. Pokoju 14 12,29 
7,61

293,00
65,00

poniżej parteru w pawilonie wolnostoj. bez c.o.
poniżej parteru w pawilonie wolnostoj. bez c.o.

Ruda Śl. 7 ul. Oświęcimska 83 8,00 214,35

I piętro w paw. wolnostoj. 
z c.o. (stawka obniżona na 2 lata w związku 

z przeprowadzeniem remontu, po tym okresie 
stawka zg. z obowiązującym cennikiem)

2. do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3 
Boks handlowy nr 3 II etap o pow. 7,70m2 stawka eksploat. 41,29zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 4 II etap o pow. 10,10m2 „ „ 41,29zł/m2 + VAT i media 
Boks handlowy nr 5 II etap o pow. 7,56m2 „ „ 41,29zł/m2 + VAT i media 
Boks handlowy nr 6 II etap o pow. 7,60m2 „ „ 41,29zł/m2 + VAT i media 
Boks handlowy nr 17 II etap o pow. 11,40m2 „ „ 41,29zł/m2 + VAT i media 
Przed przejęciem lokalu, boksu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności 

czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub 

w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul.Magazynowej 12.

ODK „JOWISZ” 
 Godula, ul. Joanny 12

Akcja Zima w Mieście 2014 
w ODK-RSM „Jowisz” – 27.01.14-
31.01.14 w godz.10.00-14.00. 
W programie: gry, zabawy,warsztaty 
manualne, kino, kręgle i wiele atrak-
cji.

Koszt – 75,00 zł od dziecka, liczba 
miejsc ograniczona, zapisy do 
17.01.2014.

ODK „METEOR” 
Nowy Bytom, ul. Dworaka 9

Osiedlowy Dom Kultury RSM 
„Meteor” organizuje „Akcję Zima 
w Mieście” od 20 stycznia do 31 
stycznia 2014 r. w godz 16.00 -19.00. 
W jej ramach organizowane będą za-
jęcia plastyczne, warsztaty taneczne, 
turniej tenisa stołowego, zabawy 
w plenerze, liczne konkursy, turnieje 
sportowe, projekcje bajek oraz mini-
playback show. 

Więcej informacji pod numerem 
tel. 32 342-20-05 lub w ODK „Mete-
or” Ruda śląska 9, ul. Dworaka 9.

ODK „MATECZNIK” 
Ruda Śląska 1, ul. Norwida 26
ODK RSM „Matecznik” podczas 

ferii zimowych będzie czynny 
w godz. 14.00-20.00.

W tym czasie będą się odbywały 
zajęcia stałe według tygodniowego 
planu oraz czynna będzie świetlica 
dla wszystkich. Zapraszamy.

ODK „MUZA” 
Halemba 

ul. Energetyków 25
Program – zima 2014

20.01.2014 r. poniedziałek – zaję-
cia taneczne

21.01.2014 r. wtorek – zajęcia ta-
neczne

22.01.2014 r. środa – zajęcia ta-
neczne

23.01.2014 r. czwartek – zajęcia 
taneczne

24.01.2014 r. piątek – zajęcia ta-
neczne

27.01.2014 r. poniedziałek – kon-
kurs piosenki

28.01.2014 r. wtorek – wyjazd do 
teatru „Ateneum” w Katowicach, za-
jęcia taneczne dla dzieci

29.01.2014 r. środa – wyjazd do 
„Urwisa”

30.01.2014 r. czwartek – wyjazd 
do kina

31.01.2014 r. piątek – konkurs 
tańca

UWAGA: program może ulec 
zmianie, zajęcia będą odbywać się 
w godzinach popołudniowych.

ODK „PULSAR” 
Wirek, ul. Różyckiego 30

Tegoroczna akcja „Zima w mie-
ście” w ODK RSM „Pulsar” odbę-
dzie się w pierwszym tygodniu ferii 

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

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA STYCZEŃ
„Dbaj o to, by Twoje  

życie miało sens” 

Józef Maria Bocheński

AkcjA ZiMA
zimowych i będzie trwała od 20 do 
24.01.2014. Zajęcia skierowane są 
do dzieci i młodzieży szkolnej. Orga-
nizatorzy jak zawsze dla uczestni-
ków przygotowali wiele atrakcji 
i niespodzianek. W programie tego-
rocznej akcji przewidziane są: wyj-
ście do kina, wyjście na kręgle, 
przedstawienie teatralne odbywające 
się w MCK-u (Nowy Bytom), warsz-
taty taneczne, warsztaty profilaktycz-
ne i teatralne oraz gry i zabawy ru-
chowe w plenerze, zajęcia 
świetlicowe: sportowe i plastyczne 
na terenie placówki. Szczegółowy 
harmonogram i wyjścia do poszcze-
gólnych miejsc będą uzależnione od 
pogody. 

Przez całe dwa tygodnie ferii na 
terenie ODK „Pulsar” odbywać się 
będą wszystkie zajęcia popołudnio-
we dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
zgodnie z harmonogramem pracy. 

Szczegółowe informacje o zimo-
wej ofercie placówki można uzyskać 
osobiście lub telefonicznie w godzi-
nach od 14.00 do 20.00. Od ponie-
działku do piątku: ODK RSM „Pul-
sar” ul. Różyckiego 30 Ruda Śląska , 
tel: 32 242-09-34.

Wszystkich zainteresowanych 
i chętnych do wspólnego spędzenia 
z nami czasu serdecznie zapraszamy.

Ilość miejsc na „Akcję Zima” jest 
ograniczona.

ODK „COUNTRY”
Bykowina, ul. Sztygarska 9

W czasie ferii zimowych w ODK 
„Country” będą odbywać się zajęcia 
sekcyjne, zgodnie z ustalonym har-
monogramem. Ponadto w czasie ferii 
świetlica będzie czynna w godzinach 
14.00-19.30.

ODK „NEPTUN”
 Orzegów, ul. Zielińskiego 8

ODK „Neptun” serdecznie zapra-
sza na „Akcję Zima w mieście 
2014”. 

Program:
Poniedziałek – pogadanka organi-

zacyjna, przedstawienie wychowan-
kom regulaminu dotyczącego uczest-
nictwa w zajęciach, gry i zabawy 
służące zapoznaniu się ze sobą, po-
gadanka dotycząca bezpieczeństwa 
podczas ferii zimowych, wyjazd do 
Pink Bowling na kręgle, sala zabaw. 

Wtorek – wyjazd do kina „Patria” 
na bajkę ,,Kraina Lodu, zabawy chu-
stą klanzy.

Środa – pogadanka na temat szko-
dliwości używek, wyjazd do Aqu-
adromu w Rudzie Śl. 

Czwartek – wizyta w Kopalni Cu-
kierków ,,Hanys” w Katowicach, za-
jęcia taneczne.

Piątek – dyskoteka pożegnalna, 
rozdanie nagród.

Ferie zimowe tuż, tuż. Nasze placówki kulturalne są  
w pełnej gotowości do prowadzenia zajęć w tym czasie. 
Organizują wyjazdy do kin, na basen, wycieczki oraz za-
jęcia świetlicowe. Gorąco zapraszamy.
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INTERWENCJA

Dymiąca hałda za garażami przy ulicy Klary to praktycznie problem po-
łowy mieszkańców dzielnicy Ruda. Uciążliwy zapach, który powstaje pod-
czas pożaru hałdy, najmocniej odczuwalny jest wieczorem. Władze miasta 
gruntownie przebadały teren i są w trakcie usuwania zapożarowanego 
materiału. 

– Jeśli wiatr wieje w stronę 
osiedli, to zapach jest nie do znie-
sienia. Szczególnie duszący wyda-
je się być wieczorem. Hałda daje 
także się we znaki kierowcom 
przemieszczającym się po trasie 
średnicowej, ponieważ w niektóre 
dni gęsty dym utrudnia widocz-
ność na jednym odcinku tej drogi 
– mówi pan Mirosław z dzielnicy 
Ruda.

– Mój blok znajduje się zaraz po 
drugiej stronie trasy średnicowej. 
To, jakie spustoszenie sieje ta hał-
da, jest nie do opisania. Są dni, 
w które nie można wyjść z domu 
ponieważ smród jest tak intensyw-
ny. Ten zapach palonej siarki 
wdziera się nawet do mieszkań – 
opisuje pan Roman, mieszkaniec 
bloków przy ulicy Fiołków.

Problem dymu spędza sen z po-
wiek mieszkańcom dzielnicy Ruda 
już od kilku miesięcy. W ostatnim 

czasie ognisko pożarowe zwięk-
szyło swój zasięg i intensywność. 
Zwróciliśmy się do rudzkiego ma-
gistratu z zapytaniem jak można 
ten problem rozwiązać.

– Zainicjowanie pożaru nastąpi-
ło w wyniku beztroski i nieodpo-
wiedzialności niektórych garażo-
wiczów, którzy urządzili sobie za 
garażami dzikie wysypisko śmieci, 
od czasu do czasu podpalane. Nie-
jednokrotnie takie postępowanie 
kończyło się interwencją Straży 
Pożarnej. Przy okazji palenia 
śmieci została zapożarowana rów-
nież skarpa przyległego terenu na-
sypowego, wytworzonego z łupka 
powęglowego, zdeponowanego 
w tym rejonie w przeszłości przez 
przedsiębiorcę górniczego, pod-
czas prowadzonej niwelacji terenu 
– tłumaczy Adam Nowak, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta w Rudzie 
Śląskiej.

Dymiący problem

– Aktualnie teren został przeba-
dany kamerą termowizyjną, co  
pozwoliło określić precyzyjnie  
zasięg występowania zapożarowa-
nia. W grudniu przeprowadzono 
także roboty ziemne mające na celu 
w pierwszej kolejności ogranicze-
nie zasięgu rozprzestrzeniania się 
zapożarowania. Następnie materiał 
zapożarowany zostanie usunięty 
z tego terenu na teren zniwelowany. 
Opisane roboty planujemy zakoń-
czyć do końca stycznia br. – dodaje 
Adam Nowak.

Prace mające na celu usunięcie 
problemu mogą spowodować jesz-
cze większe uciążliwości związane 
z nieprzyjemnym zapachem. Na to 
jak intensywny jest dym i zapach 
mają też wpływ warunki pogodo-
we.

– Należy podkreślić, że podjęte 
działania dla zaistniałych warun-

ków wystąpienia zapożarowania, 
są jedynymi skutecznymi metodami 
zwalczenia występującego ogniska 
pożarowego tego terenu. Gaszenie 
środkami tradycyjnymi będącymi 
na wyposażeniu Straży Pożarnej, 
niestety w tego typu przypadkach 
jest nieskuteczne, a wręcz może 
nasilać odczuwanie uciążliwości 
np. poprzez intensywne parowanie 
przy kontakcie wody z materiałem 
o temperaturze dochodzącej do 
kilkuset stopni Celsjusza – tłuma-
czy Adam Nowak. – Ważny jest 
również wzrost świadomości 
mieszkańców w kwestii skutków, 
czasem niefrasobliwego postępo-
wania, mogącego wywołać tego 
typu uciążliwości,  które są koszto-
twórcze i trudne do zwalczenia, 
a zagrażają życiu, zdrowiu i mie-
niu innych – dodaje.

Robert Połzoń

19 grudnia mieszkańcy Kłod-
nicy spotkali się na Wigilii  
Środowiskowej organizowanej 
w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 2. Spotkanie upłynęło 
w miłym nastroju. „Niestety, bar-
dzo szybko przerodził się on w – 
delikatnie mówiąc – rozgorycze-
nie, gdy po wyjściu z Wigilii zo-
baczyliśmy wezwania do stawie-
nia się w Straży Miejskiej za nie-
właściwe parkowanie” – pisze 
w mailu do redakcji pani  
Krystyna.

Z prośbą o wyjaśnienie sytu-
acji udaliśmy się do Straży 
Miejskiej: – 19 grudnia 2013 r. 
około godziny 18.25 do tutej-
szej jednostki Straży Miejskiej 
wpłynęło telefoniczne zgłosze-
nie mieszkańca w sprawie nie-
prawidłowego parkowania po-
jazdów na ulicy Kaczmarka – 
tłumaczy Krzysztof Piekarz, 
komendant Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej. – Istotnym 
jest, iż niezależnie od intencji 
osób korzystających w niepra-
widłowy sposób z drogi oraz 
terenów zielonych, udział 
w uroczystościach szkolnych 
nie może delegalizować obo-
wiązującego stanu prawnego 
a co za tym idzie, zwalniać 
z obowiązku przestrzegania 
prawa – podkreśla.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki
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Paląca się hałda wytwarza duszący dym, który w niektóre dni zatruwa powietrze mieszkańcom 
okolicznych osiedli. Foto: RP

REKLAMA

W dniach 25.10.-31.12.2013 na terenie miasta Ruda Śląska odbyła się zbiórka cha-
rytatywna na rzecz Kamila Skapczyk z Halemby, który podczas letnich wakacji doznał 
urazu kręgosłupa. Dochody z akcji zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację 
naszego Przyjaciela. Najważniejszym wydarzeniem zbiórki był koncert „Gramy dla Ka-
mila”, który odbył się 26 października 2013. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc 
wszystkim darczyńcom. Udało nam się zebrać kwotę 6296,45 złotych, która dnia 
7.01.2014 r. w całości została przekazana rodzinie Kamila. Mamy nadzieję, że zebrane 
pieniądze przyczynią się do poprawy stanu zdrowia naszego Przyjaciela.

Komitet „Braci Się Nie Traci”

OGŁOSZENIE
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 – Dla nas to nie jest walka z wia-
trakami. Wychodzimy z założenia, że 
im więcej będziemy o tym zjawisku 
mówić, tym więcej możemy osiągnąć 
– jednym z założeń naszej akcji jest 
zwrócenie uwagi mieszkańców na 
to, by reagować na takie czyny – 
podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic.

O tym, jakim problemem jest zja-
wisko nielegalnego graffi ti, świad-
czy dewastacja świeżo wyczyszczo-
nej elewacji kamienicy oraz dopiero 
co oddanego do użytku skateparku 
na osiedlu Kaufhaus, gdzie wandale 
popisali sprayem elementy ich wy-

Zamiast bazgrołów pozytywne graffi  ti 

Po jesiennym happeningu z udziałem kibiców klubów sportowych i młodzieży w Rudzie Śląskiej ruszyły kolejne działania w ramach akcji „Nie maluj, 
reaguj, czyść!”. W popisanym przez wandali skateparku na osiedlu Kaufh aus powstało artystyczne graffi  ti . Równocześnie rudzka straż miejska rozpoczyna 
cykl spotkań edukacyjnych w szkołach.

posażenia. – Zniszczeń dokonano 
raptem kilka dni po otwarciu skate-
parku, co gorsza działo się to 
w okresie, kiedy rozpoczęliśmy na-
szą akcję „Nie maluj, reaguj, czyść!” 
– mówi Renata Młynarczuk, naczel-
nik Wydziału Komunikacji Społecz-
nej i Promocji. – Dlatego też nadal 
zamierzamy prowadzić działania, 
mające na celu choćby najmniejsze 
ograniczenie problemu nielegalne-
go graffi ti – dodaje. 

Zapoczątkowana jesienią zeszłe-
go roku kampania „Nie maluj, re-
aguj, czyść!” ma piętnować niszcze-
nie mienia przez nielegalnych 

graffi ciarzy. Podczas pierwszej jej 
odsłony sympatycy klubów sporto-
wych oraz młodzież rudzkich szkół 
oczyścili ze szpecących napisów 
mury jednej z kamienic. Ale to nie 
wszystko. Już wkrótce  w kilku 
miejscach Rudy Śląskiej powstaną 
promocyjne grafi ki, jako dobre 
przykłady graffi ti, które w odróżnie-
niu od bezmyślnych bohomazów na 
ścianach budynków, dodadzą im ko-
lorytu. 

Pierwsze takie pozytywne graffi ti 
powstało na popisanym przez wan-

dali skateparku na osiedlu Kaufhaus. 
– To kolejny projekt, który realizuje-
my z miastem. Na poszczególnych 
elementach skateparku namalowali-
śmy symbole związane ze skateboar-
dingiem. Wierzę, że nowe oblicze 
skateparku będzie teraz cieszyć 
wszystkich mieszkańców – mówi 
Karol Jeske, jeden z wykonawców 
graffi ti.  

Nielegalne graffi ti to problem nie 
tylko natury estetycznej, ale i mate-
rialnej. – Straty z tego tytułu to nie 
tylko koszty czyszczenia murów – to 
także utrata przychodów, które mo-
głyby zasilić miejską kasę. Wokół 
miejsc oszpeconych „bohomazami” 
instynktownie czujemy się przecież 

niebezpiecznie, a to odstrasza poten-
cjalnych inwestorów i nabywców 
mieszkań – podkreśla prezydent Gra-
żyna Dziedzic. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że koszt likwidacji takie-
go graffi ti z elewacji budynku to 
60–70 zł za m² czyszczonej po-
wierzchni. 

Z plagą nielegalnego graffi ti wła-
dze Rudy Śląskiej walczą już od kil-
ku lat. Skuteczność tej walki mają 
zwiększać nagrody w wysokości ty-
siąca złotych dla osób, które wskażą 
sprawcę aktu wandalizmu oraz 

W tym roku na sprzedaż wysta-
wionych zostanie 81 działek. Po-
nad 70 z nich ma być sprzedanych 
na cele mieszkaniowe. Oznacza 
to, że tzw. mieszkaniówka będzie 
stanowiła prawie 90 proc. wszyst-
kich nieruchomości, które zostaną 
wystawione do licytacji w tym 
roku. Najwięcej działek mieszka-
niowych zostało przygotowanych 
do sprzedaży w Bielszowicach (27 

nieruchomości przy ul. ks. Nie-
dzieli, Kingi, Na Piaski, Kokota/
Partyzantów). Sporo ofert czeka 
też na osoby zainteresowane bu-
dową domu w Goduli (17 działek 
przy ul. Romera i Akacjowej), Ha-
lembie (14 nieruchomości przy 
ul. Podlaskiej, Pancernych, Nowy 
Świat i Kochłowickiej) i Kochło-
wicach (11 działek przy ul. Siew-
nej, Weteranów, ks. Tunkla i Bo-

Ponad 70 działek wystawi w tym roku Ruda Śląska na sprzedaż pod budownictwo jedno- i wielorodzinne. Będą one stanowiły prawie 90 proc. wszyst-
kich nieruchomości, które miasto zlicytuje w tym roku. Dzięki konsekwentnej polityce gospodarki miejskimi nieruchomościami w ostatnich trzech latach 
do gminnej kasy z tytułu sprzedaży działek wpłynęło prawie 23 mln zł.  Kolejne 13 mln zł ma zasilić budżet miasta w tym roku. 

Ruda Śląska stawia na „mieszkaniówkę”

wzmożone patrole miejsc, które 
w sposób szczególny „upodobali” 
sobie graffi ciarze. – Problem niele-
galnego graffi ti ciągle narasta – in-
formuje Marek Partuś, zastępca ko-
mendanta straży miejskiej. – Sprawcy 
czują się bezkarni, dlatego apeluje-
my do mieszkańców o czujność 
i w miarę możliwości o pomoc w zi-
dentyfi kowaniu sprawców. Dzięki 
takiej współpracy udało nam się 
m.in. ująć osoby, które poprzez ma-
lowanie znaków klubowych dewa-
stowały muszlę koncertową w parku 
im. A. Kozioła – dodaje.

Strażnicy miejscy nie koncentrują 
się tylko na ściganiu autorów niele-
galnego graffi ti. Już wkrótce w rudz-

kich szkołach odbędą się specjalne 
spotkania poświęcone temu proble-
mowi. – Chcemy poprzez rozmowy 
z dziećmi i młodzieżą zwrócić im 
uwagę, że są inne formy wyrażenia 
sympatii do ulubionego klubu spor-
towego, niż wymalowywanie jego 
symboli w różnych miejscach – tłu-
maczy Krzysztof Piekarz, komen-
dant straży miejskiej.

„Graffi ti” to nazwa zbiorcza dla 
elementów wizualnych, np. obra-
zów, podpisów lub rysunków, któ-
re za pomocą farb w sprayu są 
umieszczane na murach i elewa-
cjach w przestrzeni publicznej 
lub prywatnej. – Prawdziwe graffi ti 
należy odróżnić od pospolitych na-
pisów szpecących elewacje budyn-
ków – tłumaczy Renata Młynarczuk. 

– Osoby, które wykonują malowidła 
sprayem to często bardzo uzdolnieni 
artyści. Dlatego też staramy się im 
wychodzić naprzeciw i wskazywać 
miejsca, gdzie mogą w sposób legal-
ny dać upust twórczej energii – do-
daje. 

Dzięki tego rodzaju działaniom 
na elewacji jednego z bloków przy 
ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej po-
wstał już mural z wizerunkiem wie-
wiórki – maskotki miasta. Promo-
cyjne graffi ti powstało też przy 
ul. Hallera, a kolejne malowidła 
ozdobiły miejskie schronisko dla 
zwierząt. Wszystkie te grafi ki są 
dziełem rudzkich twórców. 

 TKAkcję wsparła Hanna Balwierczak – fi nalistka konkursu Ruda Roku 2014.

W popisanym przez wandali skateparku na osiedlu Kaufhaus powstało artystyczne graffi ti.

Cztery nowoczesne boiska ze sztucznej nawierzchni powstaną w tym roku w Rudzie Śląskiej. Miasto zamierza na ten cel przeznaczyć 2,5 mln zł.  
– Chcemy stawiać na sport dziecięcy i młodzieżowy, stąd inwestycje, które służyć mają szkoleniu najmłodszych sportowców – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. Boiska wybudowane zostaną na obiektach czterech rudzkich klubów piłkarskich: Grunwaldu Ruda Śląska, Slavii Ruda Śląska, Uranii Ruda Śląska 
oraz Wawelu Wirek. Dziś szczegóły inwestycji w Halembie, gdzie swoją siedzibę ma Grunwald Ruda Śląska.

Nowe boiska dla rudzkich piłkarzy (cz. 1)
zamontowanych zostanie łącznie 9 
lamp o mocy 1000 W każda. Ponad-
to za bramkami wybudowane zosta-
ną również piłkochwyty, zaś wzdłuż 
linii bocznych zamontowane będą 
ławki dla zawodników. 

Władze miasta chcą, by z wszyst-
kich czterech boisk, w tym również 
boiska w Halembie, można już było 
korzystać jesienią tego roku.  – Nie-
bawem ruszamy z procedurą prze-
targową. Jeżeli  wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, to wyłoniony wy-
konawca w miesiącach letnich bę-
dzie mógł realizować już inwestycję, 
tak by sfi nalizować ją do końca wa-
kacji – wyjaśnia Piotr Janik.

Zadowolenia z faktu powstania 
nowego boiska na obiektach Grun-
waldu Ruda Śląska nie kryje prezes 
tego klubu, Teodor Wawoczny. – 
W chwili oddania do użytku nowego 

Boisko, które powstanie na obiek-
tach Grunwaldu Ruda Śląska w Ha-
lembie będzie jednym z większych, 
które wybudowane zostanie w tym 
roku w mieście. Jego wymiary to 66 
na 38 m, co daje ponad 2 500 m² po-
wierzchni do gry. Do wykonania 
murawy wykorzystana zostanie tra-
wa syntetyczna, która będzie odpor-
na na mróz oraz wysokie tempera-
tury. – Dzięki wykorzystaniu takich 
materiałów, po odpowiednim przy-
gotowaniu, z boiska będzie można 
korzystać praktycznie w czasie każ-
dej pory roku – zaznacza Piotr Ja-
nik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Korzystanie z obiektu przez cały 
rok kalendarzowy ułatwi również 
oświetlenie, które zostanie zainsta-
lowane wokół boiska. Stanowić je 
będą cztery 9-metrowe słupy oraz 
jeden o wysokości 6 m, na których 

rówkowej). Do zbycia wystawione 
zostaną też nieruchomości w Orze-
gowie (przy ul. Stromej) i Wirku 
(przy ul. Polnej). 

Jak co roku specjalna oferta zo-
stała przygotowana też dla dewelo-
perów planujących budowę kom-
pleksów mieszkaniowych w Rudzie 
Śląskiej. Dla nich czekają nieru-
chomości u zbiegu ulicy Kokota 
i Partyzantów w Bielszowicach 

oraz przy ul. 1 Maja w Halembie. 
Atrakcyjne działki pod usługi ko-
mercyjne przygotowano natomiast 
przy ul. Szyb Barbary i Zabrzań-
skiej w Chebziu, przy ul. Górnoślą-
skiej w Bykowinie oraz w rejonie 
ulic Kokota, Partyzantów i Pasiecz-
nej w Bielszowicach. Zaletą tych 
działek jest to, że są one położone 
w rejonie głównych dróg w Rudzie 
Śląskiej oraz nieopodal najważniej-

szych traktów komunikacyjnych 
w regionie. 

– Od lat Śląsk jest liderem pod 
względem atrakcyjności inwesty-
cyjnej regionów – podkreśla wice-
prezydent Michał Pierończyk. 
– Inwestorzy doceniają dobre sko-
munikowanie naszego regionu 
oraz tkwiący tu potencjał ludzki. 
Dlatego też najatrakcyjniejsze 
grunty do sprzedaży, które prze-
znaczone mogą zostać m.in. pod 
działalność usługową, przygoto-
waliśmy w pobliżu autostrady A-4, 
DTŚ-ki i trasy N-S – dodaje. Przy 
N-S-ce będzie można kupić rów-
nież dobrą działkę pod produkcję. 

Równie atrakcyjne nieruchomości 
na podobne cele przygotowano 
przy ul. Niedurnego w Chebziu 
i ul. Na Łąkach w Rudzie. Ogółem 
planuje się, że dochód ze sprzeda-
ży nieruchomości w 2014 roku się-
gnie 13 mln zł. 

Każdy teren, który miasto zamie-
rza sprzedać, musi zostać odpo-
wiednio przygotowany pod wzglę-
dem geodezyjnym i prawnym. I tak 
po wyznaczeniu gruntów do sprze-
daży miasto dokonuje uzgodnień 
z właścicielami sieci uzbrojenia 
wstępnych warunków zapewnienia 
dostawy mediów. Kolejnym kro-
kiem są prace geodezyjne, które 

kończy wycena gruntu dokonana 
przez wyłonionych w drodze prze-
targu rzeczoznawców. Ostatnim 
etapem w procesie sprzedaży nieru-
chomości jest ogłoszenie o przetar-
gu oraz sam przetarg. – Kiedy cena 
wywoławcza do przetargu jest niż-
sza niż równowartość 100 tys. euro, 
ogłoszenie musi się ukazać z co naj-
mniej trzydziestodniowym wyprze-
dzeniem – podkreśla Danuta Nocko 
z Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami UM. – Jeżeli cena nieru-
chomości przekracza kwotę 100 tys. 
euro, termin ten musi zostać wydłu-
żony do dwóch miesięcy – uzupeł-
nia. 

Przypomnijmy, że w 2013 roku 
Ruda Śląska sprzedała 42 nierucho-
mości. Ponad 80 proc. z nich zostało 
kupionych z myślą o budowie domu 
jedno- lub wielorodzinnego. W sumie 
w ubiegłym roku na ten cel sprzedano 
35 nieruchomości, czyli o 6 więcej, niż 
w roku 2012. Dodatkowo w 2013 roku 
miastu udało się sprzedać trzy działki 
pod produkcję oraz po jednej pod usłu-
gi komunikacji samochodowej, usługi 
sportu, zieleń nieurządzoną i usługi 
komercyjne. Łączna powierzchnia 
sprzedanych w 2013 r. nieruchomości 
wyniosła w sumie ponad 7 ha. Z tego 
tytułu w ubiegłym roku do miejskiej 
kasy wpłynęło 6 mln złotych.

– W ostatnich latach stosunkowo 
mało działek sprzedajemy pod super-
markety – w zeszłym roku pod tego 
rodzaju usługi zbyliśmy tylko jedną 
działkę o powierzchni około 3 tysięcy 
metrów kwadratowych – wylicza Mi-
chał Pierończyk. – W tym roku do 
sprzedaży mamy natomiast cztery 
działki komercyjne. Niekoniecznie 
muszą jednak na nich powstać sklepy 
wielkopowierzchniowe. Badania, któ-
re przeprowadziliśmy w zeszłym roku 
pokazały zresztą, że niemal 76 procent 
badanych bardzo dobrze i dobrze oce-
nia sieć placówek handlowych w mie-
ście, a to oznacza, że rynek jest już 
nasycony. Stąd też staramy się kłaść 

nacisk, by sprzedawane nieruchomo-
ści po zagospodarowaniu generowały 
nowe miejsca zamieszkania lub miej-
sca pracy – dodaje wiceprezydent. 

Warto również dodać, że konse-
kwentna polityka gospodarki nieru-
chomościami zaprocentowała 
w ostatnich latach sprzedażą atrak-
cyjnych działek pod budownictwo 
deweloperskie. Budowlańcy, którzy 
docenili atuty Rudy Śląskiej, wybu-
dowali w ostatnim czasie 182 miesz-
kania i 152 domy jednorodzinne. 
W tym roku mają oni rozpocząć bu-
dowę kolejnych 284 mieszkań i 105 
domów. 

KP

boiska będziemy mogli mówić 
o prawdziwym szkoleniu. Do tej 
pory w porze jesienno-zimowej, kie-
dy szybko zapada zmrok, szkoleni 
przez nas zawodnicy zajęcia musieli 
odbywać na sali gimnastycznej, 

a nawet najlepszy taki trening nie 
zastąpi tego na boisku – podkreśla  
prezes Grunwaldu Ruda Śląska. – 
Wierzę, że dzięki nowemu boisku 
osiągniemy taki poziom szkolenia 
jak w latach 90., kiedy to w pod-

okręgu katowickim po Ruchu Cho-
rzów i GKS-ie Katowice mieliśmy je 
najlepiej rozwinięte – dodaje Teo-
dor Wawoczny.

Z nowego boiska w Halembie bę-
dzie mogło korzystać 150 zawodni-
ków, którzy obecnie szkolą się  
w klubie. Zdecydowana większość 
z nich to dzieci i młodzież. Jak za-
znacza prezes Grunwaldu Ruda Ślą-
ska, nowe boisko ze sztucznej na-
wierzchni wykorzystane zostanie 
również do organizacji turniejów 
piłkarskich dla szkół z dzielnicy. 

W tym roku miasto na wsparcie 
szkolenia dzieci i młodzieży 
w Grunwaldzie przeznaczyło 129 
tys. zł, natomiast 37 tys. zł trafi  na 
szkolenie seniorów.

Górniczy Klub Sportowy Grun-
wald Ruda Śląska założony został 
w maju 1920 r. Obecnie pierwsza 
drużyna klubu gra w grupie I IV ligi 
śląskiej, gdzie po rundzie jesiennej 
jest wiceliderem. Oprócz drużyny 
seniorów w klubie szkoli się grupy 
juniorskie z rocznika 1996 i 1998 
oraz grupy trampkarzy z roczników 
2001, 2002, 2004, 2005 oraz 2006.

O szczegółach inwestycji na 
obiektach Slavii Ruda Śląska, Ura-
nii Ruda Śląska oraz Wawelu Wirek 
poinformujemy w kolejnych nume-
rach RIS-u. TK

Zapoczątkowana jesienią zeszłego roku kampania ,,Nie maluj, reaguj, czyść!” ma pięt-
nować niszczenie mienia przez nielegalnych graffi ciarzy.
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Jasełka po naszymu

Współpraca Oazy z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej zakończyła się pełnym sukcesem.
Foto: RP

mają w nas pozostać – tłumaczy ks. 
Adam Zakrzewski z parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Kochłowicach. 
– Jasełka są po śląsku ponieważ  
jest to język bliski naszemu sercu. 
Gwara śląska niesie ze sobą wspo-
mnienia dzieciństwa, rodziców, do-
mu.  Wszyscy ci, którzy nie znają 
gwary, też na pewno z chęcią jej  
posłuchają, ponieważ jest ona pięk-
na i melodyjna – dodaje.

Spektakl przyciągnął do świątyni 
wielu zainteresowanych. Scena-
riusz, oprócz wątków moralizator-
skich, zawierał także elementy hu-
morystyczne.

– Scenariusz napisany po polsku 
przetłumaczyliśmy na gwarę ślą-
ską. Bardzo wiele osób zaangażo-
wanych było w udoskonalenie sce-
nariusza. Ci aktorzy, którzy nie są 
ze Śląska, mieli małe trudności  
z opanowaniem gwary, ale z lekką 
pomocą szybko ją przyswoili – mó-
wi Magdalena Serwańska, współor-
ganizatorka Jasełek.

Robert Połzoń

W Rudzie Południowej, przy pa-
rafii Piusa X, jak nigdy wcześniej 
hucznie obchodzono święto Obja-
wienia Pańskiego, potocznie nazy-
wane świętem Trzech Króli. Już po 
raz szósty, tym razem w 186 miej-
scowościach w Polsce, zorganizo-
wano Orszak Trzech Króli, który 
dzięki Rycerzom Kolumba działają-
cym przy parafii zagościł po raz 
pierwszy w Rudzie Śląskiej.

– Widząc poprzednie Orszaki 
Trzech Króli w innych miastach, 
wpadliśmy na pomysł, by zorganizo-
wać go również w Rudzie Śląskiej. 
Podczas naszego pochodu odegrane 
zostaną scenki biblijne ze Świętą Ro-
dziną, Herodem i Trzema Królami 
w roli głównej. Będzie można także 
odśpiewać kolędy – tłumaczył Mi-

chał Tworuszka, zastępca Wielkiego 
Rycerza w Radzie 15160 w Rudzie 
Śląskiej.

– Przymierzyliśmy nie tylko siły 
do zamiarów, ale i zamiar do sił. Wy-
szło na to, że ten pierwszy raz musi-
my zorganizować Orszak na skalę 
kameralną, czyli jednej parafii. Jeśli 
tegoroczny przemarsz okaże się suk-
cesem, być może w przyszłym roku 
uda się go zorganizować na szerszą 
skalę – podkreślał Jerzy Grześka, 
Rycerz Kolumba.

Orszak okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Nawiązując do tradycji wy-
stawiania jasełek ulicznych, wpro-
wadził w atmosferę święta, o czym 
przekonał się tłum wiernych biorą-
cych udział w tym kolorowym i nie-
codziennym przemarszu.  MS

Śladami Trzech Króli

Kościół Trójcy Przenajświętszej 
w Kochłowicach w niedzielę 
(12.01.) stał się miejscem, w któ-
rym przedstawiono historię przyj-
ścia na świat Jezusa. Jasełka po 
śląsku organizowała Młodzieżowa 
Oaza z Kochłowic  wraz z  pod-

opiecznymi z Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej Intelektualnie.

– W kościele zostaną wystawione 
Jasełka, kolejny raz historia o Bo-
żym Narodzeniu, będzie przez nas 
usłyszana, przeżyta, a jej owoce 

„Orszakowicze” – zarówno ci najmłodsi jak i starsi, otrzymali królewskie korony oraz śpiewniki z kolę-
dami. Foto: MS

Noworoczne Huloki

Klawisze, guziki odpowiedzialne za 
dźwięki basowe oraz ręcznie poruszany 
miech – jeżeli muzyk dobrze opanuje 
obsługę tych części akordeonu, może 
wydobyć z tego instrumentu niepraw-
dopodobne dźwięki. W Rudzie Śląskiej 

wirtuozami w tej dziedzinie są członko-
wie Zespołu Akordeonistów im. Edwar-
da Huloka, którzy w sobotę (11.01.) na 
scenie Domu Kultury w Bielszowicach 
zagrali noworoczny koncert. – Te kon-
certy są naszą tradycją i odbywają się 
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Dla najmłodszych artystów koncert był świetną okazją do zaprezentowania się swoim najbliższym.
Foto: RP

Coraz trudniej jest zachowywać 
i pielęgnować śląskie zwyczaje.

 W Szkole Podstawowej nr 18  
w Kochłowicach próbowano zna-
leźć na to receptę – w środę (8.01.) 
odbyło się tam seminarium połączo-
ne z warsztatami pod hasłem „Jaseł-
ka w edukacji regionalnej”.

– Celem dzisiejszego spotkania 
jest popularyzacja obrzędów regio-
nalnych. Dzisiaj, jako przykład do-
brej praktyki, uczniowie szkoły, pod 
kierunkiem nauczycielek Beaty Jur-
czyk i Joanny Volkert, zaprezentują 
wyjątkowe Jasełka po śląsku – tłu-
maczyła Małgorzata Łukaszewska, 
konsultant Regionalnego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 
w Katowicach, który również zaan-
gażował się w spotkanie.

Oprócz Jasełek zorganizowano 
spotkanie z poetą Janem Kołodzie-
jem, który zaprezentował swoją 
twórczość oraz doskonalono umie-
jętność posługiwania się gwarą ślą-
ską. Odbyło się także krótkie spo-
tkanie nauczycieli mające na celu 
wypracowanie form wykorzystania 
Jasełek w edukacji regionalnej.

– Edukacja regionalna to obecnie 
działania dodatkowe nauczycieli i to 
na ich barkach spoczywa odpowie-
dzialność. Niemniej jednak jest gro-
no nauczycieli – pasjonatów, którzy 
bardzo dużo czasu i energii wkłada-
ją w to, by popularyzować regional-
ne zwyczaje. W edukacji regionalnej 
w Rudzie Śląskiej naprawdę dużo 
się dzieje – dodała przedstawicielka 
Ośrodka „WOM”. MS

Jak uczyć Śląska? Przez Jasełka!

SP nr 18 to przykład szkoły, która nie zapomina o swoich regionalnych korzeniach. Foto: MHS

Spotkanie sekcji emerytów i ren-
cistów Huty „Pokój” tradycyjnie 
już odbyło się w salce katechetycz-
nej na Nowym Bytomiu. Uczestni-
cy w piątek (10.01.) mieli okazję  
dalej rozkoszować się świąteczną  
atmosferą. – Jest to nasze pierwsze 

spotkanie w nowym roku. Rozpocz-
niemy je od przełamania się opłat-
kiem, będą to jednak już tylko ży-
czenia  noworoczne. Chcemy dalej 
podtrzymać świąteczny nastrój, 
dlatego zaprosiliśmy dziś dzieci 
z Miejskiego Przedszkola nr 47. 

Najmłodsi przedstawiciele tej pla-
cówki zaprezentują nam Jasełka – 
tłumaczył Józef Skudlik, przewod-
niczący Międzyzakładowej Komi-
sji Związkowej NSZZ „Solidar-
ność” Huty „Pokój”.

Przed występem w salce pojawiły 
się ogromne paczki – okazało się, że 
były one owocem kolejnych działań 
Miejskiego Przedszkola nr 47.

– W grudniu nasze przedszkole 
zorganizowało zbiórkę słodyczy 
i odzieży dla podopiecznych  
Ochronki im. Anioła Stróża na No-
wym Bytomiu. W naszą zbiórkę bar-
dzo intensywnie zaangażowały się 
dzieci oraz ich rodzice. Dziś podczas 
występu postanowiliśmy przekazać 
zebrane dary – mówiła Katarzyna 
Skutnik, nauczycielka w MP nr 47. 
– Razem z Anną Janas i Katarzyną 
Muzykant prowadzimy kółko teatral-
ne. W tym roku przygotowaliśmy 
przedstawienie jasełkowe pt. Magia 
Świąt według scenariusza Moniki 
Czoik, znanej rudzkiej poetki – do-
dała. Robert Połzoń

W świątecznej atmosferze

Występ nadał spotkaniu emerytów i rencistów świątecznego charakteru. Foto: RP

każdego roku. Sam nie pamiętam kiedy 
dokładnie odbył się pierwszy z nich, 
prawdopodobnie miało to miejsce w la-
tach dziewięćdziesiątych gdy jeszcze 
nie chodziłem do zespołu – tłumaczy 
Robert Kier, dyrygent Zespołu  
Akordeonistów im. Edwarda Huloka. – 
Cała impreza podzielona będzie na  
trzy części. W pierwszej z nich wystąpi 
nasz gość, czyli Chór VOX CORDIS.  
Po krótkiej przerwie to my wejdziemy 
na scenę i zagramy utwory, które opra-
cowaliśmy w minionym roku. W ostat-
niej części  razem z chórem i publiczno-
ścią będziemy śpiewać kolędy – dodaje.

Zespół Akordeonistów przy DK 
w Rudzie Śląskiej od lat podtrzymuje 
tradycje Górnego Śląska. Jest także 
rozpoznawany już od prawie 60 lat na 
muzycznej arenie międzynarodowej. 

– Zawsze cieszę się na te koncerty, 
a to dlatego, że uwielbiam dźwięk  
akordeonu.  Ten instrument świetnie 
brzmi w każdym utworze – mówi pan 
Roman, uczestnik koncertu. RP
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reklama

60 lat razem

Wieczór pełen kolęd

Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to 
czas – śpiewali w piątek (10.01.) 
wieczorem uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 41, a wtórowali  
im rodzice i nauczyciele. Okazją ku 
śpiewom była impreza muzyczno-
teatralna „Wieczór kolęd” zorgani-
zowana po raz dziewiąty przez szko-
łę. Wspólne kolędowanie odbyło się 
w auli kompleksu katechetycznego 
Sanktuarium św. Józefa w Rudzie 
Śląskiej-Rudzie.

– Ta impreza ma charakter inte-
gracyjny. Rodzice mają okazję zoba-
czyć jakie są efekty pracy dzieci i ich 
talenty. Wspólnie kolędując buduje-
my też więzi między uczniami i rodzi-
cami – tłumaczyła Aleksandra Janus-
Holka, kierownik świetlicy SP nr 41.

Kolędy i Jasełka przygotowali 
uczniowie. – Już rok temu występo-
wałem w Jasełkach i wtedy się bar-
dziej stresowałem niż dziś. Najfaj-
niejsze jest to, że możemy tu przyjść 
z całymi rodzinami – mówił Mateusz 
Żebrowski, uczeń SP nr 41.

Oprócz dzieci na scenie zaprezen-
towali się specjalnie zaproszeni go-
ście. W tym roku byli to: poetka kultu-
ry romskiej Izolda Kwiek wraz 
z członkami zespołu cygańskiego „Ta-
bor” oraz rodzinny zespół „Kąkola”.

– Obecność tegorocznych gości 
bardzo nas cieszy, bo świadczy o tym, 
że Boże Narodzenie łączy wiele spo-
łeczeństw i kultur – mówiła Aleksan-
dra Janus-Holka.

Sandra Hajduk

Uczniowie SP nr 41 wspólnie śpiewali kolędy i wystawili jasełka. Foto: SH

Zarząd Zakładowego Koła PTTK 
im. Augusta Czarnynogi przy Hu-
cie Pokój S.A. w Rudzie Śląskiej 
w piątkowe popołudnie (10.01.)  
zaprosił na jubileuszowe spotkanie 
turystów organizowane z okazji 60-
lecia koła. Odbyło się ono w pen-
sjonacie Florianka w Nowym Byto-
miu. Gospodarze i goście spotkania 
wspólnie wspominali ubiegłe lata. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się długoletni działacze koła, dy-
rekcja Huty Pokój oraz władze mia-
sta. Jubileuszowemu spotkaniu to-
warzyszył pokaz slajdów i wystawy 
okolicznościowej. 

– Nasze koło jest najstarsze 
w mieście i to już powód do dumy 
– mówi Jan Cibura, prezes zarządu 
Zakładowego Koła PTTK przy Hu-
cie Pokój S.A., który dodaje: – Za-

wsze byliśmy w czołówce i co ważne 
dla nas – działamy przede wszyst-
kim dla rodzin pracowników Huty 
Pokój. Ta współpraca układa się 
wzorcowo. 

Koło PTTK przy Hucie Pokój za-
łożone zostało w 1954 roku, jako 
pierwsze na terenie ówczesnego 
miasta Nowy Bytom – 5 lat przed 
powstaniem Rudy Śląskiej. Sukce-
sy koła przez lata tworzyli tacy lu-
dzie jak August Czarnynoga, Ernest 
Roczniok i Leonid Andrejew. Do 
tej trójki szybko dołączyli Kazi-
mierz Ostapczyk, Adelajda Wypler, 
Zygmunt Bracławik, Leon Jarosz 
i Danuta Witała. W ciągu 60 lat ko-
ło PTTK zorganizowało ponad 
2500 imprez, a uczestniczyło w nich 
blisko 100 tysięcy osób. 

 MHS
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Z reguły można ich wysłu-
chać w trakcie obchodów świąt 
górniczych czy na specjalnych 
festiwalach. Teraz, po roku 
przerwy, znów zagoszczą na 
scenie i to w nietypowym reper-
tuarze. Orkiestra dęta KWK Po-
kój zaprasza na karnawałowy 
koncert, który odbędzie się 17 
stycznia o godzinie 18.00 
w MCK-u.

– Po raz pierwszy ten koncert 
był formą uświetnienia naszego 
75-lecia. Wówczas pojawił się 
pomysł, aby tę inicjatywę konty-
nuować. Przez wiele lat to czy-
niliśmy. W zeszłym roku jednak 
mieliśmy przerwę. W związku  
z dużym zainteresowaniem teraz 
znów wracamy na scenę – tłu-
maczy Jacek Kampa, dyrygent 
orkiestry dętej KWK Pokój.

Każdego roku orkiestrze 
podczas koncertu towarzyszą 
przeróżni soliści, wokaliści  
i instrumentaliści. Do współ-
pracy zapraszane są znane oso-
by. Byli to między innymi: Sta-
nisław Ptak, Kabaret Rak, Mie-
czysław Błaszczyk czy Michał 
Musioł.

– Koncert jest typowo karna-
wałowy. Będzie można usłyszeć 
melodie z musicali, operetek 
i popularnych arii. W tym roku 
oprócz naszej orkiestry na sce-
nie zaprezentują się Wioletta 
Białk, Michał Musioł, Robert 
Kampa i Małgorzata Kampa, 
a także soliści i instrumentaliści 
– Michał Hańderek oraz Krzysz-
tof Kampa. Gorąco zaprasza-
my, każdy miłośnik muzyki znaj-
dzie tego dnia coś dla siebie – 
zapowiada Jacek Kampa.

Bilety na piątkowy koncert 
są do nabycia w kasach  
MCK-u. Jeśli natomiast z ja-
kichś przyczyn nie będą mogli 
Państwo wziąć udziału w tym 
koncercie, a chcieliby Państwo 
usłyszeć na żywo orkiestrę, to 
zapraszamy do Chorzowa. 
Rudzka orkiestra wystąpi bo-
wiem w tamtejszym Centrum 
Kultury w niedzielę 19 stycznia 
o godzinie 18.00.

Sandra Hajduk

Orkiestra  
karnawałowo

Jubileuszowe spotkanie było okazją do wspomnień i podsumowań. Foto: MHS

Już po raz dziewiętnasty rudzkie 
chóry i zespoły wokalne spotkały 
się na wspólnym kolędowaniu pod-
czas rudzkiego spotkania kolędo-
wego. – Cieszymy się, że znowu 
możemy gościć Was wszystkich 
w naszym czarnoleskim Betlejem – 
powiedział ks. Jan Kral, proboszcz 
parafii Ducha Świętego, która jak 
co roku była gospodarzem spotka-
nia.

W tym roku w spotkaniu uczest-
niczyło siedem zespołów wokal-
nych z różnych dzielnic Rudy Ślą-
skiej.

Wystąpiły również schole oraz 
zespoły z innych rudzkich parafii. 

W Czarnym Lesie można było usły-
szeć łącznie ponad 150 wykonaw-
ców.  Jak co roku rudzkie spotkanie 
kolędowe sprowadziło do czarnole-
skiej świątyni tłumy rudzian, którzy 
aktywnie włączyli się w śpiewanie 
kolęd. Na spotkaniu nie zabrakło 
również przedstawicieli władz sa-
morządowych Rudy Śląskiej. – 
Dziękuję organizatorom za przygo-
towanie tak wspaniałego koncertu, 
a wszystkim jego uczestnikom za 
stworzenie tak niepowtarzalnej at-
mosfery. Jak mówił św. Augustyn 
„kto śpiewa, dwa razy się modli” – 
powiedziała prezydent Grażyna 
Dziedzic. TK

Niech kolęduje 
z nami cała ziemia…

Podczas kolędowania wystąpiło 150 wykonawców. Foto: TK



Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym, 
 Zarządowi i Pracownikom RSM oraz wszystkim, 

którzy uczestniczyli we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej 
mojego BRATA śp. Stanisława Krzykowskiego 

oraz za okazane współczucie i życzliwość 
w tych trudnych chwilach 

składa Maria Nocoń z Córkami

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

STANiSłAwA RydzewSKiego 
byłego pracownika

Urzędu Miasta Ruda Śląska

składa
Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Dżimi to 5-letni psiak, który źle znosi 
pobyt w schronisku. Dżimi kocha spacery, 
podczas których ładnie chodzi na smyczy. 
Jest przytulaśny, uwielbia być głaskany, 
kocha dzieci. Widać, że bardzo brakuje 
mu kontaktu z człowiekiem. Niestety 
psiak nie nadaje się do domu z ogrodem 
– potrafi przeskoczyć każdy płot. Kontakt 
w sprawie adopcji, tel. 514-044-930.

OGŁOSZENIA12� Wiadomości�Rudzkie�15.01.2014

Jörg Baberowski

Stalin.�Terror�absolutny
„Porzućcie wszelką nadzieję, wy, któ-

rzy tu wchodzicie” – ostrzegały słowa 
umieszczone nad wejściem do piekieł 
w dziele Dantego. Zdanie to mogłoby 
widnieć na słupach granicznych kraju, 
którym rządził Stalin. Ofiarą psychopaty, 
którego w równym stopniu fascynowała 
władza, co terror i ludzkie cierpienie, 
padły miliony bezbronnych i niewinnych 
ludzi. Umierali z głodu, znikali na zawsze 
w łagrach albo byli mordowani, by za-
spokoić żądzę krwi Stalina.

W swojej wybitnej, wstrząsającej 
książce Jörg Baberowski prowadzi czy-
telnika w paranoiczny świat sowieckiego 
dyktatora i tworzy nieznane perspek-
tywy, pozwalające na nowo odczytać 
przyczyny stalinowskich zbrodni. Jest to 
jednocześnie książka wymagająca, gdyż 
autor każe nam śledzić setki dokumen-
tów, listów, donosów, raportów, wspo-
mnień i relacji świadków, byśmy spró-
bowali sami – porzucając intelektualny 
komfort niewiedzy – zrozumieć „logikę 
terroru”.

Ta wyjątkowa książka jest wstrząsa-
jąca nawet dla tych, którzy myśleli, że 
po przerażającej do szpiku kości lekturze 
utworów Sołżenicyna i Szałamowa nic 
ich już nie zszokuje . […]

System stalinowski był absolutnie 
zdominowany przez terror. Ale czy moż-
na zrozumieć terror? Skąd wzięła się 
owa przemoc, którą ówczesna władza 
rozpowszechniła w całym wielonaro-
dowościowym imperium sowieckim? 
Jakich dokonała spustoszeń? Być może 
odpowiedź na te i wiele innych pytań 
znajdziemy w tej książce […].

„Die Zeit”

POLECAMY...

KĄCIK�ADOPCYJNY

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Panu witoldowi Hanke
radnemu Rady Miasta Ruda Śląska

wraz z rodziną 
wyrazy szczerego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

TeściA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT�MIASTA�RuDA�ŚLĄSKA�
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy  

Zajęczej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego – z przezna-
czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska nr 5112/422 o powierzchni 843 m2, obręb Bielszowice, k.m. 3, 
KW nr GL1S/00020423/5, (w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe zwią-
zane z inną nieruchomością, IV jest wolny od wpisów).

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną (symbol planu MN1).

  Zbywana nieruchomość znajduje się na skraju terenu zabudowy mieszkaniowej. 
Położona jest w sąsiedztwie: zieleni urządzonej, stawu, zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i terenów przemysłowych. Działka posiada kształt prostokąta, jest niezagospo-
darowana, porośnięta zielenią nieurządzoną (trawą, drzewami i krzewami), znajdują się 
na niej pozostałości po obiekcie murowanym. Działka inwestycyjna posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej ulicy Zajęczej. W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić 
odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie 
warunków jego lokalizacji. Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co 
najmniej 6,00 m od krawędzi jezdni ulicy Zajęczej.

 Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 usta-
wy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 25.09.2013 r.

Pierwszy przetarg, który odbył się 12.12.2013 r. zakończył się wynikiem negatyw-
nym.

cena wywoławcza (netto) do ii przetargu wynosi: 50.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towa-

rów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.02.2014 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 
10.02.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.500,00 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 do-
kumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia prze-
targu (dot. również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym do zawarcia umowy cudzo-
ziemcy 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 prze-
noszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opła-
ty 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 za-
warcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez mi-
nistra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie 
zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (po-
kój 223), tel. 32 248-75-63.

Panu witoldowi Hanke wraz z Rodziną,
radnemu Rady Miasta Ruda Śląska

wyrazy szczerego współczucia  z powodu śmierci

TeściA
składa

Jarosław Wieszołek 
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska

wraz z Radnymi
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Kazimierzowi Swobodzie  
Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej, 

doktorowi Tomaszowi Undermanowi,
lekarzom, pielęgniarkom Szpitala Miejskiego  

w Rudzie Śląskiej-Goduli za troskliwą opiekę i pomoc 
przy leczeniu śp. ernesta zwadły

składa rodzina

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Małgorzaty Mann
katechetki Szkoły Podstawowej nr 30

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia 
składają 

Dyrektor i Pracownicy 
Gimnazjum Nr 3 w Rudzie Śląskiej.



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

DOM segment w zabudowie szeregowej Ruda Śląska
-Wirek pow. 125 m2, działka 250 m2. Cena 420 000 zł.

!!!Kupujący Nie Płaci Prowizji!!!
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

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  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    40 m2                            135 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 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 44 m2  97 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  90 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                  180 m2                          5 900 zł/m-c
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
Ruda Śl.- Nowy Bytom                37 m2                               600 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
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USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty miesz-
kań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Profesjonalne remonty łazienek, miesz-
kań, domów. Tel. 512-121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

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

 Docieplenia budynków, remonty elewa-
cji. Tel. 607-969-200.

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

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

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

 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-
260-780.

 Usługi transportowe, przeprowadz-
ki. Szybko, tanio, solidnie. Tel. 605-
109-517.

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

 POŻYCZKI fi rmowe: k. podatkowa, 
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwe-
stycyjne. Dla fi rm nie wykazujących 
wszystkich przychodów, na stracie, do-
chód na oświadczenie, szybka decyzja, 
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.

 CENTRALNE OGRZEWANIE, 
tel. 789-356-832.

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

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

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

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

 Van24h Transport – Przeprowadzki 
40zł/h!!! Tel. 888-044-055.

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

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. 
Tel. 505-946-693.

 KREDYTY. Prosto. Szybko. Skutecz-
nie. ZADZWOŃ: tel. 886-839-888.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 Gotówka do 25 000 zł bez BIK na 
oświadcz. Tel. 605-848-324.

 Pożyczki natychmiastowa wypłata bez 
BIK kom 500-255-201.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profe-
sjonalne, kompleksowe kafelkowanie ła-
zienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-
983-057, 784-699-569.

 Kredyty konsolidacyjne, pozabanko-
we, chwilówki, wysoka przyznawal-
ność, tel. 888-484-868.

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

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

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

 Halemba, dwupokojowe, 50 m2, 115 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 
 Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 89 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 63 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Godula, jednopokojowe, 37 m2, 65 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach – 
NOWE domy szeregowe 105 m2, 265 
tys., www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 
607-706-692, 605-731-250.

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzy-
pokojowe 66m2, 149 tys. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

 Jednopokojowe, tanio, 33 m2 64 tys. 
Bykowina, LOKATOR, tel. 793-396-040.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY 
TANICH MIESZKAŃ na WWW.LO-
KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 65 
m2, 135 tys., Bykowina, LOKATOR, tel. 
793-396-040.

 
 Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 41 
m2, 90 tys., Halemba. LOKATOR, tel. 793-
396-040.

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

 Dwupokojowe tanio 38 m2, 75 tys. Wi-
rek,  LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Tanio sprzedam mieszkanie 50 m2 Godu-
la. Tel. 510-587-678.

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzy-
pokojowe, 66 m2, 149 tys. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

 Do wynajęcia 1-pokojowe, umeblowa-
ne w Goduli. Tel. 601-875-010.

 Wynajmę 2-pokojowe w bloku w Go-
duli. Tel. 601-875-010.

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

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

 Do wynajęcia M-2, Nowy Bytom. Tel. 
506-695-580.

 Sprzedam mieszkanie 64 m2, Ruda Ślą-
ska-Godula, tel. 501-018-217.

 Do wynajęcia mieszkania, pomieszcze-
nia na biura, magazyny, warsztat samocho-
dowy + działka 525 m2 przy ul. Dąbrow-
skiego 29 (obok CH PLAZA). Tel. 
725-144-808.

 N. Bytom – Dworaka, sprzedam 50 m2, 
120 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

OGŁOSZENIA DROBNE
 Lokal do wynajęcia 70 m2. Tel. 888-625-
108.

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

 Do wynajęcia M-4, 54 m2, częściowo 
umeblowane, Wirek. Tel. 509-984-011.

 Wynajmę na działalność gospodarczą – 
centrum Rudy ŚL. – 48,6 m2/40 m2/84 m2. 
Tel. 608-206-636.

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

 matematyczny.com.pl tel. 501-730-
750.

 Pisanie prac magisterskich, inży-
nierskich  itp.  Pomoc, tel. 504-150-
238.

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

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

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

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

 Skup samochodów wszystkich marek. 
Tel. 515-533-560.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

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

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, 
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. 
Tel. 515-533-560.

PRACA
 Poszukuję pośredników fi nansowych, 
tel. 795-406-305.

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

ZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIE

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu 

przy ulicy Gwardii Ludowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Do sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Ru-
dzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Gwardii Ludowej nr 3657/68 o powierzchni 551 m2, obręb Nowy Bytom, karta mapy 1, KW nr 
GL1S/00012040/7, (dział III i IV ww. księgi jest wolny od wpisów).

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 25.07.2013 r.

Przetargi, które odbyły się w dniach 25.10.2013 r. i 20.12.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska Działka nr 3657/68 stanowi teren zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu 
MW1). 

Zbywana działka o kształcie prostokąta jest niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta drzewami i trawą, położona w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej i terenów komunikacji. Na nieruchomości znajduje się skarpa. Zbywający nie posiada dokumentacji doty-
czącej sposobu dokonania rozbiórki budynków, które były usytuowane na tej nieruchomości. Istnieje prawdopodobieństwo, że pod powierzch-
nią ziemi znajdują się pozostałości po tych budynkach.

Przedmiotowa działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Gwardii Ludowej. 
Cena do rokowań wynosi: 40.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie 

sprzedaży.
Rokowania odbędą się w dniu 20.02.2014 r. o godz.11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogło-

szeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 14.02.2014 r. dokona-
ją wpłaty zaliczki w wysokości 2.000,00 zł, przelewem na konto i złożą pisemne zgłoszenie udziału, a w dniu 20.02.2014 r. przedłożą Komisji 
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przetargu (dot. również cudzoziemców 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym do zawarcia umowy cu-
dzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający 
rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Cena nieruchomości 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 rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który 
wygrał rokowania, 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 pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie 
podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie przed-
łożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczki 
zostaną zwrócone niezwłocznie po rokowaniach. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny. Nabywca nierucho-
mości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu garażu nr 37 usytuowanego na terenie Miasta Ruda 
Śląska: ul. Jana Dobrego  stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz najemców.

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:
staż pracy minimum 5 lat w nadzorze inwestorskim,1. 
uprawnienia instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyj-2. 
nej, sanitarnej i centralnego ogrzewania, 
przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-3. 
twa,
znajomość obsługi komputera,4. 
znajomość zasad kosztorysowania i aktualnego oprogramowania 5. 
w tej dziedzinie.
Oferty zawierające CV, list motywacyjny i udokumentowanie speł-

nienia wymienionych powyżej wymogów prosimy składać w siedzibie 
Zarządu Spółdzielni w pokoju 113.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-376-855, 
32-340-91-05.

 RESTAURACJA-CUKIERNIA 
VERTIGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
PRZYJMIE DO PRACY KELNE-
RÓW I CUKIERNIKA. TEL. 515-
262-173.

 Zatrudnię kafelkarza. Tel. 602-445-909.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-
138.

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

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

 Antyki, starocie, meble, fi gurki, zegary, 
inne kupię. Tel. 515-533-560.

 Prawa do akcji KOMPANII WĘ-
GLOWEJ i KATOWICKIEGO 
HOLDINGU kupię. Tel. 507-851-
852.

 Kupię zegarki naręczne, kieszonkowe, 
ordery, odznaczenia, monety itp. Srebro w 
każdej postaci, militarne zdjęcia, elementy 
umundurowania, broń białą. Dojazd, go-
tówka. Tel. 510-500-666.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 18.12.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności stanowiąca działkę oznaczoną nu-
merem geodezyjnym 1309/1095 o powierzchni 756 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1309/1095 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej (symbol planu MN2). Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wiaty przystankowej, bezpośrednio 
u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności, posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt jest porośnięty trawą, drzewami i krzewa-
mi. Ze względu na charakterystykę układu drogowego ulicy Edmunda Kokota dojazd do zbywanej nieruchomości powinien odbywać się z ulicy 
Jedności, a zjazd należy zlokalizować, ze względu na bliskie sąsiedztwo skrzyżowania dróg, przy granicy z działką nr 1096. 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 40.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 

w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 11.02.2014 r. dokonają wpłaty 
wadium w kwocie 2.000,00 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. Kokota i Jedności” (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 60 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 90 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 nie-
ruchomości 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 223), tel. 32 244-90-56.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 

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

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoławcza Wadium Termin 
oględzin lok.

1. Ruda Śląska-Wirek
ul. Kąpielowa 15/3 (*)

88,50 m2

(4 p. + k.
+ łaz. + wc)

inst. elektr., inst. wod.-kan., inst. 
gazowa, ogrzewanie gazowe (piec 
wielofunkcyjny do wymiany lub 

kapitalnego remontu)

7,00 zł/m2 1.200 zł 20.01.2014 r.
godz. 11.30

2. Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 20/5

34,00 m2

(1p. + k.)

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

schodowej
7,00 zł/m2 700 zł 20.01.2014 r.

godz. 12.30

3. Ruda Śl.-Nowy Bytom
ul. Niedurnego 22/6

40,13 m2

(1p. + k.)

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

schodowej
7,00 zł/m2 700 zł 20.01.2014 r.

godz. 13.30

4. Ruda Śl.-Orzegów
ul. Skalna 5/9

32,85 m2

(1p. + k.)

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

schodowej
7,00 zł/m2 700 zł 20.01.2014 r.

godz. 14.30

(*) – zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego uwarunkowane jest wpłaceniem kaucji  zabezpieczającej, w wysokości 
12-krotnego miesięcznego wylicytowanego czynszu.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., pokój nr 17, dokumentów 
warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 24 stycznia 2014 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty 
wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 
03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 27 stycznia 2014 r. (data wpływu wadium na konto MPGM Sp. z o.o. ).

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

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

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

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ul. Obrońców Pokoju z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, o pow. 1309 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Biel-
szowicach przy ul. Obrońców Pokoju, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki 
oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 2902/118 o powierzchni 235 m2, 
– 2904/118 o powierzchni 1074 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00028213/6. Dział III i IV ww. 
księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 2902/118 i 2904/118 stanowią teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). Zbywana nieruchomość położona jest 
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w odległości ok. 200 m od ulicy Edmunda Koko-
ta, posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt jest porośnięty drzewami oraz 
krzewami. Nieruchomość inwestycyjna posiada dojazd z drogi publicznej ul. Obrońców 
Pokoju. 

Cena wywoławcza do trzeciego przetargu wynosi 112.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną 

treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 18.02.2014 r. 
dokonają wpłaty wadium w kwocie 5.600,00 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. Obrońców Pokoju” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpły-
wu 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 przy-
padku 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 na-
leżnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pie-
niężnych 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 zawar-
cia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwróco-
ne niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 
223), tel. 32 244-90-56.
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Intensywny tydzień mają za sobą 
koszykarze Pogoni Ruda Śląska. 
We wtorek rozegrali oni zaległe 
spotkanie z AZS-em KŚ Katowice, 
które wygrali 90:73. W sobotę na-
tomiast przegrali na wyjeździe 
w dogrywce z DAAS Basket Hils 
Bielsko-Biała 87:84.

We wtorkowym meczu było wi-
dać, że rudzianie wyciągnęli wnio-
ski ze spotkania z katowiczanami 
w pierwszej rundzie, które przegra-
li różnicą 23 punktów. W pierwszej 
kwarcie gospodarze zaprezentowali 
się z dobrej strony. Byli skuteczni 
w ataku i dobrze radzili sobie także 
w obronie. Po tej części gry na ta-
blicy wyników widniał rezultat 

32:16. Druga kwarta była w wyko-
naniu rudzian słabsza, w efekcie 
czego Pogoń na przerwę schodziła 
z przewagą siedmiu punktów 
(46:39).

Trzecia kwarta także była odro-
binę słabsza w wykonaniu Pogoni. 
W końcówce jednak zagrała ona 
trochę lepiej w obronie i ostatecz-
nie wygrała różnicą 17 punktów. 
Double-double uzyskał Tomasz 
Stankala (24 pkt, 12 zbiórek).

Pogoń Ruda Śląska  
– AZS KŚ Katowice 90:73 
(32:16, 14:23, 20:17, 24:17)

W sobotę natomiast rudzianie 
zmierzyli się z żądnym rewanżu za 

Zwycięstwo i porażka 
porażkę w pierwszej rundzie zespo-
łem DAAS Basket Hills Bielsko-
Biała. Spotkanie było bardzo wy-
równane. Prowadzenie obejmowała 
na zmianę raz jedna, a raz druga 
strona. Pierwsza połowa zakończy-
ła się jednopunktowym prowadze-
niem rudzian. Po przerwie nadal 
żadna ze stron nie umiała wypraco-
wać większej przewagi niż pięć 
punktów. Kiedy na pięć sekund 
przed końcem Pogoń prowadziła 
dwoma punktami, piłkę przejęli 
bielszczanie i doprowadzili do do-
grywki. W tej lepsi okazali się być 
gospodarze i tym razem to rudzia-
nie zaznali smaku porażki.

DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 
– Pogoń Ruda Śląska 87:84 

(19:15, 17:22, 20:20, 
18:17, 13:10).

Koszykówka – III liga mężczyzn

W spotkaniu z katowiczanami rudzianie pokazali się z dobrej strony.

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

5 stycznia zainaugurowana została ko-
lejna, jedenasta edycja halowych turnie-
jów organizowanych przez SR-S Gwiaz-
da. Niemal w każdą niedzielę młodzi 
adepci piłki halowej będą rywalizować 
ze swoimi rówieśnikami z innych drużyn. 
– Turniej w tym roku cieszy się wyjątkowo 
dużą popularnością – mówi Arkadiusz 
Grzywaczewski, prezes zarządu stowa-
rzyszenia.

– Co roku w okresie od stycznia do 
marca jako stowarzyszenie organizuje-
my turnieje. Są to zawody dla wszystkich 
kategorii wiekowych, które trenują 
w klubie. Zaczęliśmy tydzień temu od 
rocznika najmłodszego, czyli 2007.  
W każdą kolejną niedzielę będą ze  
sobą rywalizowały inne roczniki – tłu-
maczy Arkadiusz Grzywaczewski, pre-

zes Stowarzyszenia Rekreacyjno-Spor-
towego „Gwiazda”.

W pierwszą niedzielę (5.01.) na par-
kiecie zmierzyli się najmłodsi – zawodni-
cy i zawodniczki z roczników 2007-2009. 
W sumie o Puchar Intermarche Halemba 
walczyło 12 zespołów. W grupie dopołu-
dniowej zagrały – oprócz gospodarzy – 
Grom Tychy, Sokół Wola, Wyzwolenie 
Chorzów, MKS Zaborze oraz Football 
Academy Żory. W grupie popołudniowej 
zmierzyły się kolejne dwa zespoły 
Gwiazdy oraz Rodło Opole, Akademia 
Piłkarska Zabierzów, Ruch Chorzów oraz 
GOL Bieruń. W 14 rozegranych przez 
drużyny rudzkiego stowarzyszenia me-
czach z 11 młodzi adepci piłki halowej 
wyszli zwycięsko, w jednym spotkaniu 
zremisowali i dwa przegrali (w tym jeden 

Turnieje Gwiazdy
Piłka halowa

Mimo młodego wieku adeptom piłki halowej nie można odmówić zaangażowania.

Udany początek sezonu
Lekkoatletyka

Zawodniczki z Gimnazjum nr 12 
zostały mistrzyniami Rudy Ślą-
skiej szkół gimnazjalnych  
w koszykówce dziewcząt. Finał 
rozgrywek odbył się 19 grudnia 
w hali sportowej Gimnazjum nr 7.

Wcześniej, od 3 do 16 grudnia, 
prowadzone były rozgrywki pół-
finałowe. Odbywały się one 
w grupach, bowiem w sumie 
w turnieju wzięło udział dziewięć 
gimnazjów. Do turnieju finałowe-
go awansowały trzy z nich: Gim-
nazjum nr 7, Gimnazjum nr 9 
i Gimnazjum nr 12. Po losowaniu 
zespoły zagrały systemem „każ-
dy z każdym”. Gimnazjum nr 12 
najpierw wygrało z Gimnazjum 
nr 7 18:12, a następnie z Gimna-

zjum nr 9 20:16 i to właśnie re-
prezentantki tej szkoły sięgnęły 
po mistrzostwo. Na drugim stop-
niu podium uplasowało się Gim-
nazjum nr 7, a na trzecim Gimna-
zjum nr 9.

Skład Gimnazjum nr 12: Mar-
tyna Krzysteczko, Dominika 
Krzysteczko, Marta Komorow-
ska, Natalia Kryger, Natalia 
Okaj (grupa), Stefania Błachno, 
Agnieszka Franczak (finał), 
Marta Tomaszowska, Joanna 
Łuczak, Natalia Hergesel (finał).

Organizatorami zawodów byli 
nauczyciele Gimnazjum nr 7 im. 
Noblistów Polskich – Bożena Ob-
rzut-Makowicz i Kamil Zieleźnik 
oraz MOSiR Ruda Śląska.

Mistrzynie wybrane

Gimnazjalne medalistki w koszykówce. Foto: arch.

Sport szkolny – koszykówkagrając między sobą). Jednak tego dnia 
osiągnięte wyniki nie były jednak naj-
ważniejsze.

– Dzisiaj oczywiście rządziła przede 
wszystkim dobra zabawa. Nie prowadzili-
śmy klasyfikacji punktowej. Każda druży-
na dostała pamiątkowy puchar, a każdy 
zawodnik medal – mówił Arkadiusz 
Grzywaczewski.

W minioną niedzielę natomiast (12.01.) 
na parkiet wybiegli zawodnicy z rocznika 
2006 i młodsi. Oprócz dwóch zespołów 
Gwiazdy w zawodach wystartowały: Ra-
ków Częstochowa, Stadion Śląski Cho-
rzów, Wyzwolenie Chorzów, Rodło Opo-
le, Grom Tychy, KSB Lędziny, Orlik Ru-
da Śląska, MKS Zaborze, Football Acade-
my Zawiercie, Gol Bieruń.

Podopieczni Tomasza Klimasa i Ro-
berta Nowaka odnieśli komplet zwy-
cięstw i wygrali w turnieju o Puchar Pre-
zesa SR-S Gwiazda. Dodatkowo zawod-
nik Gwiazdy Mateusz Rzeszowski z do-
robkiem ośmiu bramek został najskutecz-
niejszym zawodnikiem turnieju. Organi-
zatorzy wybrali również najlepszego 
bramkarza. Okrzyknięto nim Filipa Ma-
tyję z drużyny Raków Częstochowa. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju został 
Radek Lachowski z Rodła Opole.

Za tydzień kolejne zmagania – tym ra-
zem w sobotę zagrają seniorskie zespoły 
(bez udziału Gwiazdy) w turnieju im. 
Tomka Szei. W niedzielę natomiast w ra-
mach XIII kolejki rozgrywek 1 ligi Pol-
skiej Ligi Futsalu Gwiazda Ruda Śląska 
będzie podejmowała AZS UMCS  
Lublin. Początek spotkania zaplanowano 
na godz. 16.00.

Sezon startów halowych rozpo-
częli zawodnicy TL „Pogoń” Ruda 
Śląska.

W niedzielę, 5 stycznia, w Brzesz-
czach odbył się halowy mityng lek-
koatletyczny, w którym wystartowa-
ła grupa skoczków. Bardzo dobrze 
zaprezentował się tam Krzysztof  
Dudek, który ustanowił rekord życio-
wy w skoku w dal uzyskując rezultat 
7,14 m. Dobrze poradzili sobie także 
pozostali skoczkowie. Grzegorz 
Swoboda uzyskał 6,12 m, a Krzysz-
tof Kamiński 5,59 m. Marta Myszor 

uzyskała również bardzo dobry rezul-
tat skacząc na odległość 5,09 m.

12 stycznia natomiast, w Spale, 
odbyły się Halowe Mistrzostwa Ślą-
ska młodzików, juniorów młodszych, 
juniorów i seniorów w biegach 
okrężnych. W zawodach wzięło 
udział 36 zawodników z rudzkiego 
klubu. Podopieczni rudzkiego klubu 
zdobyli siedem medali, uzyskując 
bardzo dobre wyniki. W biegu na 
300 m młodziczek srebrny medal 
zdobyła Natalia Zawronek z wyni-
kiem 43,80. Na tym samym dystan-

sie wśród juniorów brązowy medal 
zdobył Bartłomiej Myszor z wyni-
kiem 35,93. W biegu na 600 m junio-
rów młodszych brązowy medal padł 
łupem Kamila Kubickiego, który 
uzyskał czas 1:26,90. Wśród junio-
rów złoto zdobył Kamil Węgler 
z wynikiem 1:23,28, a w biegu na 
1000 m juniorek srebro zdobyła Pa-
trycja Wdowczyk z czasem 3:17,38. 
W biegu na 2000 m juniorek młod-
szych srebro powędrowało do Patry-
cji Suchowieckiej (7:17,52), a wśród 
juniorów brąz do Dawida Zaczka 
(5:37,60). Kilku zawodników i za-
wodniczek uzyskało bardzo dobre 
rekordy życiowe i lokowało się tuż 
za podium.
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