
ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 5 listopada (środa) 2014 r. numer 44/1146  BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

DYŻUR REDAKTORA
Joanna Oreł, tel. 512-295-228
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ALARM

II etap 
do realizacji

Więcej na str.  2

Seniorzy
będą radzić

KREDYTY
15 tys. na oświadczenie• 
fi rmowe do 30 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

Więcej na str. 14

REKLAMA

KREDYTY – CHWILÓWKI
NIE POBIERAMY DODATKOWYCH OPŁAT - BEZ BIK

Oddłużanie – Chwilówki do 30 tys. – Kredyty do 100 tys – okres spłaty 120 miesięcy
SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ 504 401 407

Kwestowali 
na hospicjum

Więcej na str.  11

Sfi nansowane ze środków KWW Grażyny Dziedzic

Nastroje wśród m.in. rencistów i emery-
tów kopalń Kompanii Węglowej są gorące, 
odkąd pod koniec września spółka ogłosiła, 
że od 1 stycznia 2015 roku zlikwiduje wę-
glowe deputaty właśnie w przypadku tych 
dwóch grup. Dotyczyć ma to także innych 
uprawnionych osób, co wynikało z porozu-
mienia z organizacjami związków zawodo-
wych, które zresztą tym samym wypowie-
dziano.

Kompania Węglowa wystąpiła równo-
cześnie do rządu, aby to Skarb Państwa 
przejął fi nansowanie deputatów. Chodzi 
o świadczenia dla ok. 160 tysięcy upraw-
nionych osób, co wiąże się z rocznymi 
kosztami ok. 260 mln zł. Swoją decyzję za-
rząd KW S.A. argumentuje koniecznością 
ustabilizowania sytuacji fi nansowej spółki.

– Zarząd Kompanii Węglowej szanuje 
prawa nabyte emerytów i rencistów, ale 

w obecnej sytuacji nie jest w stanie dalej 
ponosić kosztów wypłat deputatów węglo-
wych dla byłych pracowników – tłumaczy 
Tomasz Głogowski, dyrektor biura komu-
nikacji korporacyjnej Kompanii Węglowej 
S.A.

Związkowcy stoją jednak na stanowisku, 
że zarząd Kompanii Węglowej powinien 
odstąpić od likwidacji prawa emerytów, 
czy rencistów, a także innych uprawnio-
nych osób do bezpłatnego węgla. Dlatego 
też w połowie października ofi cjalnie za-
apelowali w tej sprawie do spółki.

Na razie jednak – bezskutecznie. Dlate-
go na 12 listopada górnicy zapowiedzieli 
manifestację przed katowicką siedzibą 
Kompanii Węglowej. 

Jak argumentuje Bronisław Skoczek, 
przewodniczący regionalnej sekcji emery-
tów i rencistów śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności w komunikacie NSZZ Solidar-
ność: – „Uchwała zarządu w sprawie likwi-
dacji deputatu węglowego została podjęta 
bez jakiejkolwiek konsultacji ze stroną spo-
łeczną i w naszej ocenie niezgodnie z pra-
wem. Milczeliśmy, kiedy w lutym zarząd 

odebrał nam po tonie węgla, bo rozumieli-
śmy, że sytuacja w branży jest trudna. Uwa-
żaliśmy, że jeżeli my zrezygnujemy z części 
węgla, pozwoli to uratować miejsca pracy 
dla młodych ludzi. Teraz jednak zarząd po-
sunął się za daleko. Deputat to nie jest ża-
den przywilej, tylko część naszego świad-
czenia emerytalnego, na które ciężko pra-
cowaliśmy.”

Jak do dnia zapowiadanej manifestacji 
przygotowuje się sama Kompania Węglo-
wa? Zachowuje spokój i nie zamierza zmie-
niać swojego stanowiska w sprawie deputa-
tów: – Roczne obciążenie budżetu kompanii 
z tytułu realizacji tych świadczeń sięga ok. 
260 mln zł. Zarząd był zmuszony do podję-
cia decyzji pozbawiającej emerytów i renci-
stów tych uprawnień kierując się przede 
wszystkim ochroną miejsc pracy dla 47-
tysięcznej załogi – podkreśla Tomasz Gło-
gowski. – Liczy też na zrozumienie tych in-
tencji przez wszystkich emerytowanych 
pracowników, których dzieci i wnuki mogą 
dalej pracować w kompanii bez ryzyka po-
stawienia jej w stan upadłości. 

  Joanna Oreł

Związkowcy kopalń KW S.A. wybierają się w przyszłym tygodniu na manifestację. Foto: arch.

Górnicy śląskich kopalń, w tym także i tych z Rudy Śląskiej, zamierzają ostro walczyć o przywrócenie deputatów węglowych. Zapowiadają zorganizowanie manifesta-
cji przed siedzibą Kompanii Węglowej. Związkowcy twierdzą, że jej zarząd zlikwidował świadczenia bez konsultacji ze stroną społeczną.

Górnicy jadą walczyć o deputaty. Kompania obstaje przy swoim



Bliskie spotkanie ze znakiem
Na Bykowinie nietrzeźwy 

kierowca wyjeżdżając z ulicy 
Szramka na ulicę Korfantego 
najechał na znak stojący w pa-
sie zieleni. Incydent miał miej-
sce tuż obok przystanku auto-
busowego. Świadkowie zda-
rzenia natychmiast interwenio-
wali, zatrzymując mężczyznę 
do czasu przyjazdu policji. 
Uszkodzony samochód zabrała 
laweta. Mężczyźnie zostaną 
postawione zarzuty. Postępo-
wanie wobec niego trwa.

Kibice podpalili samochód?

Na ulicy Czereśniowej w Go-
duli podpalono samochód mar-
ki Audi. Przybyli na miejsce 
strażacy w krótkim czasie uga-
sili płonący pojazd. Jak wyni-
kało ze wstępnych oględzin, 
mogło dojść do porachunków 
między kibicami, ponieważ 
w spalonym samochodzie zna-
leziono koszulki, na których 
umieszczone były napisy szka-
lujące jeden z klubów piłkar-
skich.

Kierował pomimo zakazu

Policjanci z rudzkiej dro-
gówki na ulicy Asfaltowej 
w Chebziu zatrzymali do kon-
troli 23-letniego kierującego 
motorowerem. Okazało się, że 
mężczyzna – po sprawdzeniu 
go w policyjnych systemach 
informatycznych – nie może 
kierować pojazdem ponie-
waż… posiada sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. Teraz grozi mu kara 
pozbawienia wolności do 
trzech lat.

WOKÓŁ NAS2 Wiadomości Rudzkie 5.11.2014

KRONIKA TYGODNIA
RE

KL
A

M
A

re
kl

am
a@

w
ia

do
m

os
ci

ru
dz

ki
e.

pl

REKLAMA

Rudzcy radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę o powołaniu Rady Seniorów. 
– Ślązacy zawsze cenili mądrość i do-
świadczenie starszych osób, a skoro od 
zeszłego roku mamy do tego odpowied-
nie uprawnienia, warto z nich skorzy-
stać i powołać do życia Radę Seniorów 
– mówi radna Ewa Błąkała-Zawronek, 
jedna z inicjatorek uchwały.

Uprawnienia do tworzenia Rad Se-
niorów gminy otrzymały w listopadzie 
ubiegłego roku. Rada Seniorów ma 
mieć charakter konsultacyjny, dorad-
czy i inicjatywny. – Od lat prowadzi-
my w mieście działania mające na celu 
nie tylko aktywizację starszych osób, 
ale także wykorzystanie ich potencjału 
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic. 
– Seniorzy to osoby obdarzone do-
świadczeniem, życiową mądrością, 
a często także niespożytą energią. 
Warto również pamiętać o tym, że te 
osoby jak nikt inny znają nasze miasto, 

jego historię i mieszkańców. Dlatego 
chcemy zaangażować ich i wykorzy-
stać ich wiedzę do rozwoju Rudy Ślą-
skiej – tłumaczy.

Rada Seniorów ma służyć integracji 
międzypokoleniowej, zapobiegać 
marginalizacji potrzeb osób starszych, 
wspierać ich aktywność w życiu spo-
łecznym miasta. Rada będzie wyda-
wała opinie spraw, które będą przed-
kładane do uchwalenia Radzie Miasta 
lub podpisu prezydent miasta.

Rudzka Rada Seniorów będzie li-
czyć od 15 do 21 członków, wybiera-
nych przez prezydenta miasta spośród 
kandydatów zgłaszanych przez przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, 
podmiotów działających na rzecz osób 
starszych lub przez osoby niezrzeszo-
ne. Ogłoszenia o naborze do Rady bę-
dą publikowane na stronie interneto-
wej, a także w Biuletynie Informacji 
Publicznej, a propozycje kandydatów 

Rada Seniorów

będzie można składać w formie pi-
semnej w ciągu 14 dni od ukazania się 
ogłoszenia. Kadencja Rady będzie 
trwała 4 lata. Przynajmniej 2/3 jej 
składu będą stanowić osoby, które 
ukończyły 60. rok życia, natomiast 1/3 
składu mogą stanowić osoby młodsze, 
ale muszą być przedstawicielami pod-

miotów działających na rzecz osób 
starszych. Posiedzenia Rady Seniorów 
będą się odbywać przynajmniej raz na 
pół roku. – Mam nadzieję, że obrady 
będą się jednak odbywać częściej, tym 
bardziej, że mogą być zwoływane na 
wniosek prezydenta miasta – podkre-
śla Grażyna Dziedzic. AS

Rada Seniorów będzie miała charakter doradczy. Foto: arch.

Mieszkańcy Bykowiny oraz dzielnicy 
Ruda mogli dowiedzieć się więcej o przy-
szłości swojej okolicy, zapytać o konkret-
ne kwestie, bądź apelować o interwencje.  
Były to ostatnie spotkania z jesiennego 
cyklu spotkań mieszkańców z prezydent 
miasta.

W środę, 29 października, w sali  
R.O.D. „Sielanka”, odbyło się przedostat-
nie spotkanie z cyklu. Tradycyjnie poru-
szono na nim sprawę wykonanych oraz 
zaplanowanych inwestycji. W Bykowinie 
m.in. zabezpieczono ruch drogowy 
w okolicy ul. Górnośląskiej, wyznaczono 
pas postoju na odcinku od kościoła do  
ulicy Poloczka, wyremontowano wiele 
chodników, częściowo wyremontowano 
nawierzchnię jezdni przy ulicy Chrobre-
go,  przeprowadzona została również ter-
momodernizacja MP nr 47, w trakcie re-
alizacji jest też przebudowa kanalizacji 
deszczowej w rejonie ulicy ZMP, budowa 
ścieżek rowerowych, czy likwidacja wia-

Jesienna seria spotkań zakończona
duktu przy ulicy Tunkla. W planach nato-
miast znajdują się remonty kolejnych od-
cinków chodników, wykonanie obwodo-
wej trasy rowerowej, a ujęta w propozy-
cjach do budżetu miasta na rok 2015 zo-
stała modernizacja ulicy Górnośląskiej 
oraz budowa parkingu przy ul. Gwarec-
kiej 31.

Ostatnie spotkanie natomiast odbyło 
się w poniedziałek, 3 listopada, w Mło-
dzieżowym Domu Kultury przy ulicy Ja-
nasa. Mieszkańcy pytali o komunikację 
miejską, zieleń, chodniki oraz problem 
czystości na rudzkich ulicach.

– W mieście wycina się drzewa, ale 
w tym roku nie widziałem, by ktoś nasa-
dził nowe. Wycina się piękne, nowe drze-
wa, a zieleń ginie. Podejrzewam, że o wie-
le więcej ich się usuwa niż nasadza – żalił 
się jeden z mieszkańców.

– W mieście jest więcej drzew nasadzo-
nych niż wyciętych. Dodatkowo nasadza-
my drzewa szlachetne – na samym Burlo-

chu nasadzonych jest 40 nowych drzew – 
mówiła prezydent Grażyna Dziedzic.

Mieszkańcy dowiedzieli się także, że 
w Rudzie Śląskiej wycinane są tylko 
drzewa, które tego wymagają, natomiast 

w miejsca te stosuje się nasadzenia za-
stępcze. Za niedługo zobaczymy pierwsze 
efekty, gdyż właśnie rozpoczął się jesien-
ny cykl nasadzeń.

  Magdalena Szewczyk

Spotkanie w Rudzie 1 zakończyło cykl jesiennych spotkań z mieszkańcami. Foto: MS
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– Pani Prezydent, jak będzie wyglądała ko-
munikacja w Rudzie Śląskiej za rok? 

– Czeka nas prawdziwa rewolucja. Planujemy 
od przyszłego roku systematycznie uruchamiać 
darmową komunikację publiczną na liniach we-
wnątrzmiejskich. Będzie ona wprowadzana dla-
tego etapami, ponieważ  KZK GOP ma już roz-
strzygnięte przetargi na obsługę poszczególnych 
linii autobusowych. W miarę wygaszania tych 
umów będziemy w Rudzie Śląskiej wprowadzać 
komunikację darmową.

– Jak to będzie wyglądało w praktyce? 
–  Osoby, które będą podróżować jedną z pię-

ciu linii wewnątrzmiejskich (121, 147, 155, 230, 
255) nie będą już musiały za tę usługę płacić. 
Czyli jeżeli ktoś będzie chciał przemieścić się   
z Halemby do Nowego Bytomia, to pojedzie za 
darmo. I nie ma znaczenia, czy ten ktoś jest 
mieszkańcem Rudy Śląskiej, czy też nie. Autobusy 
darmowe będą oczywiście odpowiednio oznako-
wane, tak by nikt nie miał wątpliwości, czy może 
jechać za darmo, czy też nie.  

– A jak ktoś będzie chciał pojechać z  Cheb-
zia do Katowic? 

 – No to w tym przypadku będzie już musiał 
zapłacić za przejazd. Przypominam, że darmowa 
komunikacja będzie obejmować tylko linie we-
wnątrzmiejskie i to nie od razu, ale stopniowo. 
Oczywiście będziemy o tym informować miesz-
kańców Rudy Śląskiej na bieżąco.

– Ile linii docelowo ma być bezpłatnych? 
– W chwili obecnej jest pięć linii, które obej-

mują tylko Rudę Śląską. Docelowo, prawdopo-
dobnie będą cztery. Ale za to będą jeździć czę-

Bezpłatna komunikacja miejska  
w Rudzie Śląskiej? Czemu nie!

ściej i inną trasą niż do tej pory. Wiemy doskona-
le, że obecnie w wielu miejscach komunikacja 
publiczna jest źle zorganizowana, w złych miej-
scach są przystanki i źle są poprowadzone linie. 
W ciągu ostatnich lat miasto zmieniło się na tyle, 
że trzeba na nowo wytyczyć trasy przejazdu auto-
busów miejskich. Chcemy to zmienić, żeby miesz-
kańcy mogli lepiej korzystać z komunikacji miej-
skiej. Rudzianie wielokrotnie zwracają nam uwa-
gę jak powinno być skomunikowane miasto, bo 
codziennie się po nim poruszają.

– Czy ten pomysł jest dokładnie przemyśla-
ny i policzony?

– O wprowadzeniu darmowej komunikacji pu-
blicznej myślimy już od ponad roku. Impuls do 
takiego działania dały nam Żory, które jako 
pierwsze na Śląsku wprowadziły darmową ko-
munikację publiczną. Przypominam, że Ruda 
Śląska jest miastem bardzo rozległym. Chcemy 
żeby mieszkańcy poruszali się po nim nie samo-
chodami, a właśnie autobusami. Korzyści z tego 
będziemy mieć wszyscy. Mieszkańcy zaoszczędzą 
pieniądze, a w mieście powinno być mniej kor-
ków samochodowych. W chwili obecnej za ko-
munikację miejską do KZK GOP płacimy 19 
milionów złotych rocznie. Z naszych obliczeń 
wynika, że po wprowadzeniu darmowej komuni-
kacji nie powinniśmy płacić więcej, a kto wie, 
może nawet trochę mniej. Musimy jednak pamię-
tać o tym, że może wzrosnąć cena benzyny, albo 
najniższe wynagrodzenie, co może wpłynąć na 
koszty.

 – Pojawiają się już pierwsze krytyczne gło-
sy dotyczące tego pomysłu, dlaczego ktoś, kto 

w ogóle nie korzysta z tej komunikacji, ma się 
do niej dokładać? 

– Ten ktoś już się dokłada do komunikacji. 
Przypominam, że od wielu lat płacimy składki do  
KZK GOP bez względu na to, ilu mieszkańców 
korzysta z komunikacji publicznej. A to oznacza, 
że ci, którzy nie jeżdżą komunikacją publiczną, 
dopłacają do niej od lat. Dlatego jeżeli mamy 
okazję jeździć taniej i do tego lepszymi autobusa-
mi, to chyba lepiej. Poza tym liczę na to, że wzo-
rem mieszkańców Żor, część rudzian przesiądzie 
się z samochodów do autobusów. Oczywiście 
mam świadomość tego, że stanie się tak pod wa-
runkiem, iż będzie ona sprawna, nowoczesna 
i punktualna. 

– A co z obecnością Rudy Śląskiej w KZK 
GOP, bo z tego co Pani mówi, wnioskuję, że 
dalej Ruda Śląska pozostaje w związku? 

– Oczywiście, że tak, bo jeszcze oprócz trans-
portu miejskiego mamy transport po aglomera-
cji, więc trudno pozbawiać mieszkańców Rudy 
możliwości podróżowania po innych miastach. 
Ale nasze plany nie oznaczają „wyjścia” Rudy 
Śląskiej z KZK GOP. Będziemy rozmawiać ze 
związkiem i wybierzemy wariant tańszy. Jeżeli 
KZK GOP będzie otwarty na nasze propozycje, 
jeżeli będzie otwarty na odpowiednie obniżki 
cen, to wtedy na pewno się porozumiemy. Proszę 
pamiętać, że o tym jaki wariant wybierzemy, de-
cydować będzie cena i jakość transportu miej-
skiego. 

– A jak w tej chwili wyglądają rozmowy 
z KZK GOP? Są już prowadzone w tej spra-
wie jakieś negocjacje? 

– W chwili obecnej jeszcze nie. Pierwszą umo-
wę możemy rozwiązać dopiero w czerwcu 2015 
roku. Wstępne rozmowy natomiast już były i KZK 
GOP jest otwarty na rozmowy z Rudą Śląską 
w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunika-
cji.

– Pani Prezydent, a czy nie skończy się to 
tak, że do tych 19 milionów jakie Ruda płaciła 
do tej pory za komunikację, będzie trzeba do-
łożyć, bo nie będzie przychodów z tytułu 
sprzedanych biletów? Czy nie skończy się to 
w ten sposób, że zamiast 19 milionów Ruda 
będzie płacić na przykład 25 milionów za ko-
munikację? 

– Mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, by nie 
płacić więcej. W tej chwili przychody KZK GOP 
ze sprzedanych biletów i tak są bardzo małe. Ale 
na sprawę trzeba patrzeć szerzej. Jeśli okaże się, 
że dzięki bezpłatnej komunikacji rudzianie za-
czną mniej jeździć samochodami, to będziemy 
mieć korzyści i oszczędności w innych obszarach, 
np. inwestycjach drogowych, czy też w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza. Myślę, że jak to 
wszystko dokładnie dodamy i policzymy, to zde-
cydowanie opłaca się nam inwestować w komu-
nikację publiczną, bo jest ona tańsza i bardziej 
ekologiczna. Proszę spojrzeć na to, co dzieje się 
u naszych zachodnich sąsiadów. Tam komunika-
cja publiczna przeżywa rozkwit. W niemieckich 
miastach ludzie masowo korzystają z komunika-
cji publicznej. Wielu młodych ludzi nie kupuje 
tam samochodów, choć ich na to stać, bo go po 
prostu nie potrzebują. Myślę, że niebawem u nas 
będzie podobnie. 

Sfinansowane ze środków KWW Grażyny Dziedzic
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– Jako mieszkanka tzw. Ha-
lemby 2 często przechodzę ulicą 
Międzyblokową, pomiędzy nu-
merami 9 a 11, idąc na zakupy 
do dawnego sklepu „Merkury”. 
Tą drogą przemierza sporo osób, 
kierując się do pobliskich pawi-
lonów czy na przystanek. Stojące 
nieopodal taksówki niejedno-
krotnie tarasują przejście, co 
utrudnia poruszanie się osób np. 
idących z wózkiem czy z balkoni-
kiem. Nieraz wyniknęło z tego 
wiele nieprzyjemnych sytuacji. 
Pomyślałam, że najlepszym roz-
wiązaniem tego problemu byłoby 
utworzenie przejścia dla pieszych 
na ulicy Międzyblokowej między 
nr 9 a 11, które zwiększyłoby bez-
pieczeństwo przechodniów. 
Chciałabym się dowiedzieć, czy 
istniałaby taka możliwość? – za-
pytała pani Teresa. 

Sprawę skierowaliśmy do 
Urzędu Miasta. Oto odpowiedź: 
„Przedstawiony problem – 
przejścia dla pieszych na ulicy 
Międzyblokowej – zostanie 
omówiony przez Komisję ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego podczas najbliższego po-
siedzenia, które odbędzie się 
13 listopada 2014 r.”

  Z redakcyjnej skrzynki

REKLAMA

Ruda Śląska – Nowy Bytom 
ul. Pokoju 14

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

REALIZUJEMY 
BONY ŻYWIENIOWE

 KWK HALEMBA-WIREK, 
KWK POKÓJ I KWK 

BIELSZOWICE ORAZ BONY 
SODEXO

Ruda Śląska – Wirek, 
ul. Obr. Westerplatte 7

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

Ruda Śląska – Godula 
ul. Podlas 32

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

Ruda Śląska – Orzegów 
ul. Walentego Fojkisa 16

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

PIERŚ KRÓLEWIECKA  15,49 zł/kg 
SZYNKA GOSPODARZA  17,99 zł/kg
KAWA MIEL. CRONAT GOLD, 250 g 8,89 zł/szt.
WAFELKI ARABESKA, 250 g 3,99 zł/szt.
HERBATA LIPTON 25 TOREBEK 3,89 zł/szt. 
PŁYN E DO PŁUKANIA, 1l 5,99 zł/szt.
RĘCZNIK 2 ROL LEWIATAN 1,99 zł/szt. 
ŁOSOŚ PLASTERKI, 100 g 5,55 zł/szt.
GREJPFRUT CZERWONY  3,99 zł/kg
POMARAŃCZA  2,99 zł/kg
CEBULA 0,55 zł/kg 

SZYNKA B/K
12,99 zł/kg

6-8.11.14

ŚMIETANKOWY MIX LEWIATAN 200 g 
1,55 zł/szt.

SER GOUDA
13,99 zł/kg

SZYNKA B/K SER GOUDA

Oferta ważna do wyczerpania 
lub do 12.11.2014 r.

– Choć w okresie Wszystkich Świętych 
parking ten spisuje się na medal, to przez 
pozostałą część roku stoi pusty. Jaki był 
sens budowania go na tak dużej powierzch-
ni? – zastanawia się jeden z mieszkańców 
ul. Chorzowskiej.

Sprawa ta poruszona została także pod-
czas spotkania prezydent miasta z miesz-
kańcami Nowego Bytomia. Władze pod-
kreśliły istotny fakt, o którym zapominają 
mieszkańcy: – Na chwilę obecną parking 
jest pusty, ale gdy zakończymy moderniza-
cję basenu, co wiąże się m.in. z tym, że po-
wstaną wejścia na kąpielisko z dwóch stron, 

Parking na przyszłość

wtedy nie będziemy musieli dobudowywać 
potrzebnych miejsc parkingowych – tłuma-
czyła podczas spotkania z mieszkańcami 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że obecnie trwają prace 
rozbiórkowe oraz przygotowawcze. 
W miejscu tym powstanie basen rekreacyj-
ny, basen sportowy oraz brodzik, a także 
nowy budynek szatniowo-sanitarny, plat-
forma do opalania, nowa zjeżdżalnia 
i oświetlenie wraz z monitoringiem. Za-
kończenie budowy planowane jest na czer-
wiec przyszłego roku.

 MS

Z tego parkingu będą mogli korzystać klienci odkrytego basenu. Foto: MS 

W maju tego roku ostatecznie za-
kończył się remont torowiska wzdłuż 
ulicy Zabrzańskiej w Rudzie. Po kilku 
miesiącach mieszkańcy zasygnalizo-
wali jednak pewien problem. Kierow-
cy stwierdzili, że zapada się na-
wierzchnia wzdłuż torowiska przy 
skrzyżowaniu z ulicami 1 Maja i Wol-
ności.

Ze sprawą zgłosiliśmy się do spółki 
Tramwaje Śląskie, na zlecenie której 

Choć parkingów w Rudzie przybywa, są mieszkańcy, którzy narzekają na ich 
lokalizację. Temat parkingu przy skrzyżowaniu ulic Ratowników i Chorzowskiej 
bardzo często znajduje się na językach mieszkańców tej dzielnicy. 

Był remont, były i poprawki

– Przed chwilą zakończył się remont, a tu już problemy. Zarzuca samochodem, 
bo pojawiły się wybrzuszenia. Czy ktoś się tym zajmie? – z takim pytaniem w spra-
wie skrzyżowania niedaleko osiedla Karmańskie zgłosił się do nas jeden ze zmo-
toryzowanych mieszkańców. Owszem – według spółki Tramwaje Śląskie – pro-
blem został już rozwiązany.

modernizowano rudzkie torowiska. 
Okazuje się, że problem został rozwią-
zany 18 października.

– Realizowane były prace gwaran-
cyjne, polegające na naprawie na-
wierzchni w rejonie skrzyżowania, 
gdzie pojawiły się jej uszkodzenia – po-
fałdowania i zagłębienia – wyjaśnia 
Andrzej Zowada, rzecznik prasowy 
Tramwajów Śląskich.

JO

Nawierzchnia wokół torowiska została naprawiona. Foto: DK
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Wielkimi krokami zbliżamy się do 
międzynarodowego spotkania młodych 
w Krakowie. Już dziś Parafialne Centra 
Światowych Dni Młodzieży poszukują 
chętnych do pomocy w organizacji tego 
przedsięwzięcia. Każdy, kto zechce zo-
stać wolontariuszem, musi wypełnić 
formularz zgłoszeniowy, znajdujący się 
na stronie internetowej i wysłać go na 
adres: sdm@archidiecezja.katowice.pl, 
lub zgłosić sie telefonicznie 668-414-
127. 

– Nieważny jest dla nas wiek, ważne 
są chęci. Potrzebujemy osób do 11 sek-
cji tj.: JĘZYKI (tłumaczenie materiałów, 

I Ty możesz zostać wolontariuszem! 

Młodzież z fundacji „Młodzi dla młodych” poszukuje wolontariuszy. Foto: arch.

Dla naszych Czytelników mamy 
jedno podwójne zaproszenie  

na koncert Edyty Bartosiewicz
w Centrum Kultury Katowice,

plac Sejmu Śląskiego 2
Wyślij SMS-a o treści:  

wiad.bartosiewicz + imię i nazwisko 
 na numer 71100 (koszt SMS-a  

to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto).  
Na SMS-y czekamy  

od 5.11.2014 od godz. 10.00  
do 15.11.2014 do godz. 10.00.

REKLAMA

kontakt, szkolenia), WOLONTARIAT 
(koordynacja Parafialnych Centrów 
Światowych Dni Młodzieży), SEKRE-
TARIAT, DUCHOWOŚĆ, KONTYNU-
ACJA (program duszpasterski po ŚDM), 
LOGISTYKA, TYDZIEŃ MISYJNY (ko-
ordynacja rejonów, program na central-
ne wydarzenia w diecezji), BILET DLA 
BRATA (nadzorowanie projektu pomocy 
dla młodzieży ze Wschodu), FINANSE, 
MEDIA oraz PROMOCJA – tłumaczy 
Klaudyna Ciachera, z Centrum Mło-
dzieży i Ewangelizacji „Młodzi dla 
młodych” Archidiecezji Katowickiej. 

Dominika Kubizna 

119 10-letnich dzieci z czterech 
rudzkich szkół od września uczestni-
czy w programie „Pływamy bezpiecz-
nie z Mantą” przeprowadzanym na ba-
senach w Nowym Bytomiu i Kochło-
wicach. Darmowe półtoragodzinne za-
jęcia odbywają się w poniedziałki, 
środy i czwartki, z podziałem na grupy 
początkujące i średnio zaawansowane.

– W grudniu ubiegłego roku rozpo-
częliśmy starania o pozyskanie fundu-
szy z ministerstwa, złożyliśmy projekt, 
który po zatwierdzeniu mogliśmy wdro-
żyć w życie. Zależało nam na tym, by 
zaangażować do nauki uczniów zainte-

Jak ryby w wodzie 

resowanych pływaniem, uczących się 
w szkołach niedaleko basenów – po-
wiedział Tomasz Skudlik, organizator 
przedsięwzięcia z UKS „Manta”. 

– Bardzo podobają mi się zajęcia, 
zawsze lubiłam pływać żabką, ale teraz 
dzięki nim, przekonuję się też do kraula 
– powiedziała Wiktoria Malurdy, 
uczennica grupy średnio zaawansowa-
nej z SP nr 18. – Od początku byłem 
zwolennikiem kraula, gdyż pływam nim 
najszybciej. Lubię w wolnym czasie 
ścigać się z moim bratem Szymonem – 
dodał Mateusz Kostelik, także uczeń 
SP nr 18.  Dominika Kubizna 

Darmowe lekcje pływania to kolejny sposób zachęcający dzieci do sportu.  Foto: DK



Z KULTURĄ NA TY

Pole Show 
„Pole Show Art Poland” orga-

nizowany przez Studio Tańca Ha-
Vana z Gliwic to artystyczny 
konkurs Pole Dance w Polsce. 
Ideą imprezy jest pokazanie jak 
wiele odmian może mieć Pole 
Dance w połączeniu z dowolnym 
stylem tanecznym oraz elementa-
mi akrobatycznymi, a co za tym 
idzie, pokazanie kreatywności 
i artyzmu zawodników w połą-
czeniu z pionowym drążkiem. 
W konkursie wezmą udział pol-
scy mistrzowie, natomiast impre-
zę uświetnią artyści zagraniczni. 
To wszystko już 8 listopada 
w Domu Kultury w Rudzie Ślą-
skiej. Kontakt : Katarzyna Pustel-
nik-Opiełka, tel.: 662-372-517.

Hanysowa gala
Już 11 listopada w Miejskim 

Centrum Kultury odbędzie się 
kolejna gala „Hanysów 2014”, 
podczas której wręczane są statu-
etki osobistościom najbardziej 
zasłużonym dla Śląska. Za pro-
wadzenie i oprawę artystyczną 
odpowiedzialny jest tradycyjnie 
Kabaret Rak przy akompania-
mencie Bartos Bandu, wystąpi 
także Piotr Polk z zespołem. Bile-
ty można zakupić w kasach MCK 
w cenie 50 i 40 zł. Rozpoczęcie 
o godzinie 17.00.

ELDO w Rudzie 
21 listopada w Domu Kultury 

w Bielszowicach pojawi się uta-
lentowany raper i muzyk – Le-
szek Kaźmierczak, pseudonim 
ELDO. Wszystkich wielbicieli 
tego rodzaju muzyki zapraszamy 
do zakupu biletów w cenie 25 zł 
(miejsca stojące na płycie) oraz 
20 zł (balkon). Start – godzina 
18.30.

co, gdZie, KiedY?
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Myślisz, że dobrze panujesz nad 
swoimi zmysłami? Uważasz, że po-
strzegany świat jest naprawdę takim, 
jakim go widzisz? 16 interaktywnych 
eksponatów z Centrum Nauki Koper-
nik wystawionych (od 27.10 do 29.10) 
w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębior-
czości dowiodło, że niekoniecznie 
znamy nasz umysł na tyle, na ile nam 
się wydaje. 

– Przygotowana wystawa poświę-
cona była pułapkom umysłu, jakie 

Ten zagadkowy umysł 
mózg na nas zastawia, by skrócić nam 
czas oceniania sytuacji i przyspieszyć 
reagowanie na różne bodźce – powie-
działa Maria Mathia, animatorka 
w Centrum Nauki Kopernik. 

W demaskowaniu zmysłowych 
podstępów licznie uczestniczyli 
uczniowie z rudzkich szkół, poddając 
próbie własne możliwości. Mogli  
m.in. sprawdzić swoją pamięć poprzez 
szybkie zapamiętanie rozsypanych 
cyfr, koordynację, dzięki utrzymywa-

niu balansu na ruchomym podeście 
lub poruszaniu się na nieposłusznej 
hulajnodze. Inne eksponaty pozwoliły 
uczniom zapanować nad emocjami, 
wykazać się sprytem czy wyostrzo-
nym zmysłem wzroku. 

– Największym zaskoczeniem na 
wystawie była dla mnie hulajnoga, 
która skręcała w przeciwnym kierunku 
niż tego chciałam. Mimo że miałam 
trudność z utrzymaniem na niej rów-
nowagi, to dostarczyła mi wiele zaba-
wy – opowiadała Wioletta Sowa, 

uczennica Szkoły Podstawowej nr 13. 
Na co innego zwrócił uwagę Jakub 
Doleżych ze Szkoły Podstawowej nr 
36: – Na dzisiejszej wystawie podoba-
ło mi się wszystko, jednak szczególnie 
atrakcyjne było dla mnie „siedzisko 
Fakira”. Doświadczenie polegało na 
tym, że po usadowieniu się na krześle 
można było przeciągnąć drążkiem, 
a z siedziska wychodziły małe gwoź-
dzie. Zdziwiłem się, że ich wysuwanie 
w ogóle nie bolało. 

Dominika Kubizna 

Piekarok, kościół Matki Boskiej Ró-
żańcowej, wieża wodna, dworzec ko-
lejowy, familoki – to tylko niektóre te-
maty utrwalone przez dzieci podczas 
konkursu plastycznego „Mój Śląsk – 
Moje Miasto”. Efekty dziecięcych 
zmagań można podziwiać od ponie-
działku (27.10.) w Muzeum Miejskim 
im. M. Chroboka. 

– To już 24. edycja naszego konkur-
su. Tym razem zgłoszono do nas 91 
prac, z których 32 nagrodzone zapre-
zentowaliśmy na obecnym wernisażu 
– powiedział Krzysztof Gołąb, czło-
nek komisji konkursowej, podczas 
otwarcia wystawy. Nagrody przyzna-
wano w 5 kategoriach wiekowych, 

O Śląsku plastycznie 

32 uczestników konkursu „Mój Śląsk – Moje Miasto” zostało nagrodzonych. Foto: DK

z których najliczniejszą stanowili 
uczniowie szkół podstawowych. 
Wśród uhonorowanych 1. miejscem 
znaleźli się: Oskar Rosowski (6 lat), 
Żaneta Zaenger (11 lat), Franek Sikora 
(10 lat), Kornelia Gruczka (14 lat), 
Natalia Nawrocka (14 lat) oraz Karoli-
na Jura (17 lat). 

– W swojej pracy „Nasz Śląsk” in-
spirowałam się widokiem zza okna: 
namalowałam wagony, węgiel, posza-
rzałe niebo, roślinność, gdyż mój dom 
znajduje się tuż przy torach. Cieszę się, 
że ta inspiracja spodobała się jury – 
opowiadała Kornelia Gruczka, laureat-
ka konkursu. 

Dominika Kubizna 

Uczniowie mogli wytrenować oko w specjalnym rzucie.  Foto: DK

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów rudzkich szkół. Foto: DK
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Krzysztof Bochnia prawnik, doktorant Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach

Temat jest bardzo szeroki, dlatego 
ze względu na jego obszerność 
chciałbym się skupić tylko na kilku 
aspektach oraz na najczęściej wystę-
pującej formie testamentu, czyli te-
stamentu zwykłego. Tego typu testa-
ment można sporządzić samodziel-
nie. W tym miejscu należy nadmie-
nić, iż istotą napisania testamentu 
jest chęć rozporządzenia swoim ma-
jątkiem po śmierci. Od niedawna  
możemy bowiem rozdzielać kon-
kretne składniki naszego majątku na 
poszczególne osoby. Zatem możemy 
jednej osobie oddać auto, drugiej 
przekazać naszą gotówkę i grunty, a 
innej zapisać mieszkanie. Kiedyś nie 
było to możliwe.

Wracając do samego rodzaju te-
stamentu, czyli testamentu zwykłe-
go musimy go napisać własnoręcz-
nie – reguluje to przepis 949 § 1 
Kodeksu Cywilnego – „spadkodaw-
ca może sporządzić testament w ten 
sposób, że napisze go w całości pi-

smem ręcznym, podpisze i opatrzy 
datą.” Ważnym aspektem, o którym 
warto wspomnieć jest to, iż doku-
ment  powinien być napisany czytel-
nie, podpisany pełnym imieniem 
i nazwiskiem oraz datą spisania te-
stamentu. Brak tych przesłanek po-
woduje nieważność takiego doku-
mentu. Zasadą, która kieruje napisa-
nie tego typu testamentu własno-
ręcznie jest fakt, iż spisany odręcznie 
może stanowić dowód dla biegłych 
sądowych, którzy w razie wątpliwo-
ści mogą wykryć, czy nie został pod-
robiony.

Spisany i gotowy dokument nale-
ży oddać osobie zaufanej, która zo-
bowiąże się w przypadku naszej 
śmierci  do  jego ujawnienia. W razie 
braku przedstawienia takiego doku-
mentu – w postępowaniu spadko-
wym powołane zostaną osoby, które 
są spadkobiercami ustawowymi, 
a nie te, które  zostały uwzględnione  
w testamencie.

Jak sporządzić ważny testament? 
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W związku z nieotrzymaniem kontraktu z NFZ 
gabinet stomatologiczny
w Przychodni Rejonowej 

przy ul. Gierałtowskiego 29 w dzielnicy Ruda

JEST CHWILOWO 
NIECZYNNY

Gabinet wkrótce będzie 
otwarty, a do tego czasu 
Pacjentów proszę o kontakt 
telefoniczny:
dr n. med. Ewa Błąkała-Zawronek
tel. 605-237-275, 507-827-795

Na koniec chciałbym podkreślić  
kwestię najważniejszą, a mianowicie 
najbezpieczniejszą formą testamentu 
jest testament notarialny. Przygoto-
wanie takiego testamentu przy udzia-
le notariusza gwarantuje bezpieczeń-
stwo zawartych zapisów oraz przej-
ście majątku lub jego składników do 
osób, którym chcemy odpowiednie 
składniki przekazać. 

Ponadto warto wiedzieć iż
testament można odwołać

Testament jest nieważny jeśli został • 
napisany pod wpływem groźby, 
nieświadomości  oraz bez pełnej 
zdolności do czynności prawnych.
Na nieważność z powyższych • 
przyczyn nie można się powołać  
po upływie 3 lat od dnia, w którym 
osoba mająca w tym interes do-
wiedziała się o przyczynie nieważ-
ności, a w każdym razie po upły-
wie lat dziesięciu od otwarcia 
spadku – od śmierci spadkodawcy 
– art. 945 § 2 KC.

Przyczyn chudnięcia Pani córki 
może być wiele. Z pewnością zale-
całabym konsultację z lekarzem 
prowadzącym celem wykluczenia 
innych chorób, którym towarzyszy 
utrata masy ciała. Jeśli żadne z ta-
kich schorzeń nie zostanie stwier-
dzone, warto udać się do doświad-
czonego dietetyka lub psychodie-
tetyka. Specjalista dysponuje wie-
dzą i narzędziami, dzięki którym 
potrafi  stwierdzić, czy u Pani córki 
występują zaburzenia odżywiania. 
W zależności od tego na jakim eta-

pie jest choroba, decyduje o dal-
szym postępowaniu. Warto pamię-
tać, że osoby cierpiące na zaburze-
nia odżywiania, często zaprzeczają 
problemowi, twierdząc, że nic im 
nie dolega. Można podejrzewać 
zaburzenia odżywiania u osoby, 
gdy: 

odmawia utrzymywania masy • 
ciała na poziomie co najmniej 
minimalnej masy prawidłowej 
dla wieku i wzrostu,
przejawia silny lęk przed przy-• 
tyciem, 

Jestem matką 15-latki. Od kilku miesięcy zauważam, że bardzo schudła. 
Gdy zwracam jej uwagę, to ona reaguje złością. Martwię się, ponieważ 
tyle się teraz słyszy o anoreksji, bulimii itp. Proszę o radę.

Halina 47 l., Nowy Bytom

nieprawidłowo ocenia swoją • 
sylwetkę, ciało,
spożywa posiłki w samotności,• 
cierpi na wtórny brak miesiącz-• 
ki (w ciągu co najmniej 3 mie-
sięcy),
często z pasją gotuje dla innych • 
posiłki, których sama nie spoży-
wa,
intensywnie ćwiczy,• 
kłamie na temat zjedzonych po-• 
siłków,
posiada dużą wiedzę na temat • 
wartości odżywczej i kalorycz-
ności produktów.

Anoreksja jest przewlekłym 
schorzeniem, nieleczona stanowi 
istotne zagrożenie dla zdrowia, 
a nawet życia. Zachęcam do jak 
najszybszej diagnostyki proble-
mu.

www.pwsenator.cdx.pl

Wigilia
dla fi rm!

Zaproś swoich 
współpracowników 
na uroczystą 
Kolację Wigilijną,
a my zrobimy 
resztę...

PW SENATOR, ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18
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Nastolatek problemy z wagą
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Śląskie beboki
Centrum Kultury Śląskiej oraz Stowa-

rzyszenie „Barwy Śląska” na czele ze Sta-
nisławem Gerardem Trefoniem zaprasza-
ją na uroczyste zakończenie V Konkursu 
Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza 
„Śląskie beboki”, która odbędzie się 8 li-
stopada o godzinie 17.00 w Nakle Ślą-
skim (ul. Parkowa 1). W programie m.in. 
koncert TG Bandu z Powiatowego Mło-
dzieżowego Domu Kultury. W konkursie 
wzięło udział 45 malarzy, w tym 19 z Ru-
dy Śląskiej. Przyjęto łącznie 97 prac.

Halloweenowy wieczór
31 października w  kinie „Patria” przy 

ul. Chorzowskiej po raz kolejny odbyła 
się halloweenowa impreza. „Wieczór  
z duchami” tradycyjnie organizowany jest 
przez Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Niebanalnych „In-nI”.

„Piątka” Bezpańskiego
22 listopada, w godzinach 10.00-21.00, 

Teatr Bezpański świętować będzie na sce-
nie zaprzyjaźnionego Bytomskiego Teatru 
Tańca i Ruchu ROZBARK swoje piąte 
urodziny. Tym razem Bezpańscy zachęca-
ją do spędzenia twórczo w ich towarzy-
stwie całego dnia, biorąc udział w warsz-
tatach teatralnych, ruchowych i tanecz-
nych. Oferta proponowanych działań 
skierowana jest wyjątkowo zarówno do 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwieńcze-
niem dnia będzie śląska premiera najnow-
szej produkcji Teatru Bezpańskiego: 
„Back to the roots” – pierwsza w historii 
polskiego teatru tańca taneczna insceniza-
cja „Kupca weneckiego” Szekspira. Bile-
ty dostępne na www.teatrrozbark.pl.

W SKRÓCIE

Około 185 wolontariuszy, 17 cmen-
tarzy, 10 godzin i prawie 43 tysięcy 
złotych – tak można podsumować te-
goroczną kwestę przeprowadzoną na 
rudzkich nekropoliach w Dniu Wszyst-
kich Świętych przez wolontariuszy ze 
Stowarzyszenia Świętego Filipa Nere-
usza w Rudzie Śląskiej. 

– Kwestujemy od 7 rano w dwugo-
dzinnych zmianach, które z racji duże-
go zainteresowania rudzian, szybko 
nam mijają – powiedziała Dżesika 
Szwarc, wolontariuszka na rudzkim 
cmentarzu. 

– Jesteśmy z klasy policyjnej rudz-
kiego ZSO nr 4 i słysząc o tej akcji 
chętnie wraz z innymi przyłączyliśmy 
się do niej. Warto pomagać – dodała 
jej koleżanka, Paulina Matyczak. 

Rudzianie nie pozostali obojętni na 
„nereuszową zbiórkę”, podchodząc co 
chwilę do puszek z datkami. 

– Co roku mam przygotowane w kie-
szeni pieniądze na kwestę. Uważam, 

Na budowę hospicjum
że jej cel jest szczytny, gdyż hospicjum 
w Rudzie Śląskiej bardzo by się przy-
dało. Z doświadczenia wiem co ozna-
cza zajmować się chorym człowiekiem 
i jak ważna jest wówczas pomoc in-
nych – skomentowała pani Maria, 
mieszkanka Rudy Śląskiej. 

– Każda kwesta przybliża nas coraz 
bardziej do realizacji planu utworze-
nia hospicjum. W tym roku dopisali 
nam zarówno wolontariusze jak i dar-
czyńcy, którym w imieniu organizato-
rów serdecznie dziękuję – mówił Da-
riusz Kowalski, wiceprezes Stowarzy-
szenia Świętego Filipa Nereusza 
w Rudzie Śląskiej. 

Do kwestowania przyłączyło się 
również Towarzystwo Miłośników 
Orzegowa, zbierając fundusze na re-
nowację zabytków starego orzegow-
skiego cmentarza. Członkowie Towa-
rzystwa wraz z harcerzami już o go-
dzinie 8 pojawili się na obu częściach 
cmentarza komunalnego oraz na sta-

Kwesty na rudzkich cmentarzach przeprowadzane w Dniu Wszystkich Świętych to już tradycja. 
Foto: DK

rym cmentarzu parafialnym w Orze-
gowie. Trwająca 1 i 2.11 kwesta przy-
niosła 6207,86 zł i 40 euro. – Ocalenie 
tych zabytkowych grobów to nasze 

marzenie, o którego realizację walczy-
my od lat – skomentował członek To-
warzystwa.

Dominika Kubizna 

Nie trzeba przebierać się za potwo-
ry, aby dobrze bawić się podczas Hal-
loween. Wirecki ZSO nr 2 znalazł 
swój własny sposób na świętowanie 
organizując po raz drugi imprezę: 
„Holy win”, dedykowaną śląskim 
świętym. – Chcemy zapoznać młodzież 
z postaciami świętych, błogosławio-
nych czy Sług Bożych, pochodzących 
z Górnego Śląska. Chcieliśmy poka-
zać, że święci byli takimi samymi ludź-
mi jak my – powiedział ks. Dariusz 
Wroński, współorganizator przedsię-
wzięcia. 

Uczniowie wchodząc rano do szko-
ły byli witani przez św. Barbarę, roz-
dającą u wejścia śląskie cukierki z do-
łączonymi cytatami śląskich świętych 
i błogosławionych. Po uroczystej aka-
demii upamiętniającej Dulcissimę 
Hoffmann zwaną „śląską Małą Tere-
ską”, prezentacjach multimedialnych 
poświęconych kanonizowanym, wy-

Holy win, czyli święci zwyciężają w Morcinku!

 Młodzież z ZSO nr 2 maszerowała nucąc chrześcijańskie pieśni.  Foto: DK

kładzie o ks. Blachnickim, wycho-
wankowie doczekali się najbardziej 
interesującej ich części imprezy, czyli 
Balu Wszystkich Świętych. 

– Bardzo lubię nasze szkolne Holy 
win. Sam postanowiłem zaangażować 
się w dzisiejszą imprezę i upiekłem 
ciasto. Byłem mile zaskoczony, że znik-
nęło jako pierwsze – mówił Artur Wy-
bierała, uczeń ZSO nr 2. 

– Gdybym miała wskazać atrakcje, 
które dzisiaj najbardziej mi się spodo-
bały, wybrałabym przedstawienie  
o Dulcissimie Hoffmann oraz dyskote-
kę – dodała Aleksandra Skoczylas, 
uczennica liceum.

Według słów piosenki „Wszyscy 
święci balują w niebie” młodzi przez 
ponad trzy godziny szaleli na szkol-
nym holu. – Dyskoteka to zawsze 
świetna zabawa – zgodnie twierdzili.

Wieczorem roztańczeni wychowan-
kowie wraz ze swoimi rodzinami 

i znajomymi udali się w radosnym 
przemarszu z zapalonymi pochodnia-
mi w kierunku kościoła pw. św. Waw-

rzyńca, by razem z młodzieżą oazową 
uczestniczyć w półgodzinnym śpie-
wie.  Dominika Kubizna

SPROStOWANIE
Informuję, że nie uczestniczyłem  

w inwestycjach realizowanych przez 
MGSM „Perspektywa” natomiast by-
łem pośrednikiem w załatwianiu róż-
nych spraw pomiędzy mieszkańcami 
a spółdzielnią, które znalazły się 
w mojej ulotce (liczna koresponden-
cja, petycje, interpelacje, telefony).

Władysław Kucharski

OGŁOSZENIE PŁATNE



Najwyższa jakość i smak udokumentowana na arenie ogólnopolskiej. Mowa 
o produkcie marki Madej Wróbel, a dokładniej o kiełbasie Głogowskiej z szynki, 
która na Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Forum Rzeźnictwa, Wę-
dliniarstwa i Kuchmistrzostwa zdobyła po raz drugi z rzędu tytuł Przeboju Wędli-
niarskiego Roku 2014 i otrzymała puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Już po raz 19. Stowarzyszenie Rzeźników 
i Wędliniarzy przy współudziale ze Związ-
kiem Rzemiosła Polskiego zorganizowało 
na tegorocznej POLAGRZE Forum Rzeź-
nictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa. 
Targi to możliwość pokazania swojej oferty 
produktowej, a także kumulacja prawdziwie 
polskich produktów z całego kraju. Tradycją 
forum  stało się organizowanie konkursów, 
promujących  jakość wyrobów wędliniar-
skich, organizowanych pod patronatem 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
To właśnie tam Kiełbasie głogowskiej 
z szynki tytuł przyznano po raz drugi, 
co potwierdza jak dobrze oceniany jest 
smak oraz jakość produktów rudzkiej fi rmy 
– nie tylko ze strony konsumentów, ale tak-
że specjalistów branży spożywczej.

Kiełbasa głogowska z szynki jest spe-
cjalnością marki Madej Wróbel. To pro-
dukt, który od początku 2012 r., z  miesiąca 
na miesiąc zdobywa coraz większe uzna-
nie. Głogowska z szynki charakteryzuje się 

dużymi kawałkami mięsa oraz wysoką 
mięsnością, bo składa się aż w 90% z mięsa 
z szynki. Dodatkowo jej długość, sięgająca 
blisko 50 cm, powoduje, że wyróżnia się na 
ladzie oraz jest doskonałym elementem na 
rudzkich, śląskich i polskich stołach.

– W 2013 roku Głogowska z szynki 
otrzymała tytuł Przeboju Wędliniarskiego 
Roku. Teraz powtórzyliśmy ten sukces. Je-
steśmy dumni z tego tytułu oraz z przyzna-
nego naszemu produktowi pucharu Mini-
stra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. To świadczy 
o gwarantowanej wysokiej jakości tego 
produktu oraz o nieprzeciętnych walorach 
smakowych, które trafi ły w gusta Polaków 
– podkreśla Ignacy Kowalski, dyrektor 
handlowy Madej Wróbel Sp. z o.o.

– To, co jest również istotne, to fakt, że 
jest to produkt całoroczny. Podczas zim-
niejszych okresów wybierany jest na śnia-
danie, obiad czy kolację, a gdy zaczyna się 
wiosna i trwa lato, smakosze polecają go 
także na grilla, chwaląc jego wysoką za-
wartość mięsa – dodaje.

To nie koniec sukcesów Kiełbasy gło-
gowskiej z szynki. Oprócz wspomnianego 
tytułu, zdobyła ona także trzecie miejsce 
w Konkursie na Najlepszy Wyrób Wędli-
niarski w ocenie konsumenckiej z grup 
kiełbas średnio i grubo rozdrobnionych. 
W tym samym konkursie wyróżnienie na-
tomiast zdobyła Krucha z galaretką, dopi-
sując się do grona uznanych produktów 
marki Madej Wróbel oraz będąc jedyną ta-
ką kiełbasą na rynku. Swoje walory smako-
we zawdzięcza aromatycznej galaretce, 

Kiełbasa głogowska z szynki
wędliniarskim przebojem roku

Madej Wróbel Sp. z o.o. 
ul. Magazynowa 45
Ruda Śląska 41-700 
tel. (32) 771 22 99

niezwykłej kruchości i smakowi kojarzące-
mu się z dzieciństwem. Wszystko to uzu-
pełnia wysoka zawartość mięsa (100 g pro-
duktu powstaje ze 109 g mięsa). 

Pracownicy fi rmy, działającej od 1992 
roku, podkreślają, że wszelkie sukcesy za-
wdzięczają ciężkiej pracy skupiającej się 
na utrzymaniu wysokiej jakości produk-
tów.

– Każdego dnia dokładamy wszelkich 
starań, aby jak najlepiej zaspakajać potrze-
by konsumentów, dlatego zawsze stawiamy 
na wysoką jakość i nieprzeciętny smak na-
szych wyrobów – tłumaczy Krzysztof Wa-
das z Działu Marketingu.   

Propozycja podania.

Propozycja podania.

Propozycja podania.

PARTNERZY AKCJI
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Szósta kampania i rekordowa liczba 
wykorzystanych zaproszeń. Ostatni mie-
siąc w Rudzie Śląskiej stał pod znakiem 
bezpiecznej jazdy samochodem – to 
wszystko za sprawą akcji „Bezpieczny 
Samochód – Bezpieczna Rodzina”, która 
umożliwia bezpłatną kontrolę stanu tech-
nicznego samochodu.

By wziąć udział w akcji wystarczyło 
przyjechać na jedną z czterech partner-
skich stacji diagnostycznych (trzech 
w Rudzie Śląskiej i jednej w Świętochło-
wicach) i okazać specjalne zaproszenie, 
które rozdawaliśmy na łamach gazety 
oraz za pośrednictwem portalu interneto-
wego www.wiadomoscirudzkie.pl. Przez 
miesiąc doświadczeni pracownicy stacji 
kontroli Pojazdów ALFA na Bykowinie, 
OMEGA na Goduli, GAMMA w Święto-
chłowicach oraz PWiK w Nowym Byto-
miu, sprawdzali, czy mieszkańcy Rudy 
i okolic jeżdżą sprawnymi samochodami. 
W szóstej już kampanii udział wzięło 
1061 kierowców – to potwierdza, że z ro-
ku na rok przybywa chętnych do skorzy-
stania z darmowych zaproszeń.

– Kampania zakończyła się przed 
Dniem Wszystkich Świętych, a ja co roku 

wyjeżdżam z całą rodziną na groby bli-
skich aż do województwa dolnośląskiego. 
Taka podróż może stać się niebezpieczna, 
gdy nie zdajemy sobie sprawy, że z naszym 
samochodem coś jest nie tak – tłumaczy 
pan Marcin z dzielnicy Ruda, który już po 
raz czwarty skorzystał z zaproszenia. 

– O akcji dowiedziałem się od znajo-
mych mieszkających w Rudzie Śląskiej. 
Jako że mieszkam blisko świętochłowic-
kiej stacji, postanowiłem wydrukować za-
proszenie i udać się na przegląd. Kontrola 
trwała chwilę, a dowiedziałem się o drob-
nej usterce – mówił Piotr, mieszkaniec 
Świętochłowic. To potwierdzenie, że 
kampania cieszy się coraz większym po-
wodzeniem.

Pracownicy partnerskich stacji w pro-
fesjonalny sposób sprawdzali wszystkie 
elementy pojazdu, które w głównej mie-
rze wpływają na bezpieczeństwo na dro-
dze.

– Jesteśmy mile zaskoczeni, bo więk-
szość samochodów opuszcza nasze stacje 
bez stwierdzonych usterek. Zdarzały się 
jednak awarie w postaci braków w oświe-
tleniu, nieszczelnych układów paliwowych 
lub problemu z końcówkami drążków kie-

Teraz z rabatem do 5000 PLN

rowniczych – tłumaczy Michał Kozłowski, 
kierownik zarządzający Okręgową Stacją 
Kontroli Pojazdów OMEGA.

– Usterki, z jakimi przyszło nam się 
zmierzyć, były wykrywalne tylko za pomo-
cą specjalistycznego sprzętu i dotyczyły 
układów: hamulcowego i zawieszenia. 
Dlatego kontrole pojazdów są tak ważne – 
dodaje diagnosta ze Stacji Kontroli Pojaz-
dów PWiK w Rudzie Śląskiej.

Wszyscy partnerzy akcji podkreślają, że 
odwiedzający stacje kontroli są miło za-
skoczeni wysoką jakością usługi, co na 
pewno zachęci do udziału w kampanii 
w przyszłym roku. Dodatkowo sukcesem 
kampanii jest fakt, iż z kolejnymi edycjami 
przybywa sprawniejszych samochodów.

– Ta kampania towarzyszy nam już od 
trzech lat, bo zależy nam na bezpieczeń-
stwie naszych Czytelników. Kładziemy na-
cisk na stan techniczny pojazdów, bo od-
grywa on dużą rolę w kwestii bezpieczeń-
stwa na drodze. Chcemy o tym stale przy-
pominać – mówi Anna Piątek-Niewę-
głowska, prezes spółki Śląskie Media.

Magdalena Szewczyk

Bezpieczni na drogach z „WR”
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– Nasze miasto jest miastem 
szczególnym, miastem obywa-
telskim. Organizacje pozarzą-
dowe decydują o wielu rze-
czach i też przejmują wiele za-
dań, jakie są wyznaczone sa-
morządowi. Dzięki wam to 
miasto może realizować dużo 
więcej – mówiła do zebranych 
w Miejskim Centrum Kultury 
prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic. – My, samorządowcy 
obiecujemy, że zawsze będzie-
my pomagać również Państwu, 
bo we wspólnym działaniu jest 
nasza siła – zapewniła Grażyna 
Dziedzic. Do podziękowań 
i życzeń przyłączył się prze-
wodniczący Rady Miasta Jaro-
sław Wieszołek. – Potraficie 
dostrzec szansę, ale też nie bo-
icie się wskazywać problemów 
wymagających rozwiązania. 
Z codziennym zaangażowaniem 
i gotowością do podejmowania 
dialogu dajecie wyraz świado-
mej, obywatelskiej troski o losy 
naszego miasta – mówił Jaro-
sław Wieszołek. – Dziękuję za 

zaangażowanie, poświęcony 
czas, kreatywność i wytrwałość 
– dodał.

W Miejskim Centrum Kultu-
ry wręczono wyróżnienia i na-
grody najbardziej aktywnym 
rudzkim organizacjom i ich 
członkom. W tym roku wyróż-
nienia otrzymało 25 przedsta-
wicieli III sektora, a 9 organi-
zacjom kapituła przyznała na-
grody pieniężne, które mogą 
przeznaczyć na zakup materia-

Uczą, bawią, wspierają, rozwijają, doradzają i chronią. Mowa o ponad 200 rudzkich organizacjach 
pozarządowych, które działają we wszystkich  dziedzinach życia – w kulturze, zdrowiu, ekologii i spo-
rcie.  Władze samorządowe Rudy Śląskiej  dziękowały im za wsparcie i zaangażowanie w życie miasta. 

Dziękujemy pozarządowcom

łów niezbędnych dla ich dzia-
łalności. 

– Rudzkie organizacje poza-
rządowe stale się rozwijają. 
Podejmują ambitne wyzwania, 
niektóre z nich pozyskują 
znaczne środki zewnętrzne. Na-
leży także zaznaczyć rozległość 
pól tematycznych w jakich 
działają i ważkość dla funkcjo-
nowania określonych grup od-
biorców. Dlatego kapituła ni-
gdy nie ma łatwego zadania – 
tłumaczył Jerzy Szczerbiński, 
pełnomocnik prezydenta mia-
sta ds. organizacji pozarządo-
wych. – Staramy się docenić 
tych, którzy wyróżniają się na 
tle pozostałych i są przykładem 
dla innych – dodał Jerzy 
Szczerbiński.

Podziękowania otrzymali 
także przedstawiciele miej-
skich jednostek za aktywną 
współpracę z III sektorem 
i szczególne zaangażowanie  
przy organizacji wrześniowego 
„Rudzkiego Jarmarku Pozarzą-
dowego”.  IM

Wyróżnieni pozarządowcy na deskach Miejskiego Centrum Kultury. Foto: DK

Nagrody wręczali prezydent miasta oraz przewodniczący Rady Miasta.  Foto: DK
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– Burloch Arena to jedna z wizytó-
wek naszego miasta. Obiekt ten prak-
tycznie o każdej porze dnia tętni ży-
ciem – podkreśla Grażyna Dziedzic. – 
Widać, że była to niezwykle trafi ona 
inwestycja. Teraz chcemy ją realizo-
wać dalej – dodaje prezydent Rudy 
Śląskiej.

Najważniejszym elementem II etapu 
rewitalizacji ośrodka sportowo-rekre-
acyjnego w Orzegowie będzie budowa 
zaplecza z szatniami i węzłem sanitar-
nym. Budynek powstanie pomiędzy 
nowym boiskiem do rugby a lodowi-
skiem. Jego powierzchnia użytkowa 
wyniesie ponad 260 m², natomiast ku-
batura blisko 950 m³. – W budynku bę-
dą cztery szatnie dla 12 osób każda, 
ponadto jedno z pomieszczeń zagospo-
darowane zostanie na wypożyczalnię 
łyżew. Powstaną także ogólnodostępne 
toalety oraz pomieszczenia dla obsługi 
obiektu – wylicza Piotr Janik, naczelnik 
Wydziału Inwestycji.

Niezwykle ciekawe będzie samo po-
łożenie nowego budynku. – Będzie on 
wbudowany w skarpę, dzięki czemu bę-
dzie posiadał tzw. zielony dach. Dodat-
kowo na skarpie powstaną betonowe 
trybuny. Zainstalowana zostanie też 
świetlna tablica wyników. Niewątpliwie 

będzie to ciekawe rozwiązanie archi-
tektoniczne – mówi Piotr Janik.

Kolejnym z istotnych elementów in-
westycji, która już niebawem będzie 
realizowana, będą trzy nowe stalowe 
trybuny dla boiska do rugby na ponad 
300 miejsc. Dodatkowo przebudowane 
zostaną schody, które stanowią dojście 
od ulicy Modrzejewskiej i Bytomskiej. 
Zostanie także przygotowane nowe 
miejsce pod agregat chłodzący lodowi-
sko. Ponadto przebudowane zostanie 
dojście od istniejącego parkingu do no-
wego budynku zaplecza.

Pozostałe prace przewidziane w ra-
mach II etapu rewitalizacji Burlocha 
obejmą m.in. rozbudowę sieci kanali-
zacyjnej, wodnej i elektrycznej, a także 
rozbudowę oświetlenia terenu. Dodat-
kowo zainstalowane zostaną kamery 
monitoringu.

II etap rewitalizacji Burlocha to nie 
koniec rozbudowy tego obiektu. – W dal-
szej kolejności chcemy zadaszyć lodo-
wisko, wybudować skate park oraz plac 
zabaw, a także wykonać trasę rowero-
wą i tor saneczkowy – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że pierwszy etap re-
witalizacji Burlocha, który zakończył 
się w pierwszej połowie tego roku, 

kosztował 4,5 mln zł. Dzięki niemu 
w Rudzie Śląskiej powstało jedno z naj-
lepszych w Polsce boisk do gry w rug-
by oraz unikatowy tor do jazdy na rol-
kach. II etap rewitalizacji, który roz-
pocznie się jeszcze w tym roku, po-
chłonie ok. 3,5 mln zł.

Władze Rudy Śląskiej chcą, by więk-
sza część tej kwoty pochodziła z inicja-
tywy Jessica RPO Województwa Ślą-
skiego na lata 2007-2013. – Uchwałę 
w tej sprawie radni podjęli na ostatniej 
sesji Rady Miasta. Była ona konieczna, 
by złożyć wniosek o przyznanie pożycz-

ki – wyjaśnia Ewa Guziel, skarbnik 
miasta. – Ogromnym plusem takiego 
sposobu fi nansowania inwestycji jest 
niski koszt obsługi takiej pożyczki, któ-
rej oprocentowanie wynosi 1 proc. 
w skali roku – dodaje. Jeśli pożyczka 
zostanie przyznana, miasto będzie mu-
siało ją spłacić do końca 2029 r.

Remont Burloch Areny został doce-
niony przez mieszkańców Rudy Ślą-
skiej i nie tylko. W niedawnym plebi-
scycie „Dziennika Zachodniego”, 
w którym internauci mogli wskazywać, 
które z inwestycji realizowanych 

Burloch 2.0

Budowa nowych szatni wraz z zapleczem sanitarnym oraz trybun na ponad 300 
miejsc, do tego rozbudowa sieci kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej. Tak przed-
stawia się w szczegółach II etap rewitalizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego 
w Orzegowie, czyli popularnego Burlocha. Miasto właśnie rozstrzygnęło przetarg 
na jego realizację. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają 8 miesięcy. 
Kosztować będą 3,5 mln zł.

w województwie śląskim w ostatnich 
czterech latach zasługują na miano su-
perbudowy, obiekt ten zajął 4. miejsce. 
Rudzka inwestycja ustąpiła pola jedy-
nie zwycięzcy konkursu – dworcowi 
autobusowemu w Tarnowskich Górach, 
dalszej rozbudowie lotniska w Pyrzo-
wicach oraz galerii handlowej Agora 
w Bytomiu. Natomiast za orzegowskim 
obiektem sportowym znalazły się takie 
inwestycje jak: nowa siedziba NOSPR 
w Katowicach, autostrada A1 na odcin-
ku Pyrzowice – Gorzyczki oraz kopal-
nia Guido w Zabrzu. TK

– Przy nawalnych opadach desz-
czu w Rudzie Śląskiej stale zalewane 
są niektóre posesje, drogi i place 
miasta. Niestety przez ostatnie deka-
dy niewiele w tym temacie zrobiono. 

Chcą chronić przed powodzią

150 mln zł unijnego dofi nansowania planują pozyskać władze Rudy Śląskiej na 
budowę systemu ochrony przeciwpowodziowej. Dzięki niemu w mieście ma być 
również wybudowanych 40 km nowej kanalizacji deszczowej. Wyremontowa-
nych ma też zostać 95 km starych sieci kanalizacyjnych.

Dzięki możliwościom, jakie dają fun-
dusze unijne, mamy szansę na nadro-
bienie tych zaniedbań – podkreśla 
prezydent Rudy Śląskiej Grażyna 
Dziedzic.

Miasto wraz z Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło 
właśnie prace nad opracowaniem 
wniosku o dofi nansowanie przedsię-
wzięcia z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko na lata 2014 
-2020. Jego zakres ma obejmować 
przebudowę, remont lub odtworzenie 
około 95 km istniejących sieci kanali-
zacji deszczowej i ogólnospławnej oraz 
budowę około 40 km nowej „desz-
czówki”. Na kolektorach zabudowa-
nych ma zostać 100 urządzeń pod-
czyszczających. Dodatkowo wykona-
nych ma zostać 20 nowych wylotów 
brzegowych, a 45 kolejnych ma być 
przebudowanych. Miasto zamierza 
również wyregulować 10 km rzek i po-
toków przepływających przez Rudę 
Śląską oraz stworzyć system wczesne-
go ostrzegania i prognozowania zagro-
żeń powodziowych. Władze Rudy Ślą-
skiej chcą też wybudować trzy zbiorni-
ki retencyjne – w Kochłowicach, Biel-
szowicach i Bykowinie.

Planowane przedsięwzięcie ma nie 
tylko kompleksowo rozwiązać problem 
ochrony przeciwpowodziowej, ale tak-
że przynieść korzyści ekonomiczne. 

Zalewiska, które powstają w trakcie 
ulew, trzeba każdorazowo odpompo-
wywać, a to pociąga za sobą wysokie 
koszty. Miasto musi też usuwać szkody 
wyrządzone przez wody opadowe – 
wykonywać naprawy nawierzchni 
jezdni, chodników czy wpustów ulicz-
nych, które na skutek opadów atmosfe-
rycznych zostały uszkodzone.

– Obecnie trzeba też ponosić znacz-
ne koszty spowodowane tym, że duże 
ilości wód deszczowych dopływają po-
przez kanalizację ogólnospławną do 
eksploatowanych przez PWiK oczysz-
czalni ścieków – tłumaczy Grzegorz 
Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Rudzie Ślą-
skiej. – Zanieczyszczona „deszczów-
ka” zakłóca procesy technologiczne, 
a realizacja programu pozwoli na 
znaczne ograniczenie tego problemu – 
dodaje.

Wartość zaplanowanego projektu to 
200 mln zł, z czego 75 proc. ma pocho-
dzić ze środków unijnych. Wniosek 
o dofi nansowanie przedsięwzięcia jest 
przygotowywany wraz z ekspertami 
JASPERS. Odbyło się już pierwsze 
spotkanie robocze w tej sprawie.

JASPERS to zespół fachowców po-
wołanych przez Komisję Europejską, 
Europejski Bank Inwestycyjny oraz 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwo-
ju. Udziela on pomocy państwom 
członkowskim Unii Europejskiej 
w przygotowaniu projektów ubiegają-
cych się o wsparcie z funduszy struktu-
ralnych oraz Funduszu Spójności. – 
Dzięki współpracy z ekspertami bę-
dziemy mieć pewność, że nasz wniosek 
o dofi nansowanie jest dobrze przygoto-
wany, a przez to zwiększymy szansę na 
otrzymanie unijnego wsparcia – ko-
mentuje prezydent Grażyna Dziedzic.

Całkowita długość sieci kanalizacji 
deszczowej na terenie Rudy Śląskiej 
wynosi ok. 133 km. W mieście funk-
cjonuje 75 zlewni kanalizacji deszczo-
wej, które zakończone są wylotami do 
rzek, potoków, rowów, stawów lub zie-
mi. Kolejne 28 zlewni włączone jest do 
kanalizacji ogólnospławnej. Na miej-
skich sieciach funkcjonuje 20 przele-
wów z kanalizacji ogólnospławnej do 
deszczowej. Dodatkowo na terenie 
miasta istnieje 5 zlewni, które zarzą-
dzane są przez inne podmioty niż 
Urząd Miasta i PWiK.  KP

Władze Rudy Śląskiej chcą pozyskać z Unii Europejskiej pieniądze na budowę systemu ochrony przeciw-
powodziowej. 

Na Burlochu wybudowane zostaną szatnie i sanitariaty dla zawodników oraz trybuny dla kibiców.
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Firmy, które chcą wziąć udział 
w dialogu technicznym, mogą zgłaszać 
się do magistratu do 14 listopada br. 
Potrwa on do końca lutego przyszłego 
roku. W tym etapie postępowania fir-
my będą musiały przedstawić swoją 
koncepcję budowy, zagospodarowania 
bądź eksploatacji cmentarza. Wszyst-
kie pomysły zostaną zebrane i dopiero 
na ich podstawie miasto opracuje spe-
cyfikację istotnych warunków zamó-
wienia, oszacuje ostateczną wartość 
inwestycji i ogłosi postępowanie. 
Szczegółowe ogłoszenie o dialogu 
technicznym dostępne jest w Biulety-
nie Informacji Publicznej (na stronie 
www.rudaslaska.bip.info.pl w zakład-
ce „zamówienia publiczne”).

– Partnerstwo publiczno-prywatne 
nie jest jeszcze zbyt popularne w na-
szym kraju – podkreśla prezydent Gra-
żyna Dziedzic. – Wiele samorządów 
dostrzega szansę, jaką daje współpra-
ca z sektorem prywatnym, ale nie po-
siadają wystarczającej wiedzy, jak re-
alizować takie przedsięwzięcia. Wciąż 
za mało jest też dobrych praktyk, które 

Kto zbuduje cmentarz?

Ruda Śląska szuka inwestora, który zbuduje cmentarz komunalny w Bykowinie. 
W tym celu miasto ogłosiło tzw. dialog techniczny. Do magistratu mogą zgłaszać 
się firmy, które chcą przedstawić swoją koncepcję zagospodarowania nekropolii. 
Budowa cmentarza komunalnego to kolejna inwestycja, którą władze Rudy Ślą-
skiej chcą zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

pokazywałyby, jak prowadzić takie 
projekty – dodaje. Kolejnym proble-
mem we wdrażaniu projektów PPP jest 
to, że gminy nie chcą podejmować ry-
zyka, które wiąże się z przerzuceniem 
części odpowiedzialności na partnera 
prywatnego.

– W Rudzie Śląskiej przecieramy 
pierwsze szlaki dla realizacji przedsię-
wzięć w formule PPP – wyjaśnia pre-
zydent Dziedzic. – Finalizujemy postę-
powanie na termomodernizację i od-
danie w zarządzanie energią placówek 
oświatowych. Podobny projekt realizo-
wany był w Radzionkowie. Tam współ-
praca z sektorem prywatnym doskonale 
się sprawdziła – dodaje.

Przypomnijmy, że miasto zdecydo-
wało się na współpracę z firmami pry-
watnymi, ponieważ chce zmniejszyć 
rachunki za ogrzewanie i energię elek-
tryczną w szkołach i przedszkolach. 
Takie inwestycje to koszt rzędu kilku-
nastu milionów złotych. Dlatego też 
magistrat ogłosił postępowanie na wy-
bór firmy, która na własny koszt wyko-
na termomodernizację, wymieni insta-

lacje na energooszczędne oraz zainsta-
luje system sterujący urządzeniami 
grzewczymi, a potem będzie nim za-
rządzać przez 10 lat. Otrzyma za to od 
gminy stałe, wcześniej ustalone wyna-
grodzenie.

– Warunkiem otrzymania wynagro-
dzenia będzie to, czy zużycie energii 
w placówkach oświatowych rzeczywi-
ście zmniejszyło się o ilość zadeklaro-
waną na etapie postępowania. Całość 
przedsięwzięcia została pomyślana 
w taki sposób, by zapłata części wyna-

grodzenia następowała z oszczędności 
osiągniętych dzięki zmniejszeniu zuży-
cia energii – wyjaśnia prezydent Dzie-
dzic.

Do postępowania na termomoderni-
zację wraz z zarządzaniem energią 7 
placówek oświatowych i oddanie w za-
rządzanie energią 5 kolejnych zgłosiły 
się dwie firmy. Miasto otworzyło już 
oferty złożone przez wykonawców. Na 
ich podstawie zdecyduje, która z firm 
będzie partnerem projektu. – Doświad-
czenia zdobyte przy tym projekcie bę-

dziemy chcieli wykorzystać przy budo-
wie cmentarza – zaznacza prezydent 
Dziedzic. 

Na terenie Rudy Śląskiej funkcjonu-
je 14 cmentarzy parafialnych o łącznej 
powierzchni około 23 ha oraz 6 cmen-
tarzy komunalnych o powierzchni po-
nad 15 ha. W zeszłym roku na utrzy-
manie cmentarzy komunalnych miasto 
wydało ponad 111 tys. zł. W tegorocz-
nym budżecie na ten cel zarezerwowa-
no 135 tys. zł.

 KP

Jak powinna  
wyglądać  

Rowerowa Ruda?

Prezydent  
Grażyna Dziedzic 

zaprasza wszystkich  
rudzian na dyskusję  

z cyklu  
„Forum Mieszkańców”.

Spotkanie odbędzie się  
w czwartek  
6 listopada  

o godz. 17.00  
w sali sesyjnej  
Urzędu Miasta 

(sala 213, II piętro,  
budynek przy  

pl. Jana Pawła II 6).

Tematem dyskusji  
będzie szeroko  

rozumiana  
infrastruktura  

rowerowa  
w Rudzie Śląskiej. 

Swój sukces finansowy – bo tak na-
zwany został ranking – miasto za-
wdzięcza odpowiedzialnej polityce fi-
nansowej. – Stan finansów Rudy Ślą-
skiej jest dziś dobry i stabilny, a jeszcze 
cztery lata temu, gdy obejmowałam 
swój urząd, groziła nam niewypłacal-
ność. Cztery lata ciężkiej pracy wielu 
osób oraz podejmowane po drodze 
trudne i niekiedy niepopularne decyzje, 

Finanse przekute w sukces

Po raz kolejny starania władz Rudy Śląskiej o stan finansów miasta zostały do-
cenione! Ruda Śląska znalazła się w czołówce rankingu dwutygodnika „Wspólno-
ta” oceniającego sposób prowadzenia polityki finansowej miasta w kadencji 2010 
– 2014. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 4 lat, czyli od ostatniego takiego rankin-
gu, miasto awansowało w tej kategorii aż o 36 pozycji.

pozwoliły nam jednak znaleźć się 
w miejscu, w którym teraz jesteśmy – 
komentuje prezydent Grażyna Dzie-
dzic.

Autorzy rankingu „sukces finanso-
wy”, w którym Ruda Śląska znalazła 
się na 11. miejscu pośród miast na pra-
wach powiatu, nie skupili się tylko na 
zadłużeniu, pod uwagę brali bowiem 
takie zagadnienia jak wysokość docho-

dów własnych wraz z udziałem w po-
datkach centralnych, dochody  
z subwencji oraz skutki obniżek sta-
wek, a także ulgi w podatkach lokal-
nych. – Nasze działania, które podej-
mowaliśmy przez ostatnie cztery lata, 
były nastawione nie tylko na likwidację 
gigantycznego zadłużenia, ale również 
na zwiększenie dochodów do budżetu 
miasta – tłumaczy prezydent Dziedzic.

Działania, które władze miasta pod-
jęły w tym celu, dotyczyły m.in. zwięk-
szenia efektywności poboru podatków 
i opłat lokalnych. – Udział dochodów 
płaconych na rachunek miasta w do-
chodach należnych miastu wzrósł z 78 
proc. w 2010 r. do 88 proc. w 2013 r. 
Zmniejszono również zaległości z tytu-
łu niezapłaconych podatków i opłat. 
Były one w ubiegłym roku niższe o 10 
mln niż w 2010 r. – wylicza Ewa Gu-
ziel, skarbnik miasta.

Władze Rudy Śląskiej przez ostatnie 
cztery lata do maksimum wykorzysty-
wały także możliwości, jakie daje odli-
czenie VAT od zakupów. Tylko w ze-
szłym roku była to kwota ponad 900 
tys. zł. Dla porównania, w roku 2010 
było to ponad cztery razy mniej. Odzy-
skano także podatek VAT podlegający 
odliczeniu za lata ubiegłe w kwocie 2,5 
mln zł. Jednym z działań, które mają 
zapewnić wzrost dochodów, jest sprze-
daż nieruchomości. W latach 2011 – 
2014 z tego tytułu do budżetu miasta 

wpłynęło 38,2 mln zł. Kolejnych blisko 
9 mln zł zasili miejską kasę ze sprzeda-
ży nieruchomości w przetargach, które 
miały miejsce w sierpniu i wrześniu te-
go roku.

Wszystkie te działania pozwoliły 
zwiększyć dochody miasta na prze-
strzeni ostatnich czterech lat. Dla po-
równania, na koniec 2010 r. dochody 
miasta wyniosły 479 mln zł, gdy na ko-
niec 2013 r. była już to suma 526,7 mln 
zł.

Warto też podkreślić, że dzięki ra-
cjonalnej polityce finansowej w ostat-
nich czterech latach miasto na koniec 
każdego roku mogło pochwalić się 
nadwyżką pomiędzy osiągniętymi do-
chodami i zrealizowanymi wydatkami. 
Środki te zostały przeznaczone na spła-
tę części długów.

Ranking „sukces finansowy” przy-
gotowany przez dwutygodnik „Wspól-
nota” jest częścią szerszego podsumo-
wania mijającej kadencji władz samo-
rządowych 2010 – 2014. Ruda Śląska 
uplasowała się w nim na 11. miejscu. 
W podobnym zestawieniu obejmują-
cym lata 2006-2010, przygotowanym 
pod koniec poprzedniej kadencji, mia-
sto zajęło 47. miejsce. Zwycięzcą tego-
rocznego rankingu została Dąbrowa 
Górnicza. Na 10. miejscu znalazł się 
Bytom, natomiast za Rudą Śląską upla-
sowały się Gliwice, Częstochowa 
i Mysłowice. TK

Nowy cmentarz ma powstać przy ul. Szpaków i Gwareckiej w Bykowinie.

W ostatnich latach Ruda Śląska zwiększyła swoje dochody. Na koniec 2013 roku były one o blisko 10 
proc. wyższe niż w 2010 roku.



W tej zbiórce każdy może wpłacić do-
wolną kwotę. Kto wpłaci 25 zł lub wię-
cej, otrzyma kupon upoważniający do 
jednorazowej, 20-procentowej zniżki 
przy zakupie w sklepie turystycznym Tut-
tu w Katowicach – informują organiza-
torzy. Organizatorzy oferują również 
atrakcyjne nagrody rzeczowe – festiwa-
lowe koszulki, książki „Zwyciężyć zna-
czy przeżyć” z autografem Alka Lwowa, 
rodzinny kupon na ściankę wspinaczko-
wą i kalendarze górskie z autografami 
Janusza Gołębia i Marcina Kaczkana, 
tegorocznych zdobywców K2.

Spotkania organizowane są przez trzy 
dni, od 28 do 30 listopada, w kinie „Pa-
tria” oraz MCK. Wstęp wolny.        MS

Kropla krwi – morze pomocy 

Ponad dwieście litrów krwi to tegorocz-
ny wynik zbiórek naszych honorowych 
krwiodawców skupionych wokół Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. – Cieszymy 
się, że rudzianie są coraz bardziej świado-
mi ogromnej roli, jaką krew odgrywa w ra-
towaniu ludzkiego życia, czego dowodem 
jest ich aktywne uczestnictwo w przepro-
wadzanych przez nas zbiórkach. Ta symbo-
liczna kropla może dla kogoś oznaczać ży-
cie – powiedział Andrzej Krzyjszczyk, 
prezes Klubu HDK im. Henryka Dunanta 
przy RSM w Rudzie Śląskiej. Spotkanie 
krwiodawców było okazją nie tylko do 
podsumowania tegorocznych wyników, 
ale i do podziękowania wszystkim, którzy 
się do nich przyczynili. Klub wyróżnił 40 

osób, wręczając im puchary zasłużonych. 
Byli to najaktywniejsi członkowie oraz lu-
dzie ze świata kultury, polityki i darczyń-
cy. Puchar trafi ł również do „Wiadomości 
Rudzkich”, w dowód wdzięczności za lata 
współpracy.

 – Od 38 lat jestem członkiem klubu, od-
dałem do tej pory 32 litry krwi. Swego cza-
su dołączył do mnie brat, ale dziś ze wzglę-
dów zdrowotnych nie może sobie już na to 
pozwolić – powiedział Piotr Szczurowski, 
członek rudzkiego klubu. – Ja honorowym 
dawcą zostałem 7 lat temu, ofi arując do-
tychczas prawie 9 litrów krwi. Zachęcam 
wszystkich by pamiętali o tym, że krew to 
życie – dodał Ignacy Kitel. 

                              Dominika Kubizna 

W tegorocznych akcjach krwiodawstwa udział wzięło 438 osób. Foto: DK

W tym roku odbędzie się już dziewią-
te spotkanie, które jest gratką dla wszyst-
kich miłośników gór. Mowa o Spotka-
niach Górskich „Lawiny”, które jak 
podkreśla organizator – Rudzkie Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-
nI”, są okazją do dobrej zabawy, wymia-
ny doświadczeń związanych z tematyką 
gór, ale także układania planów na przy-
szłość. W tym roku można fi nansowo 
wspomóc inicjatywę. Do północy, 7 li-
stopada, trwa zbiórka pieniędzy na tego-
roczne „Lawiny”. Aby akcja się powio-
dła potrzeba zdobyć co najmniej 1500 
zł. – Zbiórka prowadzona jest za pośred-
nictwem portalu Wspieram Kulturę 
i działa w systemie „wszystko albo nic”. 

Kochasz góry? Wspomóż „Lawiny”!

Zeszłoroczne „Lawiny” dostarczyły moc atrakcji związanych z tematyką gór. Foto: MS
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KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR

www.meblecomfort.pl

Ruda Śląska, ul. Sienkiewicza 4 
41-710 Ruda Śląska – Wirek
tel.  32 242 16 21

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87
Bytom, ul. Kolejowa 1 (DH SUPERSAM – II piętro), tel. 32 281 47 01
Bytom, ul. gen. Dąbrowskiego 1, tel. 32 787 65 71

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87
Bytom, ul. Kolejowa 1 (DH SUPERSAM – II piętro), tel. 32 281 47 01

REKLAMA

KUCHNIA dł. 240 cm   
Cena od 999 złcena nie obejmuje sprzętu

ZESTAW MEBLI Cena 
610 zł

SYPIALNIA
Łoże  od 1065 zł
z pojemnikiem 
+ materac
Szafa od 1220 zł
Komoda  560 zł
Stolik nocny  190 zł
Lustro  120 zł

Cena od 799 zł

KANAPA

RATY 
3x0 

oraz 
ODROCZENIE  

PIERWSZA 
RATA 

W STYCZNIU

„Sztuką jest umierać 
dla Ojczyzny, 

ale największą sztuką 
jest dobrze żyć dla niej”.

Kardynał Stefan Wyszyński 
(Prymas Tysiąclecia)

ZAPROSZENIE
W kolejną  rocznicę  
odzyskania przez 

Naród Polski 
niepodległości, 

serdecznie zapraszam 
do udziału w uroczystym 

nabożeństwie, 
które odbędzie się w dniu 
11 listopada  2014  roku 

o godzinie 11.00 w  kościele 
pw. św. Piusa X 

w Rudzie Śląskiej. 
Jak co roku w tym dniu 
chcemy podziękować 

Opatrzności  za opiekę 
nad Ojczyzną i Miastem 
oraz wspólnie modlić się 

w intencji Ojczyzny  
i mieszkańców 

Miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

OGŁOSZENIE



WOKÓŁ NAS W��������� R������ 5.11.2014 17

KANDYDAT DO RADY MIASTA
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Józef Skudlik
Lat 62. Żonaty, ojciec dwójki dzieci, dziadek dwojga wnucząt. Wykształcenie średnie. Technik – budowa maszyn. 

Od 1972 roku zatrudniony w „Hucie Pokój” S.A. Bezpartyjny. 
Staram się w swoich działaniach postępować tak, aby dobry, szczery, bezpośredni kontakt wykorzystać 

w celu skutecznego rozwiązywania problemów społecznych. 

Za efektywność i skuteczność pełnienia funkcji radnego Rady Miasta w minionej kadencji, 
pragnę z głębi serca podziękować wszystkim wyborcom oddającym głos na moją osobę. 

Ugrupowaniu Rodzina Rudzka za ogromne zaufanie skutkujące 
wypełnianiem funkcji radnego wyłącznie pod oczekiwania społeczne. 

Pani Prezydent Miasta wraz z gronem Zastępców, 
Naczelnikom Wydziałów oraz Pracownikom Urzędu Miasta, 
a także: MPGM, Dyrekcji Placówek Oświatowych, ADM nr 2, 5, 6 
RSM oraz Zakładom Pracy pragnę podziękować za szczerą 
współpracę w rozwiązywaniu problemów społecznych. 
Podjęte działania w kadencji: 2010-2014 – dzięki Państwa 
zaangażowaniu – pozwoliły mi skutecznie interweniować 
w 218 sprawach na 245 zgłoszonych. 
Pełna, szczegółowa dokumentacja potwierdzająca skuteczność 
ww. działania do wglądu wszystkim zainteresowanym 
w siedzibie miejsca pracy radnego
tj. organizacje związkowe „Huty Pokój” S.A. 

Jeśli wolą wyborców zostanę wybrany 
na radnego Rady Miasta 
kadencji: 2014-2018, 
to będę dążył do powtórzenia 
skuteczności działań na poziomie 
kadencji minionej.  

Głosuj na radnego, na którego 
możesz nie tylko liczyć, 
ale także masz możliwość 
zawsze go rozliczyć!

Pozycja 1. Lista KWW nr 27
Okręg Wyborczy 2
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Święto w Bielszowicach. Kapliczka wróciła na miejsce
Duchy Wikingów unosiły się nad Szkołą 

Podstawową nr 20 w Kochłowicach z okazji 
środowego Dnia Norweskiego. – Pomysł 
przedsięwzięcia powstał w wyniku podróży 5 
naszych nauczycielek do tego kraju w ra-
mach szkolenia „Norweski model kształcenia 
językowego i prozdrowotnego szansą nasze-
go rozwoju” oraz chęcią podzielenia się zdo-
bytymi doświadczeniami – mówi dyrektor 
szkoły Katarzyna Szuba. Uczniowie młod-
szych klas, na wzór zajęć praktycznych od-
bywanych przez norweskich wychowanków, 
mieli wykazać się kreatywnością budując 
łódź Wikingów z klocków lego, obrazy z fi -
gur geometrycznych, układając puzzle i przy-
szywając guziki. W klasach starszych co 15 
minut podopieczni zmieniali stacje zagad-
nień, wśród których znalazły się oprócz przy-
szywania guzików oraz tworzenia łodzi Wi-
kingów, gra w szachy i warcaby, rozwiązy-
wanie zadań logicznych z matematyki (m.in. 
sudoku) oraz z języka angielskiego (na pod-
stawie tekstu rysowano ilustrację). Z racji 
tego, że Norwegowie ogromną wagę przy-
wiązują do kształcenia dzieci w plenerze, na 
zakończenie odbyły się zajęcia sportowe na 
kochłowickich Plantach. 

 DK

Norwegia 
nie tak odległa Zakończyła się odbudowa bielszowickiej kaplicz-

ki, która został zniszczona podczas  marcowej wi-
chury. Renowacja tego ważnego dla mieszkańców 
obiektu trwała trzy miesiące. 

– Cieszy mnie to, że kapliczka została na miejscu 
i nie przeniesiono jej tak, jak było to w pierwotnych 
planach. Mieszkańcy przyzwyczaili się do tego sym-
bolicznego miejsca – mówi pan Marian, który 
mieszka przy ul. Kokota w Bielszowicach. – Spra-
wa ta od samego początku leżała nam na sercu – 
dodaje.

Nic dziwnego. Bielszowicka kapliczka przy ul. 
Kokota 176 powstała w 1890 roku, a jej fundatorem 
był Urząd Gminy. Jest ona więc stałym elementem 
krajobrazu dzielnicy. Tym bardziej, że krzyże i ka-
pliczki przy skrzyżowaniach dróg są w ogóle cha-
rakterystyczne dla naszego miasta (mamy ponad 70 
wolnostojących obiektów sakralnych). 

Niestety na początku marca, podczas weekendo-
wej wichury, bielszowicka kapliczka została znisz-
czona. Rudzianie od razu zasygnalizowali, że chcie-
liby, aby kapliczce przywrócono dawny blask. Dla-
tego też podczas spotkania dla mieszkańców dziel-
nic Goduli i Orzegowa prezydent Grażyna Dziedzic 
zadeklarowała, że obiekt zostanie odnowiony. Za-
proponowano jednak przeniesienie kapliczki na 
skwer u zbiegu ulic ks. Niedzieli i Powstańców Ślą-
skich. Było to konieczne, bo teren, na którym do-
tychczas ona stała jest częściowo prywatny, więc 

Kapliczkę remontowano trzy miesiące. Niedawno zakończyły 
się prace. Foto: UM

miasto nie mogło odbudować obiektu.
Mieszkańcy postulowali jednak, by kapliczkę po-

zostawiono na miejscu. W końcu udało się osiągnąć 
kompromis. – Rozumiem przywiązanie okolicznych 
mieszkańców i szanuję ich wolę, dlatego w uzgod-
nieniu z nimi znaleźliśmy rozwiązanie, które zado-
woli wszystkich – zapowiedziała wówczas prezydent 
Rudy Śląskiej.

Pomiędzy działką prywatną a stojącym nieopodal 
przedszkolem miejskim wygospodarowano działkę, 
która jest własnością miasta. Dzięki temu kapliczka 
przesunięta została jedynie o metr. Właśnie zakoń-
czyła się jej odbudowa.

– Prace renowacyjne trwały trzy miesiące, krzyż 
został przywrócony do swojej pierwotnej formy, nie 
dokonywano modyfi kacji – mówi Łukasz Urbań-
czyk, miejski konserwator zabytków w Rudzie Ślą-
skiej.

W ramach prac wykonano nowy fundament 
obiektu wraz z usunięciem około 20-letniego drze-
wa, które kolidowało z renowacją. Postawiono za to 
w tym miejscu nowy, kamienny krzyż z wykorzysta-
niem ocalałych fragmentów, naprawiono także 
i uzupełniono kamienny postument oraz wykonano 
nową fi gurę Chrystusa. Kapliczkę następnie oczysz-
czono. Prócz jej odbudowy, odnowiono także ele-
menty dekoracyjne i ogrodzenie ozdobne. 

Całość remontu kosztowała ok. 47 tys. 188 zł.
  Joanna Oreł

tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.pl
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5�listopada�2014�r.
PROFILAKTYKA�UZALEŻNIEŃ�–�TEATR�PROFILAKTYCZNY�W�SZKO-
LE�-�w�ramach�projektu�profilaktycznego�„Parasole”.�
Prezentacja spektaklu teatralnego „Rozmowy niekontrolowane” – teatru 
WIZJER MDK,
Miejskie�Centrum�Kultury�im.�Henryka�Bisty,
ul.�Piotra�Niedurnego�69
7�listopada�–�10�grudnia�2014,
GALERIA�FRYNA�–�wystawa�obrazów�Krystiana�Wodnioka
Biblioteka�Centralna�Miejska�Biblioteka�Publiczna
w�Rudzie�Śląskiej,�ul.�Dąbrowskiego�18
7�listopada�2014�r.�godz.�17.00
Godulowe�Silva�Rerum
Miejskie�Centrum�Kultury�im.�Henryka�Bisty,
ul.�Piotra�Niedurnego�69
8�listopada�2014,�godz.�18.00
„WIECZÓR�OPERETKOWY�–�KSIĘŻNICZKA�CZARDASZA”
koncert w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Gliwicach oraz 
Opery Śląskiej w Bytomiu, bilety: 40 i 35 zł,
DOM�KULTURY�W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ
8�listopada�2014�r.
STUDIO�HAVANA�„Pole�Show�Art�Poland”
to artystyczny konkurs Pole Dance w Polsce organizowany przez Studio 
Tańca HaVana z Gliwic. Ideą konkursu jest pokazanie jak wiele odmian 
może mieć Pole Dance w połączeniu z dowolnym stylem tanecznym oraz 
elementami akrobatycznymi a co za tym idzie, pokazanie kreatywności 
i artyzmu zawodników w połączeniu z pionowym drążkiem. W konkursie 
wezmą udział ikony polskiego Pole Sportu: Mistrzynie Polski Pole Sport 
2014 w kat. duety, ubiegłoroczna Mistrzyni, Polski Pole Dance Sport. 
Imprezę uświetnią pokazy tańca Pole Dance w wykonaniu: 1). 
najmłodszych w Polsce Pole Dance’rek (od 7- 15 lat); 2). Najlepszych 
tancerzy i instruktorów Pole Dance z Irlandii D&N Mafia; 3). Naszej 
Rudzianki: V-ce Mistrzyni Międzynarodowych Mistrzostw Pole Dance 
2010, Licencjonowany zawodnik Tańca Sportowego, Instruktor Pole 
Dance/ Pole Fitness z uprawnieniami Międzynarodowymi, Jest 5 
w Rankingu Polski w kat. solistki. To wszystko uświetnione podkładami 
muzycznymi oraz cała organizacja sprawią, że zawody będą imprezą 
niepowtarzalną i budzącą najlepsze emocje. Kontakt: Katarzyna 
Pustelnik-Opiełka, tel.: 662-372-517.
DOM�KULTURY�W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ
8�listopada�2014�r.
Z�Cyklu�Kulturalny�Kraków�Spektakl�w�Teatrze�Słowackiego.�pt.�
„Bracia�Dalcz�i�S-ka”�koszt�wyjazdu:�100�zł
Po sukcesie Ziemi obiecanej mistrz musicalowych adaptacji klasyki 
polskiej literatury Wojciech Kościelniak przenosi na scenę pasjonującą 
opowieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza (autora kultowej Kariery 
Nikodema Dyzmy i Znachora). Spektakl wciąga widza w szalone czasy 
dwudziestolecia międzywojennego, w których dwóch braci  
rywalizuje o władzę w rodzinnej firmie. Jedna po drugiej następują tutaj 
oszustwa i intrygi – zaskakujące zarówno dla bohaterów jak i widza, 
a poruszający wątek miłosny i wielka tajemnica w tle niewątpliwie 
wciągnie wszystkich jeszcze głębiej. Świetnie skonstruowana i pełna 
zwrotów akcji fabuła w atrakcyjnej oprawie muzyczno-tanecznej!
Miejskie�Centrum�Kultury�im.�Henryka�Bisty,
ul.�Piotra�Niedurnego�69
9�listopada�2014,�godz.�16.00
„KLIMAKTERIUM�2�...�czyli�menopauzy�szał”
Spektakl komediowy. Elżbieta Jodłowska powraca z nowym hitem! 
W spektaklu występują zamiennie: Pamela: Elżbieta Jodłowska/ 
Małgorzata Duda/ Maria Winiarska/ Dorota Nowakowska/ Malina: Anna 
Korcz/ Ewa Cichocka/ Joanna Jeżewska/ Elżbieta Jarosik/ Elżbieta Panas,/
Zosia: Elżbieta Okupska/ Graż na Zielińska/ Ludmiła Warzecha/ Katarzyna 
Kozak/ Angela: Małgorzata Gadecka/ Raneta Zarębska/ Anna Wojton/ 
Ewa Złotowska. Bilety: 80 i 50 zł, start 16.00

DOM�KULTURY�W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ
9�listopada
SPEKTAKL�BAJKOWY�dla�dzieci,�pt.”Szewczyk�Dratewka”�godz.�
16.00,�cena�biletu:�10�zł�
Niedaleko jest kraina… Tak ta bajka się zaczyna.
A w krainie, to rzecz pewna, Mieszka król oraz królewna,
Jest też niania i rycerze. No i smok! Okropne zwierzę!
Bajka to całkiem wesoła, Ale kiedy ptak zawoła…
Dziać się zaczną różne dziwy. I przybędzie szewc prawdziwy.
Zobaczycie starzy, młodzi – Czemu szewc bez butów chodzi.
Miejskie�Centrum�Kultury�im.�Henryka�Bisty,�
ul.�Piotra�Niedurnego�69
11�listopada�2014,�godz.�17.00
„HANYSY”
w programie występ Kabaretu RAK oraz koncert Piotra Polka, Bilety: 50 i 40 
zł, 
MŁODZIEŻOWY�DOM�KULTURY�W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ
41-700�Ruda�Śląska,�ul.�Janasa�28
12�listopada�2014�r.
GALA�KONKURSU�„PIOSENKI�POZYTYWNEJ„MÓJ�PARASOL”.
w�ramach�projektu�profilaktycznego�„Parasole”.
Termin: przesłuchań konkursowych 22 października 2014
Muzeum�Miejskie�im.�Maksymiliana�Chroboka
ul.�Wolności�26
13�listopada�2014,�godz.�17.00
WERNISAŻ�WYSTAWY�POPLENEROWEJ�III�EDYCJI
KONKURSU�DLA�DZIECI�I�MŁODZIEŻY�„RUDZKA�JESIEŃ”
Uroczyste otwarcie wystawy poplenerowej uczestników pleneru 
malarskiego, który w tym roku miał miejsce w dzielnicy Halemba oraz 
Zespole Ciepłowni Przemysłowych „Carbo- Energii” sp. z o.o. W trakcie 
trwania wydarzenia będziemy mogli obejrzeć najpiękniejsze prace 
wykonane przez adeptów sztuki, a Jury wręczy najlepszym nagrody 
i wyróżnienia. Impreza to przede wszystkim szansa dla dzieci i młodzieży, 
aby poczuli atmosferę jaka panuje na wernisażach organizowanych przez 
profesjonalnych artystów.
DOM�KULTURY�W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ
13�listopada�2014�r.
KABARET�„SMILE”,�godz.�19.00,�cena�biletu:�50�zł
SMILE to angielskie słowo oznaczające UŚMIECH. W języku polskim 
słowo jest nazwą własną kabaretu z Lublina. Misja kabaretu jest mocno 
związana z jego nazwą – śmieszyć. Trzech artystów bacznie 
obserwujących otaczającą nas rzeczywistość przenosi na scenę postacie 
i sytuacje jakie są nam wszystkim bliskie w życiu codziennym. Program 
który zaprezentują jest kompilacją najnowszych skeczy kabaretu Smile, 
które robią furorę wśród publiczności w każdym wieku. W programie 
zobaczyć można przeróżne postacie, od słynnego kierowcy TIR-a – 
Stanisława, po szambiarza, mistrza baletu, czy też rabusia na 
„tacierzyńskim”. Kabaret Smile to nie tylko skecze – to również piosenki 
wykonywane na najwyższym poziomie.
Miejskie�Centrum�Kultury�im.�Henryka�Bisty,�
ul.�Piotra�Niedurnego�69
14�listopada�2014,�godz.�17.30
„Autumn�Leaves”�Koncert�Uczniów�Zespołu�Szkół�
Muzycznych�I�i�II�st.�w�Rudzie�Śląskiej.
W programie występ orkiestry pod dyrekcją Małgorzaty Kaniowskiej, 
chóru pod dyrekcją Krzysztofa Dudzika oraz Big Sunny Band pod dyrekcją 
Mirosława Krause. Wstęp wolny.
MŁODZIEŻOWY�DOM�KULTURY�W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ
41-700�Ruda�Śląska,�ul.�Janasa�28
19�listopada�2014�r.
godz.�17.00�w�MDK�w�Rudzie�Śląskiej
WIECZÓR�POETYCKO+MUZYCZNY�W�70.�ROCZNICĘ�POWSTANIA�
WARSZAWSKIEGO�TYTUŁ:�„�A�IMIĘ�JEGO�44,�A�LICZBA�JEGO�63”

Muzeum�Miejskie�im.�Maksymiliana�Chroboka�
ul.�Wolności�26
20�listopada�2014,�godz.�17.00
WERNISAŻ�WYSTAWY�POKONKURSOWEJ�XLVII�EDYCJI
KONKURSU�PLASTYKI�NIEPROFESJONALNEJ�„RUDZKA�JESIEŃ”
XLVII edycja Konkursu Plastyki Nieprofesjonalnej „Rudzka Jesień” 
umożliwia artystom zaprezentowanie dorobku artystycznego i wymianę 
doświadczeń wpływającą na doskonalenie ich warsztatu plastycznego. 
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla twórców nieprofesjonalnych 
(pełnoletnich), którzy nie są absolwentami liceów plastycznych, 
akademii stuk pięknych oraz innych szkół wyższych,  
jeżeli w ramach studiów mieli zajęcia z plastyki. Prace z zakresu 
malarstwa i rzeźby, wykonane techniką dowolną należy składać osobiście 
(ze względu na ich bezpieczeństwo) w terminie do 19 października 2014 
roku. Uroczystemu otwarciu wystawy będzie towarzyszyło wręczenie 
nagród laureatom Konkursu wybranym przez Jury. Wernisaż wystawy 
uświetni koncert muzyczny.
DOM�KULTURY�W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ
21�listopada�2014
koncert�ELDO,�godz.�18.30,�cena�biletu:�25�zł/płyta�(msc.�stoją-
ce),�20�zł.�/balkon
Eldo – wł. Leszek Kaźmierczak, ur. 1979 r., wychowany na warszawskim 
Bemowie; raper, muzyk, aktor oraz warsawianista. Członek nie istniejące-
go już zespołu Grammatik, współtworzonego wraz z Jotuze, a także jeden 
z trzech pomysłodawców zespołu Parias. Od 1998r zaangażowany w kul-
turę hip-hopową na wszelkich płaszczyznach. Autor i współautor tekstów 
na trzynastu albumach. W 2001r jako Grammatik przygotował muzykę 
do spektaklu „Przypadek Klary” w reż. Pawła Miśkiewicza wystawianego 
w Teatrze Polskim we Wrocławiu, gdzie przez 6 lat występowali. Współ-
pracował z takimi osobistościami jak DJ Vadim, Indy Wich czy Leszkiem 
Możdżerem. Kilkukrotnie zapraszany był na największy na świecie festi-
wal hip-hopowy –HipHop Kemp w czeskim Hradec Kralove. Od wielu lat 
zafascynowany historią i kulturą przedwojennej Warszawy i tematem 
powstania warszawskiego zdobył licencje warszawskiego przewodnika. 
W 2012 roku został zaproszony przez Narodowe Centrum Kultury do 
stworzenia utworu z okazji 35. lecia Studenckiego Komitetu Solidarności. 
Eldo - „Kamienie” był przygotowany na samplu z piosenki Róż Europy - 
„Mamy dla Was kamienie”. W 2013 roku wraz z Pelsonem nagrali utwór 
„Gorejący Krzew”, promujący produkowany przez HBO, 3-częściowy film 
Agnieszki Holland - o tym samym tytule. 28 maja pojawił się jego naj-
nowszy album - tajemniczo zatytułowany – Chi.
Biblioteka�Centralna�Miejska�Biblioteka�Publiczna
w�Rudzie�Śląskiej
21�listopada�2014�r.�godz.�17.00
Finał�Regionalnego�Konkursu�Poetyckiego�po�Ślonsku
im.�ks.�Norberta�Bonczyka�X�Edycja
DOM�KULTURY�W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ
22�listopada�2014�r.
„CHOLONEK�–�czyli�dobry�Pan�Bóg�z�gliny”�
Godz.�17.00,�cena�biletu:�40�zł
„Cholonek” to spektakl o ludziach żyjących pomiędzy. Pomiędzy Polską 
a Niemcami. Pomiędzy snem a jawą. Pomiędzy tragedią a farsą. Dla Ślą-
zaków i tych którzy Śląska nie rozumieją. Kij w mrowisko śląskich kom-
pleksów, nacjonalizmów i krzywd wobec Polski i Niemiec. Pełen plebej-
skiego, śląskiego humoru i anegdot znanych wszystkim Ślązakom od 
dziesięcioleci i powtarzanych z pokolenia na pokolenie. Spektakl o lu-
dziach posiadających atawistyczny, zwierzęcy dar dostosowywania się do 
okoliczności, które niesie los, za wszelką cenę starających się przetrwać, 
nierzadko kosztem własnej godności. Nikt przed Janoschem i nikt po nim 
nie potrafił w tak sugestywny sposób opisać losu Ślązaków w XX wieku, 
ich mentalności, poczucia humoru i zarazem całego tragizmu zawartego 
w śląskich losach. Przedstawienie, gdziekolwiek nie byłoby grane, od 
Stuttgartu przez Warszawę po Strzelce Opolskie, wywołuje łzy - łzy śmie-
chu i łzy wzruszenia.
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Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA LISTOPAD

„Ludzie są na tyle szczęśliwi,  
na ile sobie pozwolą.”

Abraham Lincoln 

Od 6 do 15 października 2014 r. prze-
prowadzone zostały w Rudzkiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej Zebrania Osie-
dlowe. Mieszkańcy każdej Administracji 
dokonali wyboru swojej reprezentacji 
do Rady Osiedla. Kadencja nowo wy-
branej Rady Osiedla trwa cztery lata 
i rozpoczęła się w październiku 2014 r.

Zebranie Osiedlowe zostały zwołane 
zgodnie z zapisami § 47 Statutu RSM.

Udział w nich wzięli:
– mieszkańcy z danych Administracji, 

Zarząd, prawnicy, kierownicy ADM, 
pracownicy Działu Technicznego i Dzia-
łu Eksploatacji, pracownicy Działu Or-
ganizacji i Samorządu oraz pracownicy 
danej Administracji,

– ze strony Rady Nadzorczej – co naj-
mniej dwóch przedstawicieli.

Nad prawidłowym przebiegiem ze-
brań pod względem formalnym i praw-
nym czuwał prawnik. Wszystkie zebra-
nia przeprowadzono zgodnie z Regula-
minem Zebrań Osiedlowych zatwier-
dzonym przez Radę Nadzorczą RSM.

Zebrania były zebraniami wyborczy-
mi. Jednakże w czasie liczenia głosów 
na poszczególnych kandydatów do Ra-
dy Osiedla przez Komisję Skrutacyjną, 
kierownik Administracji złożył spra-
wozdanie z działalności Administracji 
za rok ubiegły i bieżący, po czym pro-
wadzono dyskusje na tematy nurtujące 
mieszkańców, między innymi dociepleń, 
rozliczenia ciepła, spraw wspólnych dla 
osiedla, budynku, klatki schodowej, re-
montów, wymiany okien, porządku na 
osiedlach a więc spraw ogólnych i jed-
nostkowych dla lokatora. 

Dyskusja pozwoliła spojrzeć na poje-
dynczy problem w aspekcie jednostki. 

Kierownik Administracji, jako gospo-
darz osiedla, na bieżąco wyjaśniał zgła-
szane uwagi, odpowiadał na zadawane 
pytania. Jeżeli sprawa wymagała roze-
znania odnotowywał je i zobowiązywał 
się do udzielenia wyjaśnień w terminie 
późniejszym. Omówiono realizację ter-
momodernizacji w zarządzanych przez 
siebie zasobach.

Zdecydowanie jednak dominującym 
zagadnieniem było przeprowadzenie 
wyborów do organów samorządowych 
RSM tj. do Rad Osiedli. Wybory prze-
biegały sprawnie. Frekwencja była 
w miarę duża. Każdy kandydat do Rady 
Osiedla zaprezentował się oraz odpo-
wiadał na pytania.

Podsumowując, zebrania były rzeczo-
we i konstruktywne. Wszystkie głosy 
w dyskusji zostały odnotowane i zostaną 
przeanalizowane. Są one dla wszystkich 
organów Spółdzielni wskazówką do dal-

Informacja o przeprowadzonych po raz pierwszy 
w RSM Zebraniach Osiedlowych

szych działań i pomocą przy rozwiązy-
waniu problemów Spółdzielni.

Wszystkim wybranym do Rady Osie-
dla tą drogą gratulujemy, życzymy suk-
cesów w pracy na rzecz Spółdzielni i jej 
członków oraz dobrej wzajemnej współ-
pracy z korzyścią dla Spółdzielców, 
a mieszkańcom dziękujemy za przemy-
ślany i rzetelny wybór swojej reprezen-
tacji osiedlowej.

Podajemy skład nowo wybranych 
Rad Osiedli na okres kadencji 2014 – 
2018 r. oraz harmonogram ich posie-
dzeń i dyżurów:

Administracja nr 1  
– Godula, Orzegów

Patryk Kiepura – przewodniczący; Re-
nata Maleska – zastępca przewodniczą-
cego; Helena Siemienkiewicz – sekre-
tarz; Piotr Sosna – członek; Przemy-
sław Wylotek – członek.

Administracja nr 2  
– Nowy Bytom, Os. Westerplatte

Janusz Berda – przewodniczący; Ro-
bert Bibrzycki – zastępca przewodni-
czącego; Janina Pakura – sekretarz; 
Agnieszka Szydełko – członek; Ewa 
Juraszek – członek; Józef Milik – czło-
nek.
Administracja nr 3 – Ruda Śląska 1

Norbert Rózga – przewodniczący; Syl-
wia Szczepanik – zastępca przewodni-
czącego; Małgorzata Majcherczyk – 
sekretarz; Helena Bartyzel – członek; 

RudZka SpółdZIeLnIa MIeSZkanIOWa
w Rudzie Śl., ul. Magazynowa 12

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa 
wieczystego użytkowania gruntu położonego w:

Rudzie Śl. 10 w rejonie1.  ul. Alojzego Jankowskiego/ Zygmunta No-
skowskiego o łącznej pow. 631,00m2 składającego się z działek: nr 
3289/207 i 3290/207, KW GL1S/ 00001223/4
Rudzie Śl. 10 w rejonie2.  ul. Ignacego Paderewskiego/Edmunda Kokota 
o łącznej pow. 4.638,00m2 składającego się z działek: nr 3003/282 i 
3444/278, KW GL1S/ 00009890/6

I Warunki uczestniczenia w przetargu:
A. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomo-

ści, które wyznacza się na dzień 12.11.2014 r. od godz. 12.00 do 13.00  po uprzed-
nim skontaktowaniu się z Administracją nr 5 przy ul. Ludomira Różyckiego 30 w 
Rudzie Śl.-Wirku( tel. 32 242-09-35)

B. Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem ww. nieruchomości zo-
bowiązuje się do zapoznania z dokumentacją prawną posiadaną przez RSM (w 
Dziale Technicznym przy ul. Magazynowej 12 pokój 306 tel. wew. 203 i pokój 314 
tel. 231) dot: ww. nieruchomości oraz sprawdzenie jej przeznaczenia w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska, w celu wyeli-
minowania ryzyka zakazu sposobu przeznaczenia i użytkowania nieruchomości po 
jej przejęciu. 

C. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12 w Rudzie Śląskiej 
pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa 
wieczystego użytkowania gruntu w rejonie:

Ad. 1) ul. Alojzego Jankowskiego/ Zygmunta Noskowskiego ”
Ad. 2) ul. Ignacego Paderewskiego/Edmunda Kokota „
w terminie do dnia 14.11.2014 r. do godz. 9.00.
D. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości:
Ad.1/ 4.796,00 zł 
Ad. 2/ 37.570,00 zł 
na konto PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i do-

łączenie kserokopii wpłaty do oferty.
E. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00zł + obowią-

zujący VAT i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się z dowo-
dem wpłaty do Działu Księgowości pokój 318 w celu odbioru faktury VAT. 

II Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) cenę minimalną za nieruchomość gruntową, która nie może być równa i niż-

sza od ceny wyjściowej tj.
Ad. 1/ 47.956,00 zł + VAT.
Ad. 2/ 375.700,00 zł + VAT
III Informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2014 r. o godz.10.00 w siedzibie RSM ul. 

Magazynowa 12, Ruda Śl. 1 pokój 317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów podle-

ga zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez 
winy oferenta. 

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 
dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd.

Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet 
ceny nabycia przedmiotu przetargu.

Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie 
przyjęta, nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty w terminie 
30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.

O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca 

od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki prze-
targu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez RSM.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnie-
nia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118 i 
100 tel. 32 248-24-11 wew. 311 lub 267.

Stanisława Majewska – członek; An-
drzej Gołły – członek; Anna Gajda – 
członek.

Administracja nr 4  
– Halemba, Kochłowice

Janina Młynarska – przewodnicząca; 
Wiesław Ramiączek – zastępca prze-
wodniczącego; Piotr Miś – sekretarz; 
Marek Podgórski – członek; Helena 
Moj – członek.

Administracja nr 5  
– Wirek, Bielszowice

Adam Kubiczek – przewodniczący; 
Henryk Piórkowski – zastępca prze-
wodniczącego; Ilona Drzymała – se-
kretarz; Sławomir Barwiak – członek; 
Katarzyna Irena Korek –  członek.

Administracja nr 6  
– Bykowina

Józef Stawowski – przewodniczący; 
Teresa Wieczorek – zastępca przewod-
niczącego; Leokadia Gołkowska – se-
kretarz; Zofia Matyszewska – członek; 
Jacek Zagórski – członek; Jan Ociep-
ka – członek; Ewa Chmielewska – 
członek.

Administracja nr 7 
– Orzegów, Godula

Kinga Sychowska – przewodnicząca; 
Bogdan Bubała – zastępca przewodni-
czącego; Krzysztof Starzyk – sekretarz; 
Bożena Łopuszańska – członek; Mi-
chał Rams – członek. 

Harmonogram posiedzeń i dyżurów  
Rad Osiedli kadencji 2014-2018

Lp Rada Osiedla Siedziba Terminy i godz. 
posiedzeń

Terminy i godz. 
dyżur. 

1

administracji nr 1
przew.– Patryk Kiepura
z-ca – Renata Maleska

sekr. – Helena Siemienkiewicz 

R. Śl. 3
Godula

ul. Joanny 12

pierwszy  
poniedziałek

miesiąca 
godz. 16.30 

każdy  
poniedziałek 

miesiąca
godz. 16.30-17.30 

2

administracji nr 2
przew. – Janusz Berda

z-ca – Robert 
Bibrzycki, sekr. – Janina Pakura

R. Śl. 9
N. Bytom

ul. Pokoju 18

drugi 
poniedziałek  

miesiąca  
godz. 16.00 

każdy poniedziałek 
godz. 16.00-17.00 

3

administracji nr 3
przew.– Norbert Rózga 

z-ca – Sylwia Szczepanik
sekr. – Małgorzata. 

Majcherczyk

R. Śl. 1
ul. Norwida 8

pierwszy 
wtorek 

miesiąca 
godz.16.00

każdy wtorek 
miesiąca od godz. 

16.00 do 17.00

4

administracji nr 4
przew. – Janina Młynarska

z-ca – Wiesław 
Ramiączek

sekr. – Piotr Miś

R. Śl. 6 
Halemba

ul. Energetyków 25
Oświęcimska 87

poniedziałek, 
godz. 17.00,

data ustalana 
każdorazowo 

na posiedzeniu

każdy poniedziałek 
miesiąca 

godz. 16.00-17.00
lub w wyznaczone 

przez RO dni
godz. 9.00-10.00

5

administracji nr 5
przew. – Adam 

Kubiczek
z-ca – Henryk Piórkowski

sekr. – Ilona Drzymała

R. Śl. 10
Wirek

ul. Różyckiego 30

ostatni 
poniedziałek 

miesiąca 
godz. 16.00

każdy poniedziałek 
miesiąca  

godz. 16.00-17.00

6

administracji nr 6
przew. – Józef 

Stawowski
z-ca – Teresa Wieczorek 

sekr. – Leokadia Gołkowska

R. Śl. 5
Bykowina

ul. 
Gwarecka 4 

pierwszy 
poniedziałek 

miesiąca
godz. 16.00

każdy poniedziałek 
miesiąca 

godz. 16.00

7

administracji nr 7
przew. – Kinga Sychowska

z-ca – Bodgan Bubała 
sekr. – Krzysztof Starzyk

R. Śl. 4
Orzegów

ul. Zielińskiego 8

trzeci 
poniedziałek 

miesiąca 
godz.16.00 

-18.00

każdy poniedziałek 
miesiaca 

godz. 16.00-17.00



Możliwość zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków określona zo-
stała w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, która w art. 42 ust. 4 
podaje, że indywidualny system powinien być stosowany w miejscach, gdzie 
budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowi-
ska lub powodowałaby nadmierne koszty.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w spra-
wie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji realizacja sieci kanaliza-
cyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni 
powinna być uzasadniona fi nansowo i technicznie, przy czym wskaźnik wynosi 
120 mieszkańców na 1 km sieci.  Na obszarach gdzie wskaźnik ten jest niższy, 
wskazane jest więc oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach przydomowych 
bądź gromadzenie ich w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

Do tej pory ze środków WFOŚiGW w Katowicach dofi nansowano budowę 
ponad 900 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków pożyczkami na łączną 
kwotę prawie 7 mln zł.

dowy oczyszczalni  w technologii SBR (se-
kwencyjny bioreaktor), z której oczyszczo-
ne ścieki odprowadzane są do urządzenia 
wodnego – studni chłonnej. Urządzenia 
projektowanej biologicznej oczyszczalni 
ścieków są zgodne z normą EN – PN 12566 
– 3 i posiadają certyfi kat CE. Projektowane 
oczyszczalnie ścieków pracują samodziel-
nie i nie wymagają stałego nadzoru wykwa-
lifi kowanego personelu. Nadzorowanie 
podzespołów oczyszczalni jest poprzez sys-
tem GSM 24 godz. na dobę poprzez spe-
cjalny program monitorujący, a fi zyczny 
serwis oczyszczalni przewidziany jest raz 
na rok. Wywóz osadu z osadnika wstępnego 
zależny jest od wielkości osadnika z często-
tliwością ok. 1 raz w roku przede wszyst-
kim ze względów higienicznych. Technolo-
gia SBR oparta jest na sekwencyjnych reak-
torach, gdzie proces oczyszczania zachodzi 
cyklicznie. Zaletą tego typu oczyszczalni 
jest mniejsza wrażliwość na zmienne ilości 
dopływających ścieków w porównaniu 
z klasycznym układem oczyszczalni z osa-
dem czynnym. Komora pierwsza, spełnia 
rolę osadnika wstępnego i zbiornika bufo-
rowego, w którym następuje wstępne me-
chaniczne oczyszczanie ścieków poprzez 
sedymentację zawiesiny łatwo opadającej, 
jak również wyrównanie obciążeń spowo-
dowanych nierównomiernym dopływem 
ścieków. Wstępnie oczyszczone ścieki tra-
fi ają do komory SBR, gdzie są napowietrza-
ne i czyszczone. Napowietrzanie zaopatruje 
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17 października br. w Pietrowicach Wielkich (powiat raciborski) odbyła się konfe-
rencja dotycząca innowacyjnej koncepcji gospodarki ściekowej w rozproszonej za-
budowie. Projekt szyty na miarę, tak w skrócie można podsumować tę inwestycję. 

Ścieki pod kontrolą
Pietrowice Wielkie to gmina, którą zde-

cydowanie cechuje rozproszona zabudowa. 
Na terenie blisko 68 km2 zamieszkuje 6,5 
tys. mieszkańców w 11 sołectwach. Odle-
głość między sołectwami kształtuje się od 1 
do 20 kilometrów. Przeważającą część gmi-
ny stanowią użytki rolne, w tym grunty or-
ne, łąki, pastwiska, zagajniki, lasy, itp. 
Trudno więc na takim terenie projektować 
rozwiązania związane z oczyszczaniem 
ścieków. 

Do 2012 roku w gminie Pietrowice Wiel-
kie ścieki odprowadzane były do przydo-
mowych zbiorników bezodpływowych – 
tzw. szamb. Niestety większość z nich sta-
nowiła przestarzałą, bo ponad 30-letnią 
technologię, która nie gwarantowała szczel-
ności. Sytuacja ta zagrażała środowisku na-
turalnemu, a dłuższe utrzymywanie takiego 
stanu mogło doprowadzić do skażenia 
gruntu, wód podskórnych oraz płynących.

Gmina zmagała się z nie lada proble-
mem. Z jednej strony teren dość obszerny 
z zabudową rozproszoną, z drugiej zagroże-
nie dla środowiska. Gdyby Pietrowice 
Wielkie zdecydowały się na tradycyjną ka-
nalizację, długość sieci wyniosłaby co naj-
mniej 90 km, co stanowiłoby ogromne ob-
ciążenie fi nansowe dla gminy. Dobrym 
i skutecznym rozwiązaniem okazały się 
Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie 
Ścieków.

 W efekcie przeprowadzonej analizy, 
gmina podjęła decyzję zaprojektowania bu-
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 Treści zawarte 
w publikacji nie stanowią 

ofi cjalnego stanowiska 
organów Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach 

w tlen mikroorganizmy osadu czynnego, 
które skutecznie rozkładają zanieczyszcze-
nia. Końcowym etapem oczyszczenia jest 
zrzut ścieków oczyszczonych i recyrkulacja 
osadu czynnego. Oczyszczalnia SBR pra-
cuje w cyklach oczyszczania. Jeden cykl 
można podzielić na kilka faz. Cykl oczysz-
czania trwa w zależności od ustawień od 7 
do 8 godzin.

Projektowana oczyszczalnia ścieków 
uzyskuje wysokie efekty oczyszczania ście-
ków i posiada badania wykonane przez La-
boratorium notyfi kowane przez Unię Euro-
pejską,  dowodzące wartości średnich 
oczyszczenia na poziomie:

• dla BZT5 98% ,
• dla zawiesiny ogólnej 94,1 %,
• dla CHZT do 92 %
Z każdej oczyszczalni raz w roku Zakład 

Gospodarki Komunalnej wozem aseniza-
cyjnym usuwa osad, będący naturalnym 
produktem pracy PBOŚ. Koszt powyższego 
serwisu ponoszą mieszkańcy w postaci 
miesięcznej opłaty ryczałtowej w wysoko-
ści 29 zł, bez względu na ilość zrzucanych 
ścieków.

Do tej pory w Pietrowicach Wielkich za-
montowano 1170 Przydomowych Biolo-
gicznych Oczyszczalni Ścieków, co stanowi 
85% zapotrzebowania całej gminy. Koszt 
inwestycji to 24 mln zł z czego 9 mln zł sta-
nowiła dotacja z NFOŚiGW, kolejne 9 mln 
zł to pożyczka z NFOŚiGW. Na kolejny 
etap budowy systemu gmina Pietrowice 
Wielkie uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW 
w Katowicach. Za 1,3 mln zł wybudowa-
nych zostanie 200 Przydomowych Biolo-
gicznych Oczyszczalni Ścieków.

Agnieszka Kominek

źródło: WFOŚiGW w Katowicach

BZT – umowny wskaźnik określający ilość tle-
nu zużytego podczas tlenowej przemiany związ-
ków organicznych (przy udziale mikroorgani-
zmów) w temperaturze 20°C i przy ustalonej jed-
nostce objętości wody lub ścieków oraz danego 
czasu obserwacji. Wielkość tę wyraża się 
w mgO2/dm3. Zwykle mierzy się pięciodobowe 
biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5).

CHZT – Umowny, laboratoryjnie oznaczany 
wskaźnik jakości wody. Określa ilość tlenu (w mg) 
pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromia-
nu lub nadmanganianu potasu) potrzebną do utle-
nienia związków znajdujących się w 1 dm3 wody. 
Podczas badania utlenianiu mogą ulegać zarówno 
związki organiczne jak i nieorganiczne.

EKO-słowniczekEKO-słowniczekEKO-słowniczek
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Poziomo: 1 – gat. klonu, 2 – krzew 
z rodz. różowatych, 8 – śmietanka to-
warzyska, 9 – powitanie muzułma-
nów, 11 – żywica tropikalna, 12 – sta-
rogrecki instr. muz., 15 – zajezdnia 
tramwajowa, autobusowa, 17 – ka-
ftan, 20 – tytuł książąt indyjskich, 21 
– szata duchownych protestanckich, 
24 – książę nowogrodzki, 25 – stolica 
Kazachstanu, 28 – twarda ziemia, 29 
– wzorzec, 32 – mit. gr. bóg wiatru 
zach. 33 – pustorożec z Chin i Birmy, 
36 – kaptur, 39 – ptak z rodz. nektar-
ników, 42 – gąsienica, 43 – uczeń, 45 
– oracz, rolnik, 46 – ukochana Rem-
brandta, 47 – ozdoba architektonicz-
na.

Pionowo: 1 – niewola tatarska, 2 – 
waleń, ssak morski, 3 – ptak budujący 
wiszące gniazda, 4 – primadonna, 5 – 
rodzaj gleby, 6 – żarłacz śledziowy, 7 
– foka obrączkowana, 10 – zespół, 
drużyna, 13 – weranda, 14 – prawnik 
w fi rmie, 16 – gat. sardynki, 17 – jubi-
lerska miara, 18 – kamień szlachetny, 

44
18 – pieprzojad, 21 – historyk rzymski 
(55-120), 22 – dziko rosnąca roślina, 
23 – bucz, sieć do połowu raków, 26 
– rum z trzciny cukrowej, 27 – fi ltr or-
ganizmu, 30 – wódz Madziarów, 31 – 
miasto w Kirgistanie, 34 – imię żeń-
skie, 35 – osioł azjatycki, 37 – ptak 
z rodz.ibisów, 38 – pierw. chem. 40 – 
stan w Brazylii nad Amazonką, 41 – 
męczy dłużnika, 44 – jadowity wąż.

Hasło krzyżówki nr 42 brzmiało: 
Wojna domowa. Nagrodę otrzymuje 
Katarzyna Dybciak z Rudy Śl. Po od-
biór nagrody zapraszamy do redakcji.

Nagrodę tj. kupon o wartości 50 
złotych, który jest do realizacji w fi r-
mie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, 
ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki 
otrzyma jedna osoba spośród tych, 
które nadeślą na adres redakcji (41-
709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) 
hasło, które jest rozwiązaniem krzy-
żówki. Na rozwiązania czekamy do 
10 dni od daty zamieszczenia krzy-
żówki. 
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Baran – Nadchodzą dobre dni. Gwiazdy 
sprawią, że świat wokół Ciebie stanie się ko-
lorowy. Przybędzie Ci sił, a Twoje pomysły 
będą się wszystkim podobać. Do dzieła!

Byk – Podejdź z dystansem do tego co Cię 
złości. W weekend znajdziesz dobre rozwią-
zania swych problemów. Wieczory sprzyjają 
randkom, sztuce i odpoczynkowi.
Bliźnięta – Poczujesz wielki przypływ 

pozytywnej energii. Możesz również liczyć 
na wsparcie i pomoc ze strony najbliższych. 
Nie przesadzaj tylko z ilością zajęć, które 
bierzesz na swoje barki.

Rak – Bądź realistą i skup się teraz tylko 
na tych działaniach, w których możesz od-
nieść sukces. Zamiast siedzieć ciągle przed 
komputerem, wyjdź na zewnątrz. Spacer do-
brze Ci zrobi.

Lew – Gwiazdy pomogą w porządkach, 
a także w podjęciu słusznych decyzji, które 
mogą się jednak komuś nie spodobać. Uwa-
żaj na innych, mogą być zazdrośni i źle Ci 
doradzać.

Panna – Pora o siebie zadbać. Warto abyś 
wykreśliła ze swej diety nadmiar tłuszczu 
i alkoholu. Choć będziesz teraz w dobrej for-
mie, to żołądek i wątroba mogą nie wytrzy-
mać ekscesów.

Waga – Przyjrzyj się projektom, które nie 
udały się w tym tygodniu. Dzięki rozsądnej 
taktyce szybko nadrobisz zaległości i znaj-
dziesz wyjście z kłopotów. Przy rodzinnych 
spotkaniach unikaj rozmów o pieniądzach.

Skorpion – Najbliższy czas spędzisz na 
rozmyślaniach o życiu i o tym co się stało 
przez ostatni rok. Spróbuj nie skupiać się na 
przeszłości, jeszcze wiele przed Tobą, a wnet 
szczęście się do Ciebie uśmiechnie.
Strzelec – Zajmij się teraz sobą i nie dora-

dzaj niezdecydowanym osobom w ich serco-
wych kłopotach. Ktoś może podjąć próbę 
wplątania Cię w prawdziwą miłosną intry-
gę.
Koziorożec – Zapowiada się czas pełen 

zamieszania. Ktoś może zmienić plany, a Ty 
będziesz musiał się szybko przystosować do 
nowej sytuacji. Nie złość się i nie reaguj 
emocjami.

Wodnik – Towarzyskie sprawy tak Cię 
pochłoną, że możesz zapomnieć o zakupach 
bądź rodzinnych obowiązkach. Mimo chłod-
nych dni czas sprzyjać będzie randkom i in-
nym sympatycznym wydarzeniom.

Ryby – Możesz teraz poleniuchować, pla-
nety nie szykują Ci ambitnych lub męczą-
cych zadań. Odpoczywaj i ciesz się z każdej 
wolnej chwili. Postaw na miłość, gwiazdy 
zapewnią Ci większe powodzenie.

Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
(Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

tel. 798 896 968

pierwsza sesja 
Twojego malucha

facebook.pl/aproduction.rolnik

Aproduction
Agnieszka Rolnik

REKLAMA

Igor Kwiecień
syn Izabeli i Leszka

ur. 21.10. (3330 g i 52 cm)

Zuzanna Gębala
córka Anny i Jarosława

ur. 23.10. (3780 g i 56 cm)

Martyna Strzoda
córka Dagmary i Tomasza
ur. 28.10. (4030 g i 58 cm)

Dominik Porczyński
syn Magdaleny i Michała

ur. 29.10. (3195 g i 52 cm)

Marysia Pohl
córka Alicji i Patryka

ur. 25.10. (3300 g i 54 cm)

Piotr Samisz
syn Sandry i Damiana

ur. 24.10. (3250 g i 55 cm)

Liliana Stanik
córka Agnieszki i Kamila

ur. 28.10. (3180 g i 53 cm)

Jakub Kowalski
syn Katarzyny i Adama

ur. 29.10. (3440 g i 56 cm)

Amelia Szulik
córka Pauliny i Karola

ur. 21.10. (2600 g i 52 cm)

Patrycja Chojnacka
córka Moniki i Tomasza

ur. 26.10. (3800 g i 58 cm)

Emilia Piekarska
córka Katarzyny i Adriana

ur. 29.10. (2900 g i 52 cm)

Oliwier Stelmach
syn Sabiny i Łukasza

ur. 24.10. (3200 g i 58 cm)

Natan Rychlewicz
syn Magdaleny i Dawida

ur. 29.10. (3650 g i 56 cm)

Milena Gatner
córka Magdaleny i Arkadiusza
ur. 27.10. (3250 g i 54 cm)

Szymon Graniczny
syn Joanny i Błażeja

ur. 23.10. (2650 g i 50 cm)

Barbara Sochacka
córka Kamili i Mateusza

ur. 29.10. (3000 g i 53 cm)

Zuzanna Czekaj
córka Magdaleny i Szymona
ur. 29.10. (3580 g i 55 cm)
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KREDYTY

Ruda Śl.  Nowy Bytom, 32 340-45-34
 Godula, 32 248-26-65
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honorujemy�zajęcia�komornicze

tel.�515-299-985

Prezydent Miasta ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu 
użytkowego mieszczącego się w Rudzie Śląskiej 
przy ul. Solidarności 5/6, stanowiącego własność 
Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie 
w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy 

najmu zawartej na okres 3 lat na prowadzenie 
działalności w zakresie usług krawieckich, 
produkcji pozostałej odzieży wierzchniej.

kOMunikat
Prezydent Miasta ruda Śląska

Informuję, że w trakcie wyborów Radnych Rady Miasta Ruda 
Śląska, Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz Radnych Sejmiku 
Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. 

wyborcy niepełnosprawni będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy 
w dotarciu z miejsca zamieszkania do lokalu Obwodowej Komisji 

Wyborczej oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 0-800-158-800 

całodobowo do dnia wyborów tj. do 16.11.2014 r.



USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remon-
ty mieszkań, itp. Tel. 501-718-
240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-
031.

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

 Profesjonalne remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 512-
121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-
408.

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

 Kompleksowe remonty miesz-
kań. Tel. 508-127-072.

 Docieplenia budynków, re-
monty elewacji. Tel. 607-969-
200.

 Naprawa telewizorów. J. Izy-
dorczyk. Tel. 605-560-605.

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

 Przeprowadzki – ekipa, ta-
niuśko. Tel. 601-292-699.

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

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-
97-79.

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

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

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

 Przeprowadzki tanio, do-
jazd gratis. Tel. 605-109-517.

 Cyklinowanie – solidnie. tel. 
603-929-107.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 

AUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOM
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
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OGŁOSZENIA DROBNE
 Naprawa komputerów. 
Tel. 693-193-448.

 Kompleksowe remonty 
mieszkań, profesjonalnie i so-
lidnie. Tel. 602-445-909, re-
postor@poczta.fm.

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

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

 Oprawa muzyczna DuoBayers. 
Tel. 604-612-968 + Videofi lmo-
wanie, zdjęcia. Tel 501-415-197.

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

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

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

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

 Kochłowice, nowy dom, 138 
m2, 570 tys., www.ANEL.pl, tel. 
501-239-405.

 Godula, dwupokojowe, 50 
m2, 115 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 38 
m2, 95 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 
99 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 48 
m2, 105 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 NOWE domy szeregowe od 
105 m2, od 255 tys. w Kochłowi-
cach i Kłodnicy. www.nierucho-
moscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 
691-523-055.

 
 Wirek – mieszkanie w kamie-
nicy dwupoziomowe, 82 m2, cena 
99 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

 Ruda Śl. i okolice – poszuku-
jemy mieszkań do sprzedaży/wy-
najmu GABRIEL, tel. 691-523-
055.

 
 Wirek – sprzedam działkę 
gruntu 668 m2, 130 tys. GABRIEL 
tel. 607-706-692.
   
 Kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej pilne, tel. 794-041-006.

 Tanie mieszkania na www.
lokator.nieruchomosci.pl.

 M-3 Kochłowice, 56 m2, 65 
tys., Szpaków 50 m2, komfort. 
OKAZJA! LOKATOR, tel. 793-
017-323.

 M-3, Solidarności, 44 m2, 93 
tys. OKAZJA! LOKATOR, tel. 
793-017-323.

 M-2, Pordzika, 36 m2, 73 tys., 
Międzyblokowa 26 m2, 2 piętro.  
LOKATOR, tel. 793-017-323.

 M-4 Brygadzistów 55 m2 110 
tys. HIT CENOWY, Chrobrego 
60 m2 komfort, Poloczka 60 m2 
119 tys., tel. 793-017-323.

Wynajmę lokal użytkowy parter 
Wirek od 25 m2 do 55 m2. Właści-
ciel, tel. 793-017-323.

 Halemba M-3, 35 m2, 92 tys., 
VestraLocum.pl, tel. 600-445-
053.

 Wirek M-3, 47 m2, 105 tys. Ve-
straLocum.pl, tel. 600-445-053.

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

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

 
 Wirek M-5, 70 m2, VestraLo-
cum.pl. Tel. 600-445-053.

 Sprzedam kawalerkę 37 m2, 
Kochłowice, po remoncie. Tel. 
506-066-860.

 
 Kupię dom w Kochłowicach 
do 250 tys. Tel. 604-295-717.

 Poszukuję pokoju lub miesz-
kania do wynajęcia. Zaopiekuję 
się mieszkaniem osoby wyjeżdża-
jącej za granicę. tel. 510-488-830.

 Wynajmę lub sprzedam miesz-
kanie 53 m2, Wirek, czynsz 1000 
zł + media. Tel. 509-984-011.

 Nowe garaże w Halembie, ul. 
Miodowa. Przyjmowanie zleceń 
na budowę, tel. 500-159-748.

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

NAUKA 
 Angielski. Tel. 536-938-841.

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

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

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

Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Segment środkowy  116/127 m2 750 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Świętochłowice 3174 m2 165 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
Ruda Śl.-Ruda  pow. 930 m2  150 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Bykowina 32 m2  95 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Ruda  33 m2  89 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!) 35 m2  75 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  38 m2  95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek 43 m2  148 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula 45 m2  112 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bielszowice 48 m2  119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         135 tys. zł             
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-6 Ruda Śl.- Kochłowice 122 m2 220 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Halemba 29 m2 950 zł/mc
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 38 m2 900 zł/mc
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2 55 tys.
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  275 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 60 m2  183 tys. zł
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5900 zł/m-c 
Ruda Śl. - Wirek 80 m2 2200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom 37 m2  600 zł/mc
Działka komer. Zabrze Makoszowy 1022 m2  120 tys. zł
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 Kupię Matizy, Seicento, Pun-
to, Polo, Corsę, Fiestę i inne – 
stan obojętny. Tel. 507-572-625.

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

 AUTO-SKUP – wszyst-
kie marki. Tel. 505-049-833.

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

 
 Skup samochodów za gotów-
kę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KON-
KURENCJA. Tel. 791-669-630.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-
016.

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

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

PRACA

 PPHIU Bedamex, ul. Halemb-
ska 113, 41-706 Ruda Śl. zatrudni 
pracowników budowlanych z do-
świadczeniem. Tel. 601-934-095, 
32 242-24-11 od 7.30 do 14.30. 

 Praca dla opiekunek w Niem-
czech, tel. 32-271-09-66, 781-98-
98-73.

 Emeryt poszukuje pracy jako 
stróż. Tel. 665-756-240.

 Firma BAREX z Zabrza zatrud-
ni samodzielnych pracowników 
ogólnobudowlanych (wykończe-
nia), instalatorów wod.-kan. i c.o., 
elektryków z uprawnieniami. 
Prawo jazdy mile widziane. Na-
wiążemy również współpracę z 
małymi fi rmami budowlanymi. 
Kontakt, tel. 696-099-922, 604-
908-300.

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

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

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

 Akcje kompanii węglo-
wej, holdingu węglowego. 
Tel. 507-851-852.

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

 Sprzedam szczeniaki Hova-
wart. Tel. 694-909-816, 32 242-
23-18.

MATRYMONIALNE
 40-latek, 170/67. Spokojny, 
wierny w miłości i tolerancyjny; 
kierujący się empatią i wyrozu-
miały. Pozna panią w celu matry-
monialnym. Kontakt: redkrzysz-
tof@gmail.com.
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Wigor to sympatyczny 5-letni 
psiak. Jest niezwykle przyjazny 
i pozytywnie nastawiony do 
ludzi. Wigor zna podstawowe 
komendy i chętnie uczy się 
nowych sztuczek. To domowy 
przytulas, idealny psiak 
rodzinny, który czeka na dom. 
Kontakt w sprawie adopcji, 
tel. 510-268-586.

KĄCIK ADOPCYJNY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

Pani Grażynie Dziedzic – Prezydentowi Miasta Ruda Śląska,
Jarosławowi Wieszołkowi 

– Przewodniczącemu Rady Miasta Ruda Śląska, Radnym,
Pracownikom Urzędu Miasta, w szczególności Kancelarii Rady Miasta,
Przyjaciołom i Wszystkim, którzy wspierali mnie i moich Najbliższych 

w trudnych chwilach po śmierci Taty.
Andrzej Piotrowski

z rodziną

Dla naszych Czytelników mamy 
jedno podwójne zaproszenie na 

„Śląski kabareton”. 
Wyślij SMS-a o treści:

wiad.kabaret +imię i nazwisko 
na numer 71100 

(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT
tj. 1,23 brutt o). 

Na SMS-y czekamy 5.11.2014 od 
godz. 10.00 do 11.11.2014 

do godz. 10.00.

Dla naszych Czytelników mamy 
jedno podwójne zaproszenie 
na „Księżniczka Czardasza”. 

Wyślij SMS-a o treści: 
wiad.ksiezniczka + imię i nazwisko

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

tj. 1,23 brutt o). 
Na SMS-y czekamy 5.11.2014 
od godz. 10.00 do 7.11.2014 

do godz. 10.00.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta  wykazów 
nieruchomości gruntowych znajdują-
cych się w Rudzie Śląskiej, w rejonie 
ulicy Jadwigi Markowej, Kupieckiej 
2a, które zostaną oddane w dzier-
żawę, w trybie przetargów ustnych 
nieograniczonych z przeznaczeniem 
pod targowiska miejskie.

TANIE 
ROZMOWY

DO NIEMIEC
I ANGLII

TEL. 32 779-73-73
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Miejskie Przedsiębiorstwo 
GosPodarki Mieszkaniowej 
sPółka z o.o

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

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoł. Wadium Termin oględzin 
lok.

1. Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 226/2a

19,50 m2

(1 izba)

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

schodowej
2,76 zł/m2 700 zł 17.11.2014 r. 

godz. 10.45

2. Ruda Śląska-Wirek
ul. Krasińskiego 4/8

39,50 m2

(1 p. + k.)

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

wc na klatce schodowej
 3,41 zł/m2 700 zł 17.11.2014 r. 

godz. 11.30

3. Ruda Śląska-Ruda
ul. Bankowa 23/5

20,47 m2

(1 izba + 
wc)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe 3,41 zł/m2 700 zł 17.11.2014 r. 

godz. 12.50

4. Ruda Śląska-Ruda
ul. Górnicza 4/2

14,88 m2

(1 izba)

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

wc na klatce schodowej
3,02 zł/m2 700 zł 17.11.2014 r. 

godz. 13.30

5.
Ruda Śląska-

Orzegów
ul. Grunwaldzka 1/4

37,00 m2

(1 p. + k.)

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

wc na klatce schodowej
 3,41 zł/m2 700 zł 17.11.2014 r. 

godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 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 warun-
kujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 21 listopada 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 24 listopada 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. 32 242-01-33, 32 242-01-75 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.

POLECAMY...

Blog niecodzienny Maria�Czubaszek

„Blog�niecodzienny”�to�esencja�najbardziej�trafnych�i�zabawnych�wpisów�z�popularnego�bloga�prowadzonego�przez�au-
torkę�od�2006�roku.�Maria�Czubaszek�i�jej�niezawodne�poczucie�humoru�w�najczystszej�formie.�Choć�mówi,�że�nie�lubi�pisać�
do�druku,�to�w�druku�czyta�się�ją�doskonale.�Każdym�słowem�maluje�charakterystyczne�postacie:�córkę�sąsiadki,�tajemniczą�
czytelniczkę�czy�bohaterkę�swojej�powieści,�Alicję.�Ich�opinie�stają�się�punktem�wyjścia�do�błyskotliwych�konstatacji,�które�
-�celniej�niż�wszelkie�diagnozy�społeczne�-�punktują�absurdy�codzienności.�Innego�rodzaju�pożywką�dla�bezbłędnych�puent�
jest�obserwowane�przez�autorkę�medialne�życie�polityków�i�osób�publicznych.�

Zawsze powtarzam, że człowiek nie po to żyje, żeby jeść, ale po to je, żeby się odchudzać. Najlepszym dowodem na potwier-
dzenie tej hipotezy jest jedna z moich znajomych. Od kiedy pamiętam, odchudza się. Głównie, jak podejrzewam, między posił-
kami. Mimo to, a może właśnie dlatego (bo podobno najgorsze jest tzw. pojadanie) co jakiś czas informuje z dumą, że schudła. 
Kiedy mówię, żeby się nie przejmowała, bo nie widać, nabzdyczona zapewnia, że codziennie się waży. Na uwagę, że nie chudnie 
się od ważenia, tylko od niejedzenia, przegląda się uważnie w lustrze i choć wciąga brzuch do granic bólu, markotnieje. Wtedy 
robi mi się głupio i mówię, że żartowałam. Przecież widać, że schudła. Łyka to za każdym razem. Bo łatwo jest uwierzyć w to, w 
co chce się wierzyć. Wiem to po sobie.� Maria�Czubaszek
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Koszykówka

Pogoń w natarciu
W niedzielne popołudnie (2.11.) za-

wodnicy Pogoni zmierzyli się z dru-
żyną Röben Gimbasket Wrocław. 
Przeciwnikami rudzian była młoda 
ekipa, prowadzona przez byłego wie-
lokrotnego reprezentanta Polski – Ro-
berta Kościuka. Goście nie osiągnęli 
w tym sezonie jeszcze żadnego zwy-
cięstwa i nie udała im się ta sztuka 
także z drużyną Marcina Cyrana. Po-
goń wygrała mecz 77:48.  Pierwsze 
minuty wcale nie pokazywały tak wy-
raźnie przewagi rudzian. W drugiej 
kwarcie goście zdołali nawet wysunąć 
się na prowadzenie, jednak taki stan 
rzeczy trwał tylko przez piętnaście se-
kund. Dwie ostatnie części gry były 
już całkowitą dominacją Pogoni. Ru-

dzianie płynnie podwyższali prowa-
dzenie i w efekcie wygrali 77:48. – Na 
początku nie udawało nam się grać 
tak jak byśmy tego chcieli. Jednak 
druga połowa to już gra pod nasze 
dyktando. Popełniliśmy dużo błędów, 
których w meczach z mocniejszym 
przeciwnikiem nie może być – tłuma-
czył Paweł Mol, zawodnik Pogoni.   – 
Byliśmy przygotowani na to, że teore-
tycznie słabszy rywal może sprawić 
nam kłopoty. Przestrzegałem graczy 
przed rozluźnieniem i myślę, że w dru-
giej połowie pokazaliśmy dobrą ko-
szykówkę – mówił po meczu Marcin 
Cyran, trener Pogoni.

Pogoń Ruda Śląska 77:48 (37:29) 
Röben Gimbasket Wrocław W drugiej połowie kibice widzieli popis tylko jednej drużyny.

Dobre wyniki w finale wojewódz-
kim Sztafetowych Biegów Przełajo-
wych osiągnęły sztafeta ZS nr 5 i skła-
dająca się z zawodniczek ZKS-u Sla-
via Ruda Śląska szafeta SP nr 41. Im-
preza zorganizowana została na tra-
sach przełajowych przy SPS nr 15  
w Rudzie Śląskiej.

Jedną z największych niespodzia-
nek imprezy była sztafeta Zespołu 
Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej, która 
zajęła trzecie miejsce w swojej kate-
gorii ustępując miejsca jedynie biath-
lonistom z Bielska-Białej oraz zawod-
nikom ze Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego z Raciborza.

Skład brązowej drużyny: Bartło-
miej Rek, Kamil Krzewina, Damian 
Połeć, Paweł Fojucik, Sebastian 
Rudzki, Arkadiusz Nowak oraz rezer-

Biegi przełajowe

Rudzianie w biegach przełajowych
wowy Patryk Rutkowski. Opiekunami 
sztafety byli Beata Androsz oraz 
Edward Polczyk, którzy na co dzień 
również biorą czynny udział w impre-
zach biegowych. 

Świetnym wynikiem mogą po-
szczycić się także zawodniczki  
ZKS-u Slavia Ruda Śląska reprezen-
tujące Szkołę Podstawową nr 41, po-
nieważ nie dały szans rywalkom zwy-
ciężając w swojej kategorii.

W historii szkoły jest to wynik bez 
precedensu. Wartość wyniku podnosi 
fakt, iż w województwie śląskim jest 
ponad 1 200 podstawówek.

Skład zwycięskiej sztafety: Roksa-
na Gwózdek, Emila Pisula, Paulina 
Sęk, Natalia Piosek, Patrycja Słom-
ska, Wiktoria Gregorczyk, Julia Da-
nisz.

Piłka nożna – III liga
8 listopada (sobota), godz. 11.00  

– Grunwald Ruda Śląska 
– Ruch II Chorzów

Piłka nożna – IV liga
8 listopada (sobota), godz.13.00  

– Slavia Ruda Śląska – Polonia Poraj

Piłka nożna – liga okręgowa 
– grupa II

8 listopada (sobota), godz. 13.00  
– Urania Ruda Śląska  

– ROW II Rybnik 
8 listopada (sobota), godz.13.00  

– Tempo Paniówki – Wawel Wirek

Piłka nożna – „A” klasa
8 listopada (sobota), godz. 13.00  

– Pogoń Nowy Bytom  
– Kolejarz 24 Katowice

8 listopada (sobota), godz. 11.00  
– AKS II Mikołów– Jastrząb Bielszowice  

Futsal
9 listopada (niedziela), godz. 16.00  
– SRS Gwiazda Ruda Śląska – Red 

Dragons Pniewy

Koszykówka 
9 listopada (niedziela), godz. 17.00  

– KS Pogoń Ruda Śl. – MCKiS Jaworzno

Piłka ręczna mężczyzn
8 listopada (sobota), godz.19.00  

KS Wanda Kraków – SPR Grunwald 

Tenis stołowy – II liga kobiet
7 listopada (piątek), godz. 18.00 

(Aula SPS 15 ul. Energetyków 15  
– Halemba) UKS Halembianka  

2001 Ruda Śl. – MKS Cieszko Cieszyn

Tradycyjnie w ostatnich latach za-
kończenie sezonu biegowego i praw-
dziwego „ścigania” dzieci i młodzieży 
ma miejsce w pierwszą sobotę listopa-
da podczas Hornickiej Desitki. Na za-
wody do czeskiej miejscowości Fry-
dek Mistek udała się 40-osobowa re-
prezentacja TL „Pogoń” Ruda Śląska 
składająca się w głównej mierze 
z uczniów klas sportowych o profilu 

lekkoatletycznym SP 6 i SPS 15 oraz 
reprezentantów rudzkich szkół SP 3, 
G 1, G 5, ZSO 1 i ZSO 3. Pogoda do-
pisała, a na starcie w bardzo mocno 
obsadzonych 24 biegach młodzieżo-
wych stanęła rekordowa liczba ponad 
1000 młodych biegaczy z Czech, Pol-
ski, Słowacji i Ukrainy. Wszyscy 
uczestnicy biegów młodzieżowych ry-
walizowali na dystansie 836 m, każdy 

W czwartek (30.10.) odbył się ko-
lejny mecz Grunwaldu w Pucharze 
Polski na szczeblu Śląskiego Związku 
Piłki Ręcznej. Piłkarze ręczni zakoń-
czyli swoją przygodę ulegając bardzo 
nieszczęśliwie po rzutach karnych 
drużynie Viret Zawiercie. 

Rudzianie nie mieli szczęścia tego 
dnia. Mimo iż „zieloni” wygrywali 
jednym punktem, to tuż przed samą 
końcówką spotkania goście zdołali 
wyrównać. Niestety, konkurs rzutów 
karnych ułożył się po myśli zawodni-
ków z Zawiercia. Przygodę w Pucha-
rze Polski zawodnicy mogą już po-
traktować jako bardzo dobre przetar-
cie przed kolejnymi meczami w walce 
o awans do pierwszej ligi.

SPR Grunwald Ruda Śląska 
36:36 (po karnych 1:3) Viret Za-
wiercie 

Sportowy rozkład jazdy

Rudzianie dobrze prezentowali się podczas finału.

Biegi

Czeskie ściganie

Piłka ręczna

Koniec 
pucharowej 
przygody

rocznik miał swój bieg z podziałem na 
kategorię dziewcząt i chłopców. 
Pierwsza trzydziestka każdego biegu 
została udekorowana pięknymi pa-
miątkowymi medalami, każdy po 
ukończonym biegu otrzymał mały 
upominek i mógł zatrzymać swój 
imienny numer startowy. Dzieci do 
klasy V w oczekiwaniu na dekorację 
dodatkowo zdobywały słodycze 
w grach i zabawach organizowanych 
przez czeskie animatorki. Dekorowa-
nych w sali miejscowego Domu Kul-
tury było najlepszych sześciu biegaczy 

z każdego rocznika, wśród nich zna-
leźli się również reprezentanci Rudy 
Śląskiej: Dominik Olbryś (2002) – III 
miejsce, Jakub Kozłowski (2002) – IV 
miejsce, Mateusz Kotula (2003) – V 
miejsce, Karolina Niedworok (2000) 
– II miejsce, Wiktoria Synowiec 
(2000) – III miejsce, Eryk Szmyt 
(2000) – IV miejsce, Przemek Proske 
(2000) – VI miejsce, Joanna Kwie-
cińska (1999) – VI miejsce, Kamil 
Kubicki (1998) – III miejsce, Patry-
cja Suchowiecka (1997) – IV miej-
sce.

OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu  

lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych  
na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Wolności 94/38
ul. Wolności 94/42
ul. Wolności 94/58

stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonych  
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu  

lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych  
na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Wojska Polskiego 12/13
ul. Wojska Polskiego 6/2

stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonych  
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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Sparing Gwiazdy
W przerwie podczas rozgrywek 

Gwiazda Ruda Śląska w Łabędach 
rozegrała towarzyskie spotkanie 
z Nbitem Gliwice. W wyrównanym 
meczu dwie bramki dla gości zdo-
był Piotr Bubec, a jedną Bartosz 
Siadul. Do przerwy jednak utrzy-
mywał się wynik remisowy 0:0. 
Mecz zakończył się remisem 3:3.

Gwiazda Ruda Śląska: Waszka, 
Lubczyński – Łuszczek, Bubec, 
Hewlik, Działach, Pękala, Kraja-
nowski, Białek, Siadul.

lubu.Przegrana Halembianki 

W ubiegły piątek (31.10.) teni-
sistki stołowe UKS-u Halembianka 
2001 Ruda Śląska przegrały 7:3 
z zawodniczkami JKTS-u Jastrzębie
-Zdrój. Punkty dla rudzkiej drużyny 
zdobyły: Sabina Wyrobek (2 pkt) 
i Bożena Polińska-Zocłońska (1 
pkt). W przyszły piątek (7.11.) Ha-
lembianka powalczy u siebie 
z pierwszą w tabeli drużyną 
– MKS-em Cieszko Cieszyn.

lubu.Rudzka „szóstka” wyróżniona

Uroczysta Wojewódzka Inaugu-
racja Sportowego Roku Szkolnego 
2014/2015 odbyła się 20 paździer-
nika w Państwowej Szkole Bu-
downictwa w Bytomiu. Otwarcie 
nowego sportowego roku szkolne-
go połączone było z podsumowa-
niem wojewódzkiego współza-
wodnictwa sportowego szkół 
i klubów SZS za rok szkolny 
2013/2014. Do rywalizacji przy-
stąpiło 1245 szkół podstawowych 
z naszego województwa, najlep-
szych dziesięć podstawówek zo-
stało wyróżnionych. Wśród nagro-
dzonych po raz drugi w historii 
znalazła się rudzka „szóstka”. Pu-
char Śląskiego Kuratora Oświaty 
i gratulacje za wywalczone VII 
miejsce odebrała wicedyrektor SP 
6 Alina Kaczmarek.

W SKRÓCIE

Niezwykle ciekawie zapowiadało 
się derbowe spotkanie na poziomie 
„A” klasy pomiędzy Jastrzębiem Biel-
szowice a Pogonią Nowy Bytom, któ-
re odbyło się w niedzielę (2.11.). Mecz 
nie rozczarował, jednak derby okazały 

Piłka nożna – „A” klasa

Zadziobali Pogoń

Jastrząb wygrywa derby.

się szczęśliwe tylko dla drużyny Ja-
strzębia. Pierwsza połowa była bardzo 
wyrównana. Żadna z drużyn nie potra-
fi ła zakończyć celnym trafi eniem swo-
ich akcji. Pierwszy na listę strzelców 
wpisał się Magiera, lecz stało się to 
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Piłka nożna – liga okręgowa

Niedzielny (2.11.) mecz Uranii Ruda 
Śląska z drużyną Buka Rudy Wielkie 
tylko potwierdził dobrą dyspozycję 
podopiecznych Stanisława Mikusza. 
Mimo iż do przerwy było 0:0, to w po-
wietrzu czuć było wysokie zwycięstwo 
rudzian.

Kochłowiczanie kontrolowali przebieg 
spotkania w pierwszej połowie. Jednak 
mimo licznych akcji nie zdołali udoku-
mentować lepszej dyspozycji. W drugiej 
połowie skuteczność już nie zawiodła. 
Strzelanie rozpoczęły dwie dobre akcje 
Zawiszy, który kolejno w 52. i 56 .minu-
cie wyprowadził akcje lewym skrzydłem 
i zdobył dwa gole. Koledzy  nie chcieli 
być dłużni i szesnaście minut po drugim 
golu Zawiszy świetną indywidualną sytu-

Urania ma apetyt
ację na bramkę zamienił Stawowy. Kolej-
ne gole w tym meczu dołożyli jeszcze 
Kamieński i Piecha. Po tym spotkaniu 
Urania trafi ła na drugie miejsce w tabeli.

– Po przerwie był to tylko już nasz 
mecz. Cieszymy się z drugiego miejsca, 
jednak wiemy, że nasza gra u siebie nie 
wygląda jeszcze odpowiednio. Czeka nas 
teraz ważny mecz z liderem i na pewno nie 
„pękniemy” przed nim – mówił Stanisław 
Mikusz, trener Uranii.

Buk Rudy Wielkie 0:5 (0:0) 
Urania Ruda Śląska

Urania: Pardela, Hejdysz, Barczak, 
Koniorczyk, R.Grzesik, Kamieński, 
Kornas, Gabryś, Zawisza, Stawowy, 
Piecha 

Trener: Stanisław Mikusz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółka Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje o ogło-

szeniu przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług zwią-
zanych z całorocznym utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielo-
nych oraz wykonywanie prac porządkowych wraz z odśnieżaniem 
na terenach należących do Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 
przy ul. Kłodnickiej 95a”.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne. Specy-
fi kacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie 
internetowej www.bip.aquadrom.pl.

Informacji na temat przetargu udziela się pod numerem 32 797-
36-20 w godz. od 8.30 do 16.00.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 19 listopada 2014 r. do 
godz. 15.30, w sekretariacie Spółki.

OGŁOSZENIE

dopiero w 48. minucie. Stracona bram-
ka rozjuszyła piłkarzy Pogoni, jednak 
ci tego dnia nie mogli pochwalić się 
dobrą skutecznością. W 72. minucie 
po ładnej akcji znów bramkę strzelił 
Magiera. Jastrząb w tym momencie 

poczuł już wiatr w skrzydłach i trzy 
minuty później po golu Łukasika pro-
wadził już 3:0. Myśli Pogoni o jakich-
kolwiek punktach rozwiał Kaczmarek, 
który w 89. minucie wykorzystał rzut 
karny.

– Zawsze mecze derbowe są wy-
równane, podobnie było tydzień temu, 
gdy przegraliśmy z Uranią. Dzisiaj 
udało nam się osiągnąć bardzo dobry 
wynik. Wydaje mi się, że mamy dobry 
skład na te warunki jakie są w tej li-
dze. Wiele drużyn specjalnie mobili-
zuje się na spotkanie z Jastrzębiem, co 
czasami utrudnia nam grę. Dopóki 
Pogoń miała siły, to mecz był wyrów-
nany, potem jednak to my byliśmy lep-
si – tłumaczył Damian Malujda, trener 
Jastrzębia.

– Zabrakło nam bramki. Gdybyśmy 
coś strzelili, to mecz mógłby inaczej 
wyglądać. Niewykorzystane sytuacje 
były naszą bolączką – mówił po me-
czu Łukasz Bereta, trener i zawodnik 
Pogoni.

Jastrząb Bielszowice 4:0 (0:0) 
Pogoń Ruda Śląska

11-18 listopada • 
Gęsina na świętego Marcina
11 listopada • 
Rogale Świętomarcińskie
20 listopada•  
Święto Młodego Wina Beaujolais Nouveau  

RESTAURACJA
KAWIARNIA

Święto Młodego Wina Beaujolais Nouveau  Święto Młodego Wina Beaujolais Nouveau  Święto Młodego Wina Beaujolais Nouveau  Święto Młodego Wina Beaujolais Nouveau  Święto Młodego Wina Beaujolais Nouveau  Święto Młodego Wina Beaujolais Nouveau  Święto Młodego Wina Beaujolais Nouveau  Święto Młodego Wina Beaujolais Nouveau  Święto Młodego Wina Beaujolais Nouveau  Święto Młodego Wina Beaujolais Nouveau  
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RESTAURACJA



SPORT Wiadomości Rudzkie 5.11.2014 27
Tabela III ligi

1. Odra Opole 17 37 38-20
2. Polonia Bytom 17 37 42-12
3. Ruch Zdzieszowice 17 33 32-17
4.	 Skra	Częstochowa	 17	 33	 35-14
5.	 BKS	Stal	Bielsko-Biała	17	 32	 39-15
6.	 Rekord	Bielsko-Biała	 17	 29	 33-24
7.	 GKS	1962	Jastrzębie		 17	 28	 26-21
8.	 Górnik	II	Zabrze	 17	 26	 35-24
9.	 Polonia	Łaziska	Górne	 17	 25	 20-22
10.	Pniówek	Pawłowice	Śl.	17	 24	 23-19
11. Ruch II Chorzów 17 24 30-34
12.	Szombierki	Bytom	 17	 23	 23-20
13.	LKS	Czaniec	 17	 22	 12-18
14.	Swornica	Czarnowąsy	 17	 19	 20-37
15.	Grunwald	Ruda	Śląska	 17	 19	 24-34
16.	Podbeskidzie	II	B-B	 17	 18	 26-27
17.	Górnik	Wesoła		 17	 16	 24-36
18.	Piast	II	Gliwice	 17	 11	 19-41
19.	Skalnik	Gracze	 17	 10	 15-52
20.	Małapanew	Ozimek	 17	 9	 10-39

Tabela ligi okręgowej
1.	 	Energ.	ROW	II	Rybnik	14	 37	 51-9
2.	 	Urania	Ruda	Śląska	 14	 30	 42-21
3.	 	Wilki	Wilcza	 14	 29	 32-12
4.	 	LKS	1908	Nędza	 14	 28	 41-15
5.	 	Wyzwolenie	Chorzów	 14	 27	 27-15
6.  Wawel Wirek  14 24 24-18
7.	 	Orzeł	Mokre	 14	 21	 19-16
8.  Buk Rudy Wielkie 14 18 18-27
9.	 	KS	94	Rachowice	 14	 18	 23-25
10.		ŁTS	Łabędy		 14	 18	 20-17
11.		TKKF	Zuch	Orzepow.	 14	 16	 25-42
12.		MKS	Zabrze-Kończyce	14	 16	 21-36
13.		Tempo	Paniówki	 14	 14	 22-23
14.		Zamkowiec	Toszek	 14	 13	 15-37
15.		Sokół	Orzesze	 14	 5	 6-40
16.		Czarni	Pyskowice	 14	 4	 18-51

Świąteczne biegi
11 listopada przy Szkole Pod-

stawowej	nr	15	przy	ul.	Energety-
ków	tradycyjnie	odbędzie	się	XXI	
edycja	 Biegów	 Niepodległości.	
Zapisy	przyjmowane	będą	w	dniu	
biegów	od	godz.	9.00	przy	 szko-
le.

Piłka nożna – III liga

Widowiskowy remis

Kibice zobaczyli bardzo zacięty mecz.

W	 niedzielę	 (2.11.)	 podczas	 meczu	
Grunwaldu	z	Podbeskidziem	II	Bielsko-
Biała,	 kibice	 z	 Halemby	 zobaczyli	 aż	
dwanaście	 goli.	 Spotkanie	 zakończyło	
się	remisem	6:6.	Pierwsi	na	prowadzenie	

wyszli	 goście	 po	 ładnym	 golu	 z	 rzutu	
rożnego.	 Dziewięć	 minut	 później	 sami	
odebrali	 sobie	 tę	 przewagę	 po	 bramce	
samobójczej	Grabskiego.	W	24.	minucie	
do	głosu	doszedł	Grunwald,	który	po	do-

bitce	Zalewskiego	ustalił	wynik	na	2:1.	
Radość	rudzian	nie	trwała	jednak	długo,	
bo	 chwilę	 później	 sędzia	 podyktował	
rzut	karny	dla	gości.	Górale	wykorzysta-
li	jedenastkę,	a	mecz	nie	zwalniał	tempa.	
Już	pięć	minut	po	tym	stałym	fragmencie	
dobre	dośrodkowanie	wykorzystał	Cisse	
i	 Podbeskidzie	 znów	wyszło	 na	 prowa-
dzenie.	 Tempo	 meczu	 i	 częstotliwość	
padania	 bramek	 nie	 dały	 kibicom	 wy-
tchnienia,	 jednak	 nikt	 nie	 zamierzał	
w	tym	spotkaniu	odpuszczać.	W	37.	mi-
nucie	dobrą	piłkę	z	 rzutu	wolnego	ude-
rzył	Maciongowski.	 Bramkarz	 nie	miał	
szans	złapać	tak	mocnego	strzału.	W	do-
liczonym	 czasie	 pierwszej	 połowy	 go-
ście	 egzekwowali	 rzut	 wolny.	 Po	 tym	
uderzeniu	 piłka	 odbiła	 się	 od	 jednego	
piłkarza	stojącego	w	polu	karnym	i	my-
ląc	Lamliha	wpadła	do	bramki.	Piłkarze	
schodzili	do	szatni	z	wynikiem	3:4.
Druga	 połowa	 również	 nie	 rozczaro-

wała	 kibiców.	 Pierwsza	 akcja	 „zielo-
nych”,	w	 której	 ładnym	 rajdem	popisał	
się	Ciołek,	zakończyła	się	bramką.	Nie-
stety	kolejne	minuty	nie	były	dobre	dla	
Grunwaldu.	Dużo	błędów	w	obronie	za-
owocowało	w	53.	i	58.	minucie	bramka-
mi	dla	gości.	Mimo	dwubramkowej	stra-
ty	Grunwald	dalej	walczył.	W	81.	minu-

cie	gola	kontaktowego	zdobył	Stanisław-
ski,	 a	 mecz	 jeszcze	 bardziej	 nabrał	 ru-
mieńców.	Ostatnia	bramka	w	meczu	pa-
dła	 w	 doliczonym	 czasie.	 Po	 strzale	
Szczygła	 do	 piłki	 doszedł	 Brzozowski	
i	ustalił	wynik	na	6:6.

– Z ławki trenerskiej nie wyglądało to 
tak różowo jak mogłoby się wydawać ki-
bicom. Było to ładne spotkanie, w którym 
widzieliśmy dużo pięknych bramek. Za-
chowywaliśmy się dzisiaj w obronie tak, 
jak gdybyśmy pierwszy raz grali w tym 
zestawieniu. W momencie gdy cały ze-
spół Podbeskidzia był pod naszą bram-
ką, to traciliśmy gola. Dlatego wynik te-
go meczu jest tak wysoki. Po dramatycz-
nej porażce w Zdzieszowicach 2:6 cały 
tydzień pracowaliśmy nad defensywą, 
a mimo to dzisiaj straciliśmy ponownie 6 
bramek –	mówił	po	meczu	trener	„zielo-
nych”.

 Grunwald Ruda Śląska 6:6 (3:4) 
Podbeskidzie II Bielsko-Biała

Grunwald: Lamlih – Łęcki (kpt), 
Wolek (74. Szczygieł), Szczypior – M. 
Jagodziński (53. M. Kiepura), Ma-
ciongowski – M. Włodarczyk (75. M. 
Kowalski), Brzozowski, Ciołek – Za-
lewski – Kot (79. Stanisławski)

Trener: Jacek Bratek

Dobra	gra	Wawelu	Wirek	w	pierwszej	
połowie	 niedzielnego	meczu	 (2.11.)	 nie	
wróżyła	 straty	 punktów.	 To	 rudzianie	
częściej	atakowali,	jednak	w	drugiej	po-
łowie	w	poczynania	zawodników	Wawe-
lu	wkradł	 się	 chaos,	 który	 przyniósł	 im	
porażkę.	Pierwsze	minuty	meczu	zdecy-
dowanie	 należały	 do	 rudzian.	 Drużyna	
Wawelu	dobrze	prezentowała	się	w	obro-
nie oraz podczas konstruowania akcji. 
Do	pełni	szczęścia	brakowało	tylko	sku-
teczności.	 Goście	 atakowali	 rzadziej	
i	 obie	 jedenastki	 schodziły	 do	 szatni	
z	bezbramkowym	remisem.	Wszystko	co	
złe	w	grze	Wawelu	rozpoczęło	się	od	61.	
minuty,	 gdy	 po	 dobrej	 akcji	 zabrzan	
Gawlik	musiał	wyciągać	piłkę	z	bramki.	

Podopieczni	 Jarosława	 Zajdla	 zaczęli	
grać	bardziej	chaotycznie,	a	ich	akcje	nie	
wyglądały	już	tak	składnie	jak	w	pierw-
szej	 połowie.	 Mimo	 dalszej	 walki	 obu	
ekip	wynik	 nie	 uległ	 już	 zmianie.	– Do 
przerwy nasza skuteczność była zerowa. 
Przegraliśmy mecz, bo jak się nie strzela 
bramek, to się nie wygrywa. Mieliśmy tyle 
sytuacji, że przynajmniej jedna bramka 
powinna paść. Popełniliśmy jeden błąd 
w tyłach i przeciwnik skorzystał	–	mówił	
po	meczu	Jarosław	Zajdel,	trener	Wawelu	
Wirek. – Po bramce powietrze z nas ze-
szło. Przy tak dobrej grze nic nie zapowia-
dało, że tak to się może potoczyć –	dodał.

GKS Wawel Wirek Ruda Śląska 0:1 
MKS Zabrze Kończyce

Wawel: Gawlik – Pyc, Grzywa, 
Buchcik, K. Kałużny – Maciejok (78’ 
Sławik), Piętoń, Jaromin (70’ Pilsz-

Piłka nożna – liga okręgowa

Pogrążył ich chaos

Mecz mógł się podobać, jednak wynik pozostawia wiele do życzenia.

reklama

RE
KL

A
M

A
re

kl
am

a@
w

ia
do

m
os

ci
ru

dz
ki

e.
pl

Kolumny sportowe 
 zredagował Robert Połzoń

czek) – D. Majnusz (65’ Aleksa), Lux 
(88’ Foryś), G. Kałużny

Trener: Jarosław Zajdel
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