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KREDYT 

na każdą kieszeń
oprocentowanie kredytów • 
gotówkowych 
i konsolidacyjnych 
już od 3,99 %
kredyty hipoteczne, • 
samochodowe i firmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń • 
wiekowych
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy do Klienta

BYKOWINA

Dobroczynne Mikołaje 
opanowały rynek!

 Więcej str. 5

* KREDYTY *GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
15 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

szt.
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299
szt.

BYKOWINA
Tylko od 1 do 19 grudnia

1. Każde wydane 100 zł 
to kupon o wartości 30 zł

2. Zbierz 5 kuponów
3. Odbierz pozłacany 

naszyjnik 
(pozłacane srebro).

4. Jeśli nie zbierzesz 5 kuponów, 
brakujące możesz dokupić Of
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Osobom 
do lat 18 

alkoholu nie 
sprzedajemy

PIWO
BUDWEISER
0,5 l

199
SZT.1DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  

BYKOWINA

BUDWEISER

3999
SZT.

JODŁA
KAUKASKA
WYSOKOŚĆ
100 cmCUKIERKI 

WAWEL
MALAGA• 
TIKI TAKI• 
KASZTANKI• 
I INNE• 

199
100 g

299
100 g

33% TANIEJ 
Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  

559
szt.

OLEJ
WIELKOPOLSKI
1 l

399
SZT.

160 zł TANIEJ 

699
kg

1199
kg

500 zł TANIEJ 1999
szt. 3999

szt.MINTAJ 
FILET
BEZ SKÓRY

           ŻEL DO PRANIA, 2,92 l
PROSZEK DO PRANIA, 2,8 kg

2000 zł TANIEJ 
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Górnicze świętowanie
BARBÓRKA 2016

REKLAMA

Uroczystości barbórkowe rozpoczęły się już ty-
dzień temu, kiedy to prezydent Grażyna Dziedzic 
z górnikami poszczególnych kopalń brała udział 
w porannych szychtach. Odwiedziła ona pracowni-
ków kopalni Ruda (w skład której wchodzą zakłady 
Ruch „Bielszowice”, „Pokój” oraz „Halemba”), 
a także Wujek-Ruch Śląsk. – Spotykamy się w dobrej 
atmosferze, bo wiemy, że Ruda Śląska będzie nadal 
miastem górniczym, że będą miejsca pracy, a nasz 
węgiel jest jednym z najlepszych w Polsce i będzie 
zasilał krajową energetykę – mówiła podczas wizyty 
w tej pierwszej kopalni prezydent Dziedzic. 

Około 9 tysięcy górników, pracujących w rudzkich kopalniach, obchodziło w ubiegłym tygo-
dniu najważniejsze górnicze święto. Tradycyjna „Barbórka” była okazją do wspólnych spo-
tkań, uroczystych mszy świętych, a przede wszystkim przypomnienia, że branża górnicza 
– choć w niełatwych dla niej czasach – jest jednym z najważniejszych pracodawców w na-
szym mieście.

Pierwsza wizyta odbyła się 
w kopalni Ruch ,,Bielszowice”.
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W pierwszej kolejności będą realizo-
wane SZKOLENIA ZAWODOWE: 
np. najpierw spawacz, później magazy-
nier z modułem obsługi wózków widło-
wych lub inne dostosowane 
do potrzeb uczestni-
ków projektu, któ-

re pomogą podnieść niskie kwalifi kacje 
i zdobyć umiejętności, niezbędne do 
podjęcia pracy zawodowej. Organizo-
wane szkolenia w ramach projektu będą 
certyfi kowane – będą kończyć się egza-
minem zewnętrznym, co ostatecznie do-

prowadzi do uzyskania przez jego 
uczestników konkretnych kwalifi -

kacji. 
Szkolenia to świetna szansa 
na zdobycie/zmianę zawo-

du oraz skorzystania 
z doświadczenia 
prawdziwych fa-
chowców, prowa-

dzących zajęcia teoretyczne i praktycz-
ne. Co więcej, za czas uczestnictwa 
w szkoleniu osobie bezrobotnej przysłu-
guje stypendium szkoleniowe! Osoby 
bezrobotne zdecydowane na wzięcie 
udziału w szkoleniu po jego zakończe-
niu, mają szansę odbyć także staż, który 
pozwoli na utrwalenie zdobytej wiedzy 
w praktyce. Uczestnictwo w stażu to 
także okazja na zaprezentowanie się po-
tencjalnemu pracodawcy z jak najlep-
szej strony, co z pewnością zwiększy 
szansę na stałe zatrudnienie.

Od przyszłego roku do uczestnictwa 
w projekcie zapraszamy również osoby 
bezrobotne, które chciałyby zwiększyć 
swoje doświadczenie zawodowe, uczest-
nicząc głównie w STAŻACH. Z myślą 
o tych osobach, przygotowaliśmy staże 

trwające do 6 miesięcy. Wzięcie udziału 
w takiej formie wsparcia, pomoże od-
świeżyć już posiadane umiejętności, na-
być nowe kompetencje, a także zapre-
zentować się potencjalnemu pracodaw-
cy w roli kompetentnego i godnego za-
ufania przyszłego pracownika.

Warto podkreślić, że za okres odby-
wania stażu osobie bezrobotnej przysłu-
guje stypendium stażowe, wypłacane 
przez urząd pracy, zaś pracodawca nie 
ponosi kosztów związanych z organiza-
cją stażu. 

W ramach projektu „Wiedza + do-
świadczenie = zatrudnienie” wszyscy 
uczestnicy projektu będą objęci indywi-
dualnym wsparciem doradcy klienta, 
w postaci doradztwa zawodowego oraz 
pośrednictwa pracy.  

Osoby bezrobotne 
zapraszamy 
do udziału 

w rekrutacji 
– informacje pod 

numerem telefonu 
32 771-59-52 

lub w pokoju nr 21.
Pracodawców 
zapraszamy do 

współpracy 
– informacje pod 

numerem telefonu 
32 771-59-36, 
32 771-59-11, 
32 771-59-13
i 32 771-59-14 

Zdobądź wiedzę, doświadczenie i… ZATRUDNIENIE!!!

na zdobycie/zmianę zawo-
du oraz skorzystania 

z doświadczenia 
prawdziwych fa-
chowców, prowa-

także okazja na zaprezentowanie się po-
tencjalnemu pracodawcy z jak najlep-
szej strony, co z pewnością zwiększy 
szansę na stałe zatrudnienie.

w projekcie zapraszamy również osoby 
bezrobotne, które chciałyby zwiększyć 
swoje doświadczenie zawodowe, uczest-
nicząc głównie w 
o tych osobach, przygotowaliśmy staże 

minem zewnętrznym, co ostatecznie do-
prowadzi do uzyskania przez jego 

uczestników konkretnych kwalifi -
kacji. 

Szkolenia to świetna szansa 
na zdobycie/zmianę zawo-

du oraz skorzystania 
z doświadczenia 
prawdziwych fa-

do potrzeb uczestni-
ków projektu, któ-

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie” to nasz nowy projekt kierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w PUP Ruda Śląska, będących w wieku pomiędzy 30. a 49. rokiem życia, posiadających niskie kwalifi kacje, którym został 
przypisany II profi l pomocy. Realizacja projektu ruszyła w październiku, rekrutacja zainteresowanych już trwa, więc skorzy-
staj z okazji i dowiedz się więcej na jego temat!

Spotkania były okazją do porozmawiania 
z górnikami i przekazania życzeń.
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Górnicy z „Pokoju” spotkali się na porannej 
szychcie, by wspólnie obchodzić święto.
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Te spotkania to tradycja w Rudzie Śląskiej, bo 
Grażyna Dziedzic od początku pełnienia swojej 
funkcji w okolicach święta św. Barbary odwiedza 
rudzkie zakłady górnicze. – Uważam to za mój 
obowiązek. Wiadomo jak ciężką i niebezpieczną 
pracę górnicy wykonują, poza tym warto przy oka-
zji tego święta pamiętać, ile miasto i mieszkańcy 
zawdzięczają górnictwu – podkreśla prezydent 
Dziedzic. 

Uroczyste obchody w weekend przeniosły się 
do rudzkich kościołów. Tam wspominano patron-
kę górników, a zarazem Rudy Śląskiej. Pracowni-

cy kopalń z Rudy Śląskiej oraz ich bliscy spotkali 
się m.in. podczas mszy świętych w parafi i pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach, w ko-
ściele pw. św. Wawrzyńca i św. Antoniego na Wir-
ku, w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Biel-

szowicach oraz pw. Matki Boskiej Różańcowej 
w Halembie. Mszom towarzyszyły przemarsze 
ulicami miasta, a także mówienie o najważniej-
szych dla górnictwa wartościach. – Jedną z na-
czelnych wartości w górnictwie jest to, że górnicy 
są za siebie odpowiedzialni. Solidarna odpowie-
dzialność kształtuje się najpierw w pracy pod zie-
mią, gdzie występuje zagrożenie życia. Ale ta spo-
łeczna odpowiedzialność dotyczy nie tylko pracy, 
nie tylko spraw zawodowych, ale przenosi się poza 
zakład. To odpowiedzialność za rodzinę, za region, 
za kraj. Bo odpowiedzialność to bardzo śląska ce-
cha – mówił podczas uroczystej mszy w Bielszo-
wicach proboszcz parafi i ks. Piotr Kurzela.

W Rudzie Śląskiej funkcjonują cztery zakłady 
górnicze – trzy z nich podlegają pod Polską Grupę 
Górniczą, a Wujek-Ruch Śląsk to część Katowic-
kiego Holdingu Węglowego. Zatrudnionych 
w nich jest ok. 6 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej 
oraz kilka. mieszkańców miast ościennych.

JO, IM
Niedziela była dniem przemarszów oraz 

pobudek przy dźwiękach orkiestr górniczych.
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Po mszy św. w Bielszowicach złożono
hołd pod nowo odsłoniętą tablicą.
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Dziękujemy pozarządowcom 
ORGANIZACJE�POZARZĄDOWE

REKLAMA

Już�po�raz�jedenasty�nagrodzono�organizacje,�które�w�szczególny�sposób�wyróżniają�się�działając�
na�rzecz�lokalnej�społeczności.�A�tworzą�je�ludzie,�którzy�swoimi�pomysłami,�skutecznością�i�skalą�
działań�stanowią�wzór�dla�innych.�

Nagrodzono ponad trzydziestu wyróżniających się społeczników.

ŚWIĄTECZNE�OŚWIETLENIE

Miasto rozbłysło tysiącem barw
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– Organizacje pozarządowe stanowią o sile miasta, 
a zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne jest 
najlepszą gwarancją rozwoju lokalnej ojczyzny. Pań-
stwa wrażliwość i otwartość na potrzeby innych stano-
wią wzór i inspirację – mówiła Anna Krzysteczko, za-
stępca prezydent miasta. Wśród organizacji pożytku 
publicznego działających w Rudzie Śląskiej kapituła 
dostrzegła i wyróżniła trzy. – Przykładem efektywnych 
działań na rzecz mieszkańców jest projekt „Dzwonię 
i jadę”, który wymyśliła i realizuje Fundacja „Aktywni 
My” – mówił Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezy-

W�tym�roku�wyróżnienia�otrzymali:�Róża�Czaja�ze�Śląskiego�Stowarzyszenia�Diabetyków,�Joanna�Golicz�oraz�
Anna�Szymańska�ze�Stowarzyszenia�na�Rzecz�Dzieci�i�Młodzieży�„Przystanek”,�Małgorzata�Hadała�ze�Stowarzy-
szenia�Genius�Loci�–�Duch�Miejsca,�August�Jakubik�z�Klubu�Rekreacyjno-Sportowego�TKKF�„Jastrząb”,�Andrzej�
Jastrzębski�z�Oddziału�Miejskiego�Polskiego�Towarzystwa�Turystyczno-Krajoznawczego�w�Rudzie�Śląskiej,�Jani-
na�Czupryna,�Stefania�Dolibog,�Danuta�Kaliszewska,�Antoni�Kilkowski,�Jan�Koehler,�Gizela�Musioł,�Krystyna�Pa-
protna,�Kornelia�Piguła,�Henryk�Piórkowski,�Renata�Skrzypiec�oraz�Stefania�Wolna�z�Polskiego�Związku�Emery-
tów,�Rencistów�i� Inwalidów�Oddział�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej,�Gabriela�Korkus�ze�Stowarzyszenia�Rodzin�
Osób� Niepełnosprawnych� „Nadzieja”,� Piotr� Kurzaczek� z� Rudzkiego� Stowarzyszenia� Rodzin� Abstynenckich�
„Zdrowe�Życie”,�Dorota�Ogińska�ze�Stowarzyszenia�Rudzki�Uniwersytet�Trzeciego�Wieku,�Jerzy�Pilarz�z�Polskie-
go�Związku�Filatelistów�Oddział�w�Rudzie�Śląskiej,�Michał�Psurek�z�Hufca�ZHP�Ruda�Śląska,�Eryk�Rzeżucha�ze�
Stowarzyszenia�Chór�Mieszany�„Słowiczek”,�Anna�Salwiczek�z�Towarzystwa�Opieki�nad�Zwierzętami�„Fauna”,�
Sandra�Skrobarczyk-Seweryn�z�Chrześcijańskiej�Fundacji�Młodzież�z�Misją�–�Polska,�Dariusz�Smagacz�z�Rudzkie-
go�Klubu�Sportowego�„Mat”,�Maria�Stankowska�z�Polskiego�Związku�Niewidomych�Koło�w�Rudzie�Śląskiej,�Jo-
anna�Stybler�z�Rudzkiego�Stowarzyszenia�Amazonek�„Relaks”,�Krzysztof�Bereszyński�z�Bractwa�Kurkowego�Mia-
sta�Ruda�Śląska,�Stanisław�Trefoń�ze�Stowarzyszenia�„Barwy�Śląska”,�Halina�Trojan�ze�Stowarzyszenia�„Otwarte�
Serca”�Rodziców�i�Przyjaciół�Uczniów�Niepełnosprawnych�ZSS�nr�3�im.�Św.�Łukasza,�Andrzej�Widera�ze�Stowa-
rzyszenia� Honorowych� Dawców� Krwi� Rzeczypospolitej� Polskiej� Klub� HDK� im.� Henryka� Dunanta� przy� RSM�  
w�Rudzie�Śląskiej�oraz�Michał�Wroński�z�Rudzkiego�Stowarzyszenia�Inicjatyw�Niebanalnych�In-nI.

dent miasta ds. organizacji pozarządowych. – Akcja po-
legająca na zapewnieniu transportu osobom starszym, 
okazała się strzałem w dziesiątkę. A to nie jedyny pro-
jekt fundacji – zaznaczył. Nagrodzono także rudzkie 
koło Polskiego Związku Niewidomych, które od blisko 
60 lat działa na rzecz osób niewidzących i słabowidzą-
cych oraz Zapaśniczy Klub Sportowy „Slavia”, którego 
zawodnicy odnoszą sukcesy na matach całej Europy. 
Tradycyjnie także nagrodzono wyróżniających się 
członków fundacji i stowarzyszeń, ich darczyńców oraz 
osoby wspierające społeczną działalność.  AW 

270�–�tyle�ozdób�świątecznych�rozświetla�nasze�miasto.�Szczególnie�barwnie�jest�na�rynku,�gdzie�cen-
tralne�miejsce�zajmuje�ponad�10-metrowa�choinka.�Poza�tym�na�płycie�rynku�oprócz�dużego�prezentu,�
który�pojawił�się�już�w�ubiegłym�roku,�ustawiono�także�cztery�mniejsze�oraz�rozświetlony�tron.�Ponad-
to�w�środę�(7.12)�pojawią�się�podświetlane,�kolorowe�fontanny.�Równie�barwnie� jest�w�całym�mie-
ście.
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Zgodnie z regulaminem, obowiązkiem osób 
opiekujących się grobem jest utrzymanie go 

w należytym stanie technicznym 
(tj. niezagrażającym bezpieczeństwu) 

oraz jego pielęgnacja i sprzątanie. 
Uschnięte wieńce i kwiaty należy składować 

w przeznaczonych do tego pojemnikach, 
znajdujących się na terenie cmentarza.

www.skutecznapozyczka.pl

!!!NOWOŚĆ!!!

Kolejna interwencja naszych Czytelników dotyczy korzystania z cmentarzy. – Bar-
dzo często odwiedzam cmentarz przy ul. Chorzowskiej w Nowym Bytomiu. Wiele 
razy zastanawiam się, czym kierują się osoby pozwalające biegać dzieciom po 
całym terenie – żali się pan Edward. – Myślę, że cmentarz to też nie miejsce na 
spacery z psem i papierosem. Gdzie w tej sprawie można interweniować? – pyta 
nasz Czytelnik. 

ciszy, powagi i szacunku należnego 
zmarłym, a także do utrzymania porząd-
ku i czystości.  

 Arkadiusz Wieczorek
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Odwiedziny na cmentarzu w określonych godzinach  | RUDA ŚLĄSKA

Odpowiedzią na to 
jest regulamin korzy-
stania z cmentarzy, 
nad którym w paź-
dzierniku pracowała 
rudzka Rada Miasta. 
Nowy regulamin wej-
dzie w życie 1 lutego  
2017 r. i obowiązy-
wał będzie na cmentarzach komunal-
nych przy ulicy Chorzowskiej w No-
wym Bytomiu, ul. 1 Maja w Halembie, 
ul. Porębskiej w Rudzie, ul. Hlonda oraz 
Huloka w Orzegowie a także przy 
ul. Krańcowej w Kochłowicach. 
– W myśl regulaminu z cmentarzy tych 
będzie można korzystać w określonych 
godzinach. Cmentarze w okresie od 
1 kwietnia do 30 września będą otwarte 
od godz. 7.00 do godz. 21.00, w okresie 

od 1 października do 31 marca w godz. 
od 7.00 do 19.00 – tłumaczy Katarzyna 
Kuberek, naczelnik wydziału Gospo-
darki Komunalnej. – Te godziny nie do-
tyczą świąt (Wielkanoc, Boże Narodze-
nie, Wszystkich Świętych), podczas któ-
rych rudzkie nekropolie będą czynne 
całą dobę – dodaje. 

Ponadto regulamin normuje inne za-
sady korzystania z cmentarzy. Zabrania 
m.in. palenia tytoniu oraz wprowadza-

nia zwierząt. Dzieci do lat 7 mogą prze-
bywać na terenie cmentarza pod opieką 
dorosłych. Regulamin zobowiązuje tak-
że do zachowania na terenie cmentarzy 

Na zakręcie nie widać nadjeżdżających samochodów.

– Ten łuk jest pod kątem 45 stopni. Skręcając z ulicy Wincenta na Orze-
gowską musimy wyjeżdżać poza oś jezdni – sygnalizują kierowcy. Mowa 
o fragmencie ul. Orzegowskiej, znajdującym się przed Mostem Orzegow-
skim. Zdaniem kierowców najlepiej byłoby, gdyby droga została przepro-
fi lowana, ale na to będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.
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Bramy cmentarza będą zamykane na noc.

Niebezpieczny zakręt | RUDA

Kierowcy, którzy jeżdżą ulicą Orze-
gowską podkreślają, że często muszą mieć 
oczy dookoła głowy. – Jadąc od strony 
Rudy do Orzegowa, przed Mostem Orze-
gowskim jest niebezpieczny zakręt w pra-
wo, natomiast gdy skręca się 
z ul. Wincentego w ul. Orzegowską, jest 
jeszcze gorzej. Poruszając się tym odcin-
kiem trzeba wyjechać za oś jezdni, żeby 
„wyrobić” na łuku, bo z obydwu stron jest 
bardzo ostry krawężnik. Można stracić 
kołpaki, a nawet uszkodzić opony 
– tłumaczy mieszkaniec dzielnicy Ruda. 
–Myślę, że lustro mogłoby rozwiązać część 
problemów – dodaje. Temat niebezpiecz-
nego poruszania się między  ul. Orzegow-

ską oraz Wincentego znany jest rudzkie-
mu magistratowi i był już poruszany pod-
czas spotkania prezydent z mieszkańcami 
dzielnic. – Podczas ostatniego posiedze-
nia Komisji ds. bezpieczeństwa ruchu 
drogowego przyjęliśmy zastosowanie 
półśrodka, czyli lustra, które ma stanąć 
naprzeciwko ul. Wincentego. Jednak 
podkreślam, że jest to tylko półśrodek 
i w najbliższym czasie postaramy się zli-
kwidować ten ostry łuk. Chcielibyśmy 
także skrócić krawężniki. Liczymy, że 
uda się to zrobić na wiosnę przyszłego 
roku – zapowiadał wówczas przedstawi-
ciel Wydziału Dróg i Mostów. 

 Magdalena Buchta

REKLAMA

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE 
WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl
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– Każdego roku w organizację biegu 
włącza się coraz więcej osób, które 
przynoszą ciasta i przedmioty na licyta-
cję, a także w różny sposób starają się 
pomóc. Nie liczą ani czasu, ani pienię-
dzy, bo po prostu chcą pomagać. Temu 
wydarzeniu zawsze towarzyszy niesa-
mowita atmosfera, wiele dobroci, 
ogromna chęć pomocy i spełnienia ma-
rzenia drugiego człowieka – zaznaczyła 
Aleksandra Poloczek, zastępca dyrekto-
ra Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji.

Bohaterką tegorocznej edycji mi-
kołajowego biegu była Kornelia Ła-
bęcka, u której kilka miesięcy temu 
zdiagnozowano chłoniaka. Dziew-
czynka od listopada poddawana jest 
chemioterapii. Jednym z jej marzeń 
jest podróż do Disneylandu, która dzię-
ki ofiarności rudzian będzie mogła się 
spełnić. – Bieg Mikołajów to już wspa-
niała tradycja w Rudzie Śląskiej. Dzię-
ki niemu pomagamy dzieciom z nasze-
go miasta, żeby udało spełniać się ich 
marzenia. Dlatego dziękuję wszystkim, 
którzy się do tego przyczyniają – pod-
kreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent 
Rudy Śląskiej.

Bieg Mikołajów 

Mikołaje spełniający marzenia
Ponad dwustu Mikołajów z Rudy Śląskiej i okolicznych miast wystartowało w charytatywnym biegu dla kornelki. Na rynku 
w Nowym Bytomiu już po raz piąty spotkali się ludzie o wielkich sercach, którzy postanowili spełnić marzenie sześcioletniej 
dziewczynki, walczącej z nowotworem układu chłonnego. Podczas Biegu Mikołajów udało się zebrać 6800 zł.

Biegacze, którzy postanowili pomóc 
dziewczynce, mogli przebiec 1,5 lub 4,5 
km. Każdy z nich wrzucił do puszki wol-
ny datek, który przyczynił się do urze-
czywistnienia marzenia sześciolatki.  
– Dzisiaj wszyscy rudzianie się  
jednoczą i to jest piękne. Jestem tu z całą 

rodziną, mamy otwarte serca i chcemy 
pomagać. Wierzymy, że uda się spełnić 
marzenie małej Kornelki i że pojedzie 
ona do Disneylandu – powiedział Lucjan 
Szajbel, uczestnik Biegu Mikołajów.

Pomoc dla Kornelki zadeklarowało 
również kilka rudzkich szkół i przed-

szkoli, które przekazały fundusze na 
szczytny cel. W bieg oprócz rudzian 
włączyli się także mieszkańcy pobli-
skich miast. – Ten bieg to naprawdę 
fajny pomysł. Oprócz tego, że można 
komuś pomóc, to jeszcze można spędzić 
czas aktywnie, w miłej atmosferze. 
Wspaniale, że ludziom chce się zrobić 

RudZka 
SpóŁdZIElNIa 

MIESZkaNIOwa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 

tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
informuje, że istnieje 

możliwość zasiedlenia od zaraz 
wymienionych w wykazie 

mieszkań, na podstawie umowy 
o ustanowienie odrębnej 
własności lokalu, których 
wartość ustalono zgodnie 
z wyceną rzeczoznawcy. 

wykaz mieszkań oraz obowią-
zujące warunki ich zasiedlenia 
znajdują się na stronie interne-
towej Rudzkiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, zostaną wywieszone 
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska 
w Nowym Bytomiu oraz w Spół-
dzielni w gablocie w dyrekcji, 
w Dziale Członkowsko-Lokalo-
wym Spółdzielni oraz w admini-
stracjach. 

Szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie www. rsm.
com.pl oraz pod tel. 32 248-24-11 
wew. 209 lub w Dziale Członkow-
sko-Lokalowym pokój 100 w Ru-
dzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

Z czym kojarzą się wam Święta Bożego Narodzenia? oczywiście z karpiem, a jeśli ma być najsmaczniejszy, to koniecznie z mikołowskiej RYBołówki. 
właściciele z myślą o swoich klientach w ofercie mają zarówno ryby żywe, np. karpie, pstrągi, szczupaki,  

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

Ryby na święta tylko z RYBOŁÓWKI!

To, z czego jesteśmy dumni, to 
zdrowe, naturalnie hodowane ryby. 
Tradycyjny karp polski hodowany 
jest przez trzy lata na naturalnych po-
karmach, ale można ten czas przy-
spieszyć i robią to głównie producen-
ci z Czech, Ukrainy czy Litwy. Dzięki 
sztucznym, naszpikowanym hormo-
nami paszom takie karpie hoduje się 
w maksymalnie dwa lata, co daje du-
że oszczędności i stąd niskie ceny 
w marketach, ponieważ to przede 
wszystkim do nich trafiają ryby z im-
portu.

W Rybołówce sprzedajemy tylko 
prawdziwego, polskiego karpia hodo-
wanego na pszenicy, dzięki czemu 
ma on niesamowity smak i walory 

odżywcze. Polecamy również sprze-
dawane przez nas pstrągi z najlepszej 
polskiej hodowli Złoty Potok oraz ho-
dowane na miejscu sumy.

Rybołówka może się też poszczycić 
wędzonymi rybnymi przysmakami 
o wyjątkowym zapachu i smaku.

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

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

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

łówce, kupujesz ją z pierwszej ręki, 
bez tysiąca marż.

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

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

paniowy

coś dobrego dla drugiego człowieka  
– stwierdził Marcin Cichoń ze Święto-
chłowic. – Pomaganie innym to ważna 
rzecz w życiu każdego człowieka. To 
nas podnosi na duchu i motywuje do 
działania, a szczególnie ważna jest po-
moc dzieciom – dodała Aleksandra 
Chechelska z Rudy Śląskiej. AL

pomoc dla kornelki płynęła z nieba i serca rudzian.
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Kubuś Dobrowolski
syn Katarzyny i Adriana

ur. 25.11. (2900 g i 50 cm)

Remigiusz Gronostaj
syn Michaliny i Marcina

ur. 26.11. (3550 g i 53 cm)

Stanisław Kaczmarek
syn Olgi i Pawła

ur. 30.11. (2980 g i 53 cm)

Emilia Labus
córka Moniki i Piotra

ur. 29.11. (3325 g i 54 cm)

Jagoda Bielawska
córka Anny i Jakuba

ur. 29.11. (3200 g i 55 cm)

Kinga Górny
córka Aleksandry i Roberta
ur. 27.11. (3640 g i 57 cm)

Amelia Przewoźnik
córka Sylwii i Sławomira

ur. 24.11. (2950 g i 52 cm)

Iga Wittstock
córka Elżbiety i Przemysława
ur. 30.11. (3100 g i 52 cm)

syn Renaty i Jacka 
Wilczyńskich

ur. 30.11. (3220 g i 54 cm)

Marcel Proske
syn Dominiki i Przemysława
ur. 25.11. (2650 g i 50 cm)

REKLAMA

„Szeregowiec Doss” Frances M. Doss
„Szeregowiec Doss” to wielokrotnie nagradzany dokument przedstawiający autentyczne 
wypowiedzi amerykańskiego bohatera wojennego wspominającego m.in. słynną opera-
cję wojskową na Hacksaw Ridge w 1945 roku. Po latach reżyser Terry Benedict wraz 

z tytułowym szeregowcem przemierzają miejsca zdarzeń od Arizony do Okinawy. Film 
zawiera liczne relacje naocznych świadków heroicznej postawy Desmonda Dossa – żoł-
nierza bez karabinu. Archiwalne ujęcia wojennych dokumentalistów obrazują dramat tam-

tych wydarzeń. Motywem przewodnim opowieści jest niezwykła postawa człowieka, który 
mimo odmowy służby z bronią w ręku został uhonorowany – za wyjątkowy akt odwagi i mę-

stwa z narażeniem życia – najwyższym odznaczeniem wojskowym w USA. Niniejszy fi lm to 
znakomite uzupełnienie pasjonującej lektury książki pod tym samym tytułem,  autorstwa  Fran-

ces M. Doss, wydanej w Polsce nakładem  Wydawnictwa „Znaki Czas
Mamy do rozdania 5 kompletów książek i fi lm DVD. Wyślij SMS-a o treści: wiad.DOSS + imię i nzwisko na numer 71100 (koszt 

SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y czekamy od 7.12 od godz. 10.00 do 12.12 do godz. 14.00. 

REKLAMA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza przetarg  na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego i garażu 
na terenie Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposaż.
w inst.

Stawka 
wywoł. 
(zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin oględzin 
lokalu

1 Ruda Śląska 10 – Wirek ul. Teatralna 2/03 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 68,51 elektryczna 

wod.-kan. 10,00 1.000,00 16.12.2016 r.
godz.10.00

2 Ruda Śląska 10 – Wirek ul. 1 Maja 270/I/6 
garaż w budynku usługowym 15,30 brak 4,00 500,00 16.12.2016 r.

godz. 12.00

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

kowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Go-

spodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 
218, pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użyt-
kowe / garaż przelewem na konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 
w terminie do dnia 22 grudnia 2016 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora 
(ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 
16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium 
na przetarg w dniu 28.12.2016 r. poz. nr… (l p. lokalu użytkowego/garażu) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 22 grudnia 2016 r. do 
siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział Eksploata-
cji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy / garaż z przetargu 
bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu 
użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowane-
go lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.

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

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

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o. o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redak-
tor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz 
Wieczorek, tel. 512-799-211, Magdalena Buchta, tel. 503-590-069. Redakcja: 41-709 Ruda 
Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97.  Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-
007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-
60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8. 00-17. 00, wt. , czw. 8. 00-16. 00, śr. 7. 00-16. 00, pt. 
8. 00-15. 00, reklama@wiadomoscirudzkie. pl. Druk: Polskapresse Sp. z o. o. 

www. wiadomoscirudzkie. pl  e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie. pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych 

w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń 
mogących godzić w dobre obyczaje. 
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– Kiedy zaczynałaś swoje śpiewa-
nie mówiłaś, że chcesz nagrać tylko 
jedną płytę. To już od dawna nieaktu-
alne…

– Tak miało być i z każdą kolejną 
płytą powtarzałam, że to już koniec. 
Tak było i rok temu, kiedy promowa-
łam poprzednią płytę – co przecież od-
bywało się wówczas w Rudzie Śląskiej. 
Tym razem już nie powiem, że to ko-
niec. Jeśli ciągle są ludzie, którzy chcą 
mnie słuchać a ja ciągle mam o czym 
pisać, to widocznie tak miało być. Uka-
zała się szósta płyta, a ja już zbieram 
materiały na kolejną – sama nie wiem 
jak to się dzieje. 

– Do kogo kierowany jest tytuł pły-
ty „Jestem Twoja”?

– To trochę przewrotny tytuł. Jest  on 
kierowany do każdego. Zarazem nie 
mogę powiedzieć, że robię wszystko 

WIADOMOŚCI�RUDZKIE�GRAJĄ�PO�ŚLĄSKU

Moje płyty odzwierciedlają mój stan ducha
Pod�koniec�listopada�ukazała�się�kolejna,�szósta�już�płyta�Janiny�Libery.�W�ramach�cyklu�„Wiadomości�Rudzkie�grają�po�ślą-
sku”�rozmawiamy�z�wokalistką,�która�na�początku�zakładała,�że...�wyda�tylko�jedną�płytę.�
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dla ludzi. Płyty nagrywam dla siebie, 
a jeśli to co robię, sprawia komuś przy-
jemność, to tylko się z tego cieszę. 

– Twoja płyta została bardzo do-
brze przyjęta. Który utwór jest Tobie 
najbliższy? 

– Moim zdaniem to płyta bardzo cie-
pła i pogodna. Moje płyty zawsze od-
zwierciedlają mój stan ducha. Teraz  
taka właśnie jestem – w takim okresie 
życia, w którym niczego nie chcę 
zmieniać i jestem pogodzona z losem. 
To słychać na mojej płycie. Takie wła-
śnie dochodzą do mnie słuchy. Cieszę 
się, że płyta się podoba. Jednak naj-
bliższy jest mi utwór „Bałkańska 
dziewczyna”. To piosenka o naszych 
kobiecych tęsknotach i marzeniach. 
Mimo upływu lat w każdej z nas są ja-
kieś oczekiwania i o tym właśnie jest 
ten utwór.  

– Teksty są Twojego autorstwa, ale 
współpracowałaś ze sprawdzonymi 
ludźmi…

– Ja z zasady jestem wierna. Jak za-
wsze za muzykę odpowiadał Stefan 
Ryłko, a duet zaśpiewałam z Wiktorem 
Trojanowskim. To taka moja życiowa 
dewiza – nie zmieniaj i akceptuj. Cza-
sem w życiu bywa tak, że wydaje nam 
się, że coś trzeba zmienić, jednak po 
czasie często okazuje się, że tak jak by-
ło dotychczas, było dobrze. Trzeba brać 
poprawkę na to, że każdy ma słabszy 
okres i coś idzie nie tak. Trzeba to prze-
czekać i pozwolić życiu toczyć się da-
lej. 

Nowa płyta Janiny Libery dostępna 
w redakcji Wiadomości Rudzkie oraz 
na stronie www.sklep.wiadomosci-
rudzkie.pl.

 Arkadiusz Wieczorek 

OGŁOSZENIE



REKLAMA

www.wiadomoscirudzkie.pl� Z�ŻYCIA�MIASTA�|�7.12.20168

Na kilka godzin Szkoła Podstawowa nr 6 zmieniła 
się w muzeum kultury Górnego Śląska. W murach pla-
cówki zorganizowano Dzień Śląski. Był to szczególny 
dzień także z innych względów, bo oficjalnie otwarto 
niedawno wyremontowaną salę gimnastyczną szkoły. 

Dzień Śląski był okazją do przypomnienia historii 
oraz tradycji regionu. – Liczne wystawy ubarwiały ko-
rytarze szkoły. Zainteresowani często zatrzymywali się, 
aby podziwiać prace plastyczne uczniów tematycznie 
związane z górnictwem. Niektórzy robili pamiątkowe 
fotografie z pełnowymiarowymi manekinami górnika, 
Karolinki i Skarbnika. Można było pogłębić swoją wie-
dzę z zakresu historii węgla. Perełką wystawy „Na gru-

KOCHŁOWICE

Piszcie i głoście!

Uczniowie wykazali się wiedzą na temat Ewangelii św. Mateusza.

– To nie jest zwykły konkurs, 
lecz także i wyznanie wiary – 
mówił ks. prałat Jerzy Lisczyk 
podczas kolejnego, bo już dwu-
nastego Konkursu Wiedzy Bi-
blijnej, odbywającego się na 
szczeblu rejonowym. W tym ro-
ku uczniowie rudzkich szkół 
podstawowych dzielili się swoją 
wiedzą na temat Ewangelii we-
dług św. Mateusza. 

– Konkurs odbywa się w 
trzech etapach, a ten jest prze-
pustką do udziału w etapie die-
cezjalnym. Hasło tegorocznego 
konkursu brzmi: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywe-
go”. Na podstawie Ewangelii św. Mateusza przygoto-
waliśmy pytania testowe, na które uczniowie będą 
odpowiadać przez 45 minut – informowała Barbara 
Totoń-Kryjak, organizatorka konkursu i doradca me-
todyczny religii. 

W konkursie uczestniczyło 45 uczniów z 18 szkół 
Rudy Śląskiej. Zanim jednak młodzież przystąpiła do 
testu, tradycyjnie wzięła udział w nabożeństwie Sło-
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Śląskie świętowanie

wa Bożego w kaplicy domu parafialnego w Kochło-
wicach, natomiast tuż po spędziła czas na modlitwie 
w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. – Najpierw 
wsłuchamy się w Słowo Boże, potem uczniowie wyka-
żą się wiedzą z Ewangelii w teście, jednak najważ-
niejsze jest, by wyjść stąd i ogłaszać ją światu – za-
znaczyła Barbara Totoń-Kryjak.  Do kolejnego etapu 
dostali się Grzegorz Borys, Klara Bartoszek i Kata-
rzyna Lewandowska. MB

KOCHŁOWCE,�BYKOWINA

Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Dam-
rota w Kochłowicach tradycyjnie już zorganizowała 

szkolną barbórkę. Na spotkanie zaproszono radnych 
z dzielnicy, górników i emerytów. 

Uczniowie zaprezentowali autorskie przedstawienie 
w gwarze śląskiej przygotowane przez Joannę Volkert 
i Beatę Prędki, nauczycielki kochłowickiej szkoły. – To 
już taka nasza szkolna tradycja. Zawsze przy okazji 
święta św. Barbary spotykamy się całą szkolną społecz-
nością, żeby świętować. Spotkania to także rozszerze-
nie lekcji regionalizmu prowadzonych w naszej szkole 
– mówi Izabela Lisiak, wicedyrektorka Szkoły Podsta-
wowej nr 18. 

Spotkanie w śląskim klimacie zorganizowano także 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bykowinie. Uczniowie 
najmłodszych klas zaprezentowali przedstawienia 
związane z rokiem obrzędowym regionu. Przygotowa-
no także konkurs gwary śląskiej, a wszyscy uczestnicy 
spotkania wspólnie zaśpiewali gwarowe piosenki. 
Wśród zaproszonych gości pojawili się radni oraz 
przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 47. Impreza 
zakończyła się regionalnym poczęstunkiem, czyli ślą-
skim żurem, kołoczem, kiełbasą i chlebem.  AW 

Uczniowie zaprezentowali się przed 
gośćmi i rodzicami.
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Po śląsku w podstawówkach

bie” były pochodzące z prywatnej kolekcji przedmioty 
wykonane z węgla – relacjonuje Alina Stankowska, na-
uczycielka z SP nr 6.

Zorganizowano także szereg konkursów – m.in. rzu-
cania kneflem do gorczka, czy recytacji. Gośćmi Dnia 
Śląskiego byli, prócz uczestników, członkowie Towa-
rzystwa Miłośników Orzegowa, którzy promowali hi-
storię i zabytki dzielnicy. Nie zabrakło także kulinar-
nych atrakcji, dzięki którym można było lepiej poznać 
tradycje Górnego Śląska. Dodatkowym wydarzeniem 
było otwarcie sali gimnastycznej, w której w ramach 
tegorocznego budżetu obywatelskiego m.in. wymie-
niono podłogę oraz część sprzętu sportowego.  JO

WIREK

W Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej zorgani-
zowane zostało uroczyste zaprzysiężenie uczniów 
klasy pierwszej mundurowej, kształcących się w za-
wodzie technik informatyk. Taka klasa to nowość  
w ofercie kształcenia tej placówki, która cieszy się 
ogromnym powodzeniem wśród uczniów kończą-

cych naukę w gimnazjach. – Obserwujemy ogromne 
zapotrzebowanie na klasy mundurowe. Ościenne 
miasta zaczęły rozszerzać to w klasach zawodowych, 
my natomiast chcieliśmy, by młodzież z naszego gim-
nazjum i innych placówek w Rudzie została w mieście 
– tłumaczyła Anna Witkowska, dyrektorka szkoły.  
– Na początku planowaliśmy stworzyć grupę 15-o-
sobową, jednak obecnie poszerzyła się do 24 osób, 
które uczestniczą w szkoleniach mundurowych – za-
znacza.

Kierunek proponowany w ZS nr 5 może być klu-
czem do sukcesów zawodowych uczniów. – Technik 
informatyk jest zawodem uniwersalnym – funkcjonuje 
we wszystkich dziedzinach przemysłu. Nie wyobra-
żam sobie, by Wojsko Polskie mogło funkcjonować 
bez informatyków. To zwiększa atrakcyjność uczniów 
na rynku pracy – dodała Anna Witkowska. MB

W szkoleniach mundurowych  
uczestniczy 24 uczniów.
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Ślubowali w ZS nr 5

W poniedziałek (5.12) po raz kolejny w Szkole Pod-
stawowej nr 40 im. Karola Goduli odbył się Śląski 
Dzień Szkoły. Tym jednak razem miał on trochę inny 
charakter – oprócz wspaniałych prezentacji w śląskim 
klimacie organizatorzy założyli wspólny cel – pomoc 
Piotrusiowi, jednemu z trzecioklasistów szkoły.  
– Chłopak, to uczeń naszej szkoły, który jest niepełno-
sprawny ruchowo i aby mógł prawidłowo się rozwijać 
potrzebuje ortezy stawu kolanowego – tłumaczyła Jo-
anna Gruszczyk, wychowawca nauczania wczesnosz-

GODULA

Pomoc dla Piotrusia
kolnego w SP nr 40. – Postanowiliśmy wyjść naprzeciw 
potrzebie i pomóc w uzbieraniu potrzebnej kwoty – do-
dała. Tak właśnie, oprócz występów uczniów oraz za-
proszonych gości, zorganizowano kiermasz, na którym 
można było zakupić ozdoby świąteczne i pomóc spra-
wić, by na twarzy Piotrka zawsze był uśmiech.  
– W akcję włączyła się świetlica szkolna, Świetlica Śro-
dowiskowa sióstr Elżbietanek, Godulskie Kółko Misyj-
ne, uczniowie i rodzice. Dzięki nim to wszystko się uda-
ło – zaznaczała organizatorka.  MB
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Spotkanie rozpoczęło się od prezenta-
cji historycznych zdjęć placu Niepodle-
głości. – Obecnie to miejsce straciło 
dużo ze swojego uroku – powiedział ar-
chitekt Marek Janik z Katedry Urbani-
styki i Planowania Przestrzennego Poli-
techniki Śląskiej, członek zespołu opra-
cowującego koncepcję rewitalizacji pla-
cu. – Naszym celem jest utworzenie tutaj 
reprezentacyjnego centrum dzielnicy, 
przypominającego o jej historii – pod-
kreślił.

Dużo dyskusji wzbudziła kwestia ru-
chu samochodowego, nie tylko na przy-
legającej do placu drodze wojewódzkiej 
nr 925, ale również na otaczających go 
ulicach. Część osób chciałaby ruch wo-
kół placu maksymalnie ograniczyć, inni 
wskazywali, że niezbędny jest dojazd do 
punktów handlowych i usługowych, a ze 
zlokalizowanego tu przystanku autobu-
sowego korzysta wielu pasażerów. – Jest 
to miejsce w centrum dzielnicy, więc 
trzeba pogodzić różne funkcje. Dlatego 

nie myślimy o zlikwidowaniu ruchu sa-
mochodów wokół, ale o jego uspokoje-
niu – mówił Marek Janik.

Mieszkańcy oczekują, że plac będzie 
pełen zieleni. Poparcie wszystkich ze-
branych zdobył też pomysł ustawienia 
ławeczki Karola Goduli, na której moż-
na byłoby usiąść obok tej historycznej 
postaci. Zwrócono również uwagę, że 
nowe zagospodarowanie placu musi być 
rozsądnie zaplanowane. – Nie jest to 
bardzo duży teren, więc nie można prze-
sadzić z liczbą umieszczonych tam ele-
mentów małej architektury – zaznaczył 
jeden z mieszkańców. Zamiast nieczyn-
nej obecnie fontanny, zebrani woleliby 
łatwiejsze w utrzymaniu w czystości try-
skacze.

Podczas spotkania podkreślano, że 
równie ważne jak sama rewitalizacja jest 
późniejsze dbanie o porządek i bezpie-
czeństwo na placu. – To ma być miejsce 
dla ludzi, a nie wybieg dla psów – padło 
na sali. Sposobem na ograniczenie de-
wastacji i zapewnienie bezpieczeństwa 
odwiedzającym to miejsce osobom ma 
być monitoring. Aby żaden z pomysłów 
nie umknął, uczestnicy konsultacji na 
kartkach mogli spisać to, co ich zdaniem 
na placu Niepodległości jest pozytywne 
i warte zachowania oraz to, co należało-
by zmienić.

– W Rudzie Śląskiej mieszkańcy pa-
trzą na swoje miasto z perspektywy swo-
ich dzielnic. Szanujemy to i wiemy, jak to 
jest dla nich ważne. Stąd stopniowa re-
witalizacja przestrzeni w poszczegól-
nych dzielnicach – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic. – A najlepsze pomy-
sły rodzą się w dialogu z tymi, którzy 
z tych przestrzeni będą korzystać – do-
daje.

Opinie mieszkańców Goduli mają zo-
stać wykorzystane przy opracowywaniu 
dokumentacji przebudowy placu Nie-
podległości. – Jak ma ona ostatecznie 
wyglądać, tego teraz nie jesteśmy w sta-
nie powiedzieć. Pomóc w tym mają wła-
śnie konsultacje z mieszkańcami. Myśli-
my o nadaniu nowych funkcji oraz o oży-
wieniu tego miejsca. W projekcie przy-
szłorocznego budżetu zarezerwowaliśmy 
środki na wykonanie takiej dokumenta-
cji – informuje wiceprezydent Michał 
Pierończyk.

Projekt budowlany ma powstać 
w przyszłym roku, jednak już teraz wła-
dze miasta wykonały pierwszy krok 
w kierunku odnowy tego miejsca po-
przez udział w projekcie „Mikroprze-
strzenie miejskie 2016”. Jest to wspólne 
przedsięwzięcie Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów oraz katowickiego od-
działu Towarzystwa Urbanistów Pol-

Pełnego zieleni, bezpiecznego, zadbanego, kameralnego, z ławeczką, na której można byłoby przysiąść obok Karola Goduli 
– takiego centrum dzielnicy chcieliby w przyszłości mieszkańcy Rudy Śląskiej – Goduli. Niedawno odbyły się konsultacje 
w sprawie rewitalizacji tamtejszego placu Niepodległości. Uwagi mieszkańców zostaną wykorzystane przy opracowaniu kon-
cepcji przebudowy tego miejsca. Projekt budowlany ma powstać w przyszłym roku.

O nowym obliczu centrum Goduli
skich. Jego celem jest opracowanie kon-
cepcji zagospodarowania wybranych 
przestrzeni publicznych w czterech mia-
stach: Rudzie Śląskiej, Siemianowicach 
Śląskich, Jastrzębiu-Zdroju i Żorach.

Dla każdej z czterech uczestniczących 
w projekcie przestrzeni powołane zosta-
ły cztery zespoły projektowe. – Tworzą 
je specjaliści z zakresu architektury, 
urbanistyki, ekonomii i socjologii. Dzię-
ki temu możemy liczyć na dogłębną ana-
lizę przestrzeni w Goduli i to w wielu 
aspektach. Przy opracowywaniu kon-
cepcji pod uwagę będzie brany również 
głos mieszkańców – wylicza Piotr Janik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji UM. 
Jednym z elementów realizacji projektu 
było właśnie ubiegłotygodniowe spotka-
nie konsultacyjne.

Efektem przeprowadzonych konsulta-
cji ma być opracowanie koncepcji dla 
poszczególnych lokalizacji biorących 
udział w projekcie. Następnie jury kon-
kursowe projektu wybierze jedną, która 
zostanie nagrodzona. Członkowie ze-
społu opracowującego zwycięską kon-
cepcję oprócz wyróżnienia będą mogli 
brać udział w dalszych pracach przy re-
witalizacji, w przypadku gdy dane mia-
sto, którego dotyczy praca, zdecyduje 
się na dalsze wykorzystanie tego pomy-
słu. WG

Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w dyskusji 
nad przyszłością placu Niepodległości.

– Ruda Śląska ma plan zagospodaro-
wania dla całego miasta od 2006 roku. 
Analiza wielu drobnych zmian, które zo-
stały przyjęte od czasu jego uchwalenia 
wskazała, że konieczne jest przygotowa-
nie kompleksowego opracowania dla 
większych obszarów – tłumaczy Michał 
Pierończyk, zastępca prezydent miasta 
ds. zagospodarowania przestrzennego. 
– Takie podejście pozwala na lepsze uję-
cie powiązań między zmianami, a dzięki 
temu na prawidłowe kształtowanie ładu 
przestrzennego – podkreśla.

– Podzieliliśmy miasto na cztery obsza-
ry, których granice wyznaczają ważne 
drogi – autostrada A4, ul. Zabrzańska 
i ul. 1 Maja. Przygotujemy więc cztery 
plany zagospodarowania, które będą 
przedmiotem osobnych uchwał Rady Mia-

sta – mówi Daniel Nowok, naczelnik Wy-
działu Urbanistyki i Architektury UM. 
– Ze względu na największą liczbę wnio-
sków w sprawie zmiany ustaleń dotych-
czasowego planu, jako pierwszym zajmu-
jemy się obszarem wyznaczonym przez 
ul. Zabrzańską od północy, ul. 1 Maja od 
zachodu, autostradę od południa oraz 
wschodnią granicę miasta – dodaje.

Do 16 stycznia 2017 r. można zgłaszać 
uwagi do projektu planu zagospodaro-
wania pomiędzy autostradą A4, ul. Za-
brzańską, ul. 1 Maja i wschodnią granicą 
miasta, który jest wyłożony do publicz-
nego wglądu do 30 grudnia 2016 r. 
Z projektem można się zapoznać w Wy-
dziale Urbanistyki i Architektury (pl. Ja-
na Pawła II 6, pokój nr 320) w godzinach 
pracy Urzędu Miasta. Z kolei 15 grudnia 

2016 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej 
Urzędu Miasta odbędzie się dyskusja pu-
bliczna nad przyjętymi w planie rozwią-
zaniami.

– To drugi moment, kiedy mieszkańcy 
mogą wpłynąć na kształt planu zagospo-
darowania przestrzennego. Pierwszym 
była możliwość zgłaszania wniosków do 
planu na początku tego roku, przed opra-
cowaniem projektu – zaznacza Daniel 
Nowok. – Zamknięciem prac będzie pod-
danie go pod głosowanie radnych – in-
formuje.

Aktualnie obowiązujący miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska został uchwalony 
w czerwcu 2006 roku. Od tego czasu 
wprowadzono w nim ponad 80 zmian. 
Prace nad nowym planem poprzedziło 

uchwalenie w marcu 2015 roku nowego 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta 

Można już zgłaszać uwagi do projektu pierwszej 
części nowego planu zagospodarowania przestrzennego

Do 16 stycznia 2017 r. mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zgłaszać uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego, który powstał dla obszaru po-
między autostradą A4, ul. Zabrzańską, ul. 1 Maja i wschodnią granicą miasta. Swoje uwagi powinni zgłosić też przedsiębiorcy, którzy na tym obszarze planu-
ją otworzyć lub rozbudować fi rmę. Projekt wyłożony jest do publicznego wglądu do 30 grudnia br. Z kolei 15 grudnia w Urzędzie Miasta odbędzie się dys-
kusja publiczna nad zawartymi w projekcie rozwiązaniami.

– dokumentu o bardziej ogólnym charak-
terze, z którym plan musi być zgodny.

 WG

Jako pierwszy nowym planem zagospodarowania objęty zostanie obszar 
między autostradą A4, ul. Zabrzańską, ul. 1 Maja i wschodnią granicą miasta.
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Kalendarz „Rudzkie Smaki” to wyjąt-
kowa publikacja, składająca się z przepi-
sów nadesłanych przez mieszkańców. 
Przez cały rok uczestnicy konkursu nad-
syłali receptury na dania i przetwory, 
skrywane w babcinych kredensach czy 
prywatnych notatnikach. Co miesiąc naj-
lepsze propozycje były nagradzane i to 
właśnie one są prezentowane w kalenda-
rzu. 

Konkurs „Rudzkie Smaki – sezon III” 
był kontynuacją zabawy, która zainaugu-
rowana została na początku 2014 roku. 
W 2016 roku mieszkańcy proponowali 
dania z chleba, kapusty, kartofli, makaro-
nu, czy na specjalne okazje, takie jak 
święta czy Dzień Matki. 

Laureatami tegorocznej edycji i auto-
rami przepisów, które znalazły się 
w trzecim wydaniu kalendarza kulinar-
nego są: Adam Podgórski, Marta Postul-
ka, Maria Małyska, Jan Widera, Anna 
Jach, Marta Lip-Kornatka, Adam Jop, 
Monika Kostka, Liliana Moskała-Zydra, 

Najlepsze przepisy kulinarne mieszkańców zebrane w kalendarzu na 2017 rok. Rudzki magistrat wydał właśnie publikację, w której zgromadzono zwycięskie 
przepisy z konkursu „Rudzkie Smaki”. Kalendarz to podsumowanie zabawy, która w Rudzie Śląskiej była prowadzona przez cały rok. 

Z rudzkim smakiem w Nowy Rok

Laureaci konkursu „Rudzkie Smaki” jako pierwsi odebrali kulinarne kalendarze na 2017 rok.

– Organizacje pożytku publicznego 
pełnią ważną rolę w życiu społecznym 
miasta. Dzięki idei „jednego procenta” 
mogą sprawniej funkcjonować i realizo-
wać swój potencjał – podkreśla prezydent 
miasta Grażyna Dziedzic. – Rosnąca 
liczba rudzkich podatników, którzy decy-
dują się na przekazanie części podatku 
organizacjom pożytku publicznego, 
świadczy o tym, że z roku na rok świado-
mość naszego społeczeństwa jest coraz 
większa – dodaje.

Podatnicy przekazali na rzecz rudzkich 
organizacji pożytku publicznego ponad 

708 tys. zł. Pieniądze te trafią do 29 pod-
miotów z Rudy Śląskiej. Najwięcej, bo 
blisko 332 tys. zł, otrzyma Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami „Fauna”. Dodaj-
my, że wśród ponad 8 tys. organizacji 
z całego kraju, które zostały wsparte  
„1 proc.”, towarzystwo znalazło się na 
211. pozycji.

Kwotą 96 tys. zł zostało wsparte z kolei 
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Pa-
liatywnej im. Jana Pawła II. – Dzięki środ-
kom z „jednego procenta” udało nam się 
w ostatnim czasie wykonać modernizację 
systemu ogrzewania z węglowego na ga-

zowy. Wykonaliśmy również nowe przyłą-
cze wodociągowe. Kolejne środki chcemy 
przeznaczyć przede wszystkim jako wkład 
własny na budowę nowej siedziby hospi-
cjum – informuje Teresa Wróbel, prezes 
stowarzyszenia.

Podatnicy hojnie wsparli też Stowarzy-
szenie św. Filipa Nereusza, które otrzyma 
ponad 59 tys. zł, Stowarzyszenie Rekre-
acyjno-Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska, 
na które przekazano 33 tys. zł oraz Dom 
Pomocy Społecznej prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Ka-
rola Boromeusza, który może liczyć na  

25 tys. zł. Pozostałe organizacje z Rudy 
Śląskiej otrzymają od kilku do kilkunastu 
tysięcy złotych.

Ogółem rudzcy podatnicy w zezna-
niach PIT za 2015 r. na organizacje po-
żytku publicznego działające na terenie 
kraju przekazali ponad 2,2 mln zł. Naj-
częściej odpisy były deklarowane 
na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z pomocą”. Drugie miejsce na liście zaję-
ło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
„Fauna”.

Rudzianie chętnie przekazują 1 proc. 
swojego podatku na rzecz organizacji po-

Ponad 700 tys. zł otrzymały rudzkie organizacje pożytku publicznego z „1 procenta”. To najwięcej w historii. Pieniądze pochodzą od polskich podatników, 
którzy rozliczyli się z fiskusem za 2015 r. i dokonali odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT. Ze wspomnianej sumy ponad 400 tys. zł przekazali mieszkańcy 
Rudy Śląskiej. Z kolei na organizacje pożytku publicznego w kraju rudzianie przekazali rekordową kwotę ponad 2,2 mln zł. 1 proc. podatku za zeszły rok 
przekazało 57 proc. rudzkich podatników. To więcej niż średnia dla całego kraju, która wyniosła 49 proc.

Rekordowy „1 procent”
żytku publicznego. Z możliwości takiej 
skorzystało prawie 58,3 tys. osób, czyli 
blisko 57 proc. wszystkich podatników 
rozliczających się za 2015 rok. W 2014 r. 
1 proc. zdecydowało się przekazać  
55 proc. podatników z Rudy Śląskiej,  
a trzy lata temu 50 proc. Z rozliczeń za 
2014 r. rudzkie organizacje pożytku pu-
blicznego otrzymały 666 tys. zł, z czego 
od rudzian zebrały prawie 400 tys. zł.

Obecnie w Rudzie Śląskiej działa  
29 organizacji pożytku publicznego oraz 
12 terenowych jednostek ogólnopolskich 
organizacji pożytku publicznego. TK

Małgorzata Wasiek, Ewa Czoik i Justyna 
Dragan.

Wydruk kalendarza był możliwy dzięki 
rudzkim przedsiębiorcom. W kulinarną 
zabawę włączyło się Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Ślą-
skiej, Piekarnia-Cukiernia „Jakubiec”, 
Restauracja-Cukiernia Vertigo i Druid 
Pub.

Wszystkie przepisy znajdują się na stro-
nie internetowej miasta: www.rudaslaska.pl 
w zakładce „rudzkie smaki” (kalenda-
rz_2017).

Zapraszamy do kulinarnej zabawy z rudz-
kim magistratem w 2017 roku. Do końca 
każdego miesiąca  można przesyłać do rudz-
kiego magistratu przepisy. Styczniowym te-
matem będą karnawałowe przekąski. 

Przepisy wraz ze zdjęciem potrawy 
można przesyłać drogą e-mailową na ad-
res media@ruda-sl.pl, pocztą na adres 
Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie 
Smaki”, bądź składać osobiście w Wy-
dziale Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta (p. 325).

Poniżej prezentujemy przepisy na smak 
listopada i smak grudnia.

Smak listopada
Zapiekanka kapuściana

Autor: Ewa Czoik. 
Składniki: ½ główki białej kapusty, 

3-4 surowe ziemniaki, 3 cebule, 300 g wę-
dzonego boczku, 1 puszka pokrojonych 
pomidorów (najlepiej w ziołach lub czosn-
ku), przyprawy: „warzywko” lub inne.

Przygotowanie: Naczynie żaroodpor-
ne smarujemy masłem. Na dnie układamy 
połowę pokrojonej w większą kostkę bia-
łej kapusty, następnie warstwę pokrojo-
nych w plasterki ziemniaków i posypuje-
my „warzywkiem”. Na ziemniakach ukła-

damy warstwę pokrojonej w piórka cebuli 
i kolejno pokrojony w kostkę boczek. Na-
stępnie wykładamy resztę kapusty i posy-
pujemy „warzywkiem”. Na koniec zale-
wamy pomidorami z puszki. Całość przy-
krywamy dwoma, trzema liśćmi kapusty 
aby góra zapiekanki nie przypiekła się. 
Po upieczeniu liście usuwamy. Naczynie 
przykrywamy pokrywą lub folią aluminio-
wą i wstawiamy do piekarnika na około  
1 godz. 20 minut.

Smak grudnia
Ciasto „Pani Walewska”

Autor: Justyna Dragan
Składniki (na formę o wymiarach 

25x35 cm): Ciasto kruche: 220 g zimnego 
masła, 500 g mąki pszennej, 1,5 łyżeczki 
proszku do pieczenia, 1-2 łyżki kwaśnej 
śmietany 18 %, ½ szkl. cukru pudru, 1 łyż-
ka cukru waniliowego, 6 żółtek. Wszyst-
kie składniki wyrabiamy  do uzyskania 
jednolitego ciasta. Zagniatamy w kulę 

i dzielimy na dwie równe części. Schła-
dzamy w lodówce około pół godziny. 
Beza: 6 białek, 1,5 szkl. cukru pudru, 
1 łyżka mąki ziemniaczanej. Białka ubi-
jamy na sztywną, lśniącą pianę. Stopnio-
wo dodajemy cukier, cały czas miksując. 
Pod koniec wsypujemy przesianą mąkę 
ziemniaczaną i delikatnie mieszamy. 

Krem maślano-budyniowy: 500 ml 
mleka, 2 łyżki cukru, 1 łyżka cukru wani-
liowego, 2 czubate łyżki mąki pszennej, 
2 czubate łyżki mąki ziemniaczanej,  
2 żółtka, 200 g miękkiego masła. 400 ml 
mleka zagotowujemy z cukrami. W resz-
cie mleka rozpuszczamy przesiane mąki 
oraz żółtka. Mieszankę wlewamy do go-
tującego się mleka, mieszamy, aż budyń 
zgęstnieje. Odstawiamy do całkowitego 
ostygnięcia.

Miękkie masło ucieramy na puszystą 
masę. Stopniowo dodajemy budyń, mik-
sując do uzyskania jednolitej masy. 

Dodatkowo: dżem z czarnej porzeczki 
lub powidła śliwkowe, 100 g płatków 
migdałowych.

Przygotowanie:
Schłodzone ciasta rozwałkowujemy 

i umieszczamy w dwóch prostokątnych 
formach o wymiarach 25x35 cm wyło-
żonych papierem do pieczenia. Smaruje-
my dżemem lub powidłami. Na dżem 
wykładamy pianę z białek i obficie po-
sypujemy płatkami migdałowymi. Oby-
dwa placki pieczemy w 180 st. C przez 
około 35-40 minut (jeśli nie posiadamy 
dwóch takich samych form, należy piec 
ciasta na dwa razy. Ważne jednak, by 
składniki na bezę ubić bezpośrednio 
przed pieczeniem pierwszego jak i dru-
giego placka). Wyjmujemy z piekarnika 
i studzimy.

Ostudzone placki przekładamy  
kremem budyniowym. Schładzamy  
w lodówce. IM
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Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 18
ul. 1 Maja 32, 41-706 Ruda Śląska
15 grudnia 2016, godz. 17.00
DZIECIĄTKO U DONNERSMARCKÓW
Wstęp wolny
Już po raz piąty zapraszamy na przedświąteczne spotkanie czytelnicze 
o charakterze literacko-muzycznym przygotowane przez Asocjację MBP-
18. Część literacką poprowadzą Marek Wacław Judycki i Bronisław 
Wątroba. Oprawę muzyczną zapewni Marian Brzoza.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
16 grudnia 2016, godz. 17.00
Z CYKLU „DOBRY WIECZÓR BIELSZOWICE” 
ARTUR BARCIŚ SHOW
Bilety w cenie: 40 zł/30zł/balkon/
Solowy występ popularnego aktora. Artysta w sobie właściwy sposób 
nawiązuje niezwykły kontakt z publicznością opowiadając anegdoty 
o swojej zabawnej drodze do aktorstwa. Zaprasza za kulisy teatru i planu 
fi lmowego opowiadając o tremie, dykcji, różnego rodzaju „sypkach”, czyli 
aktorskich wpadkach oraz dowcipach, jakie aktorzy robią sobie na scenie. 
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Choć to temat poruszany na łamach naszego tygodnika już wielokrotnie, wciąż warty przypominania, 
zwłaszcza u progu nadchodzącej zimy. Niska emisja – odpowiedzialna w największym stopniu za zanie-
czyszczenie powietrza – najbardziej daje nam się we znaki właśnie teraz.

Uwaga na powietrze
Wciąż dochodzą do nas alarmujące 

informacje na temat zanieczyszczeń 
powietrza. W Polsce z tego powodu 
rocznie umiera 45 tysięcy osób, z cze-
go aż 4 tysiące stanowią dzieci. 
W chwili obecnej na astmę w naszym 
kraju choruje ponad 12 milionów 
osób. Nie zdajemy sobie sprawy z za-
grożenia, a tym bardziej nie zastana-
wiamy się, skąd biorą się te statystyki 
i jak to jest możliwe. Tymczasem na-
sze powietrze to cichy zabójca – nie-
widoczne, dlatego tym bardziej nie-
bezpieczne. 

Kiedy temperatura otoczenia znacz-
nie spada, osoby, które nie są podłą-
czone do miejskich sieci ciepłowni-
czych – a jest ich nadal znaczna część 
– zaczynają sezon grzewczy. Niestety 
niejednokrotnie zdarza się, że prze-
starzałe instalacje w połączeniu z nie-
odpowiednim paliwem to prawdziwa 
bomba z opóźnionym zapłonem. 

Jak wskazują badania, w Polsce na-
dal najbardziej popularnym sposobem 
ogrzewania naszych domów jest uży-
wanie pieców na węgiel kamienny. 
Niestety instalacje te charakteryzują 
się niską efektywnością energetyczną 
i brakiem wyposażenia w odpowied-
nie filtry. Zasadę ich działania można 
porównać do jazdy samochodem bez 
katalizatora. Dodać należy jednak, że 
korzystanie z pojazdów bez mechani-
zmu oczyszczania spalin zostało 
prawnie zakazane na całym świecie. 
Korzystanie z pieców domowych nie-
stety nie. W Polsce spalanie 1 kg wę-
gla w piecach przydomowych powo-
duje emisję od 37 do 283 g pyłu oraz 
od 4 do 39 g dwutlenku siarki.

Z prowadzonych badań wynika, że 
w Polsce znaczący udział w emisji 
szkodliwych dla zdrowia substancji 
pochodzi z procesów spalania węgla 
w piecach domowych. Spalanie wę-
gla w domowych piecach grzewczych 
(głównie węgla kamiennego) przy-
czynia się do emisji 38% pyłów za-
wieszonych o średnicy poniżej 10 
mikrogramów (PM10) i 41% wielo-
pierścieniowych węglowodorów aro-
matycznych (WWA) – substancji  

o działaniu rakotwórczym i mutagen-
nym, a także 55% kadmu, metalu 
o szkodliwym wpływie na nerki, mo-
gącym powodować anemię i osteopo-
rozę. 

Zanieczyszczenie powietrza dla 
wielu to bardzo kontrowersyjny te-
mat. Zwłaszcza, że żyjemy w miej-
scu, gdzie węgiel to podstawowe do-
bro. Nie negujemy tutaj oczywiście 
dobra płynącego z tego daru natury, 
jakim jest przede wszystkim ciepło. 
Jednak używanie węgla tzw. drugiego 
sortu, choć z pozoru tańsze, w ogól-
nym rozrachunku wcale już takim się 
nie wydaje. Podobnie sprawa ma się 
w przypadku spalania np. odpadów. 
Opony, plastiki, gumy – owszem, po-
siadają wysoką kaloryczność – gdyby 
tak nie było, cementownie nie przyj-
mowałyby ich jako paliwa alternatyw-
nego. Różnica jednak polega na tym, 
w jakiej instalacji zostają spalone. 

Fakt jest taki, że jeszcze długa dro-
ga przed nami. Jednak musimy sobie 
zdawać sprawę z tego, że jeżeli nasze 
działania w zakresie niskiej emisji nie 
zostaną przyspieszone, możemy prze-
grać z czasem. Działania powinny 
być tak naprawdę prowadzone dwu-

torowo: edukacja oraz wymiana in-
stalacji lub używanego paliwa. 

W województwie śląskim marsza-
łek powołał specjalny zespół anty-
smogowy, którego głównym zada-
niem jest przygotowanie a potem 
wdrożenie programu ograniczenia ni-
skiej emisji. Od samego początku wi-
dać bardzo duże zaangażowanie naj-
wyższych władz wojewódzkich oraz 
różnych instytucji w walkę z zanie-
czyszczeniem powietrza w naszej 
aglomeracji.

25 listopada po raz kolejny odbyła 
się również debata pod hasłem „Śląsk 
bez smogu. Jak to zrobić?”, w której 
oprócz marszałka województwa wzię-
li udział również przedstawiciele Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, a także przedstawiciele 
Śląskiego Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu. 

Jak podkreślał marszałek Wojciech 
Saługa, walka z niską emisją to nie 
problem, który da się rozwiązać w je-
den rok. Potrzebne są długofalowe 
działania rozpisane na wiele lat. Nie 
chodzi o to, aby wyeliminować całko-
wicie używanie paliw kopalnych. Jak 

sam podkreślał, w naszym wojewódz-
twie nie będą podejmowane tak rady-
kalne działania jak np. w Krakowie, 
gdzie używanie pieców na węgiel ka-
mienny możliwe będzie tylko do roku 
2019. Działania powinny być przede 
wszystkim przemyślane i dostosowa-
ne do społeczeństwa. 

Walka ze smogiem to trudne zada-
nie. Jako województwo mamy jednak 
bardzo dobre doświadczenia. Wynika 
to przede wszystkim z budowania 
przemyślanych strategii w zakresie 
ochrony środowiska, za którymi idzie 
również konkretne wsparcie. O tym 
właśnie wsparciu przypomniał An-
drzej Pilot, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. 
A mamy się czym pochwalić. Pro-
gram ograniczenia niskiej emisji po-
przez wsparcie samorządów oraz in-
stytucji samorządowych po raz pierw-
szy prowadzony był w województwie 
śląskim. Jesteśmy również prekurso-
rem programu bezzwrotnego wspar-
cia osób indywidualnych w zakresie 
wymiany źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne.  

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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z komornikiem• 
bez BIK• 
bez limitów wiekowych i dochodowych• 
bez zaświadczeń• 
na oświadczenie• 
limit kredytowania do 500 tys. • 

PRZYKŁADOWA
 KWOTA 

KREDYTU
NASZA 
RATA

5 000 zł 76 zł
25 000 zł 280 zł
50 000 zł 500 zł

Podane ceny nie stanowią oferty 
handlowej w rozumieniu art. 66 

par. 1 Kodeksu Cywilnego

BIURO KREDYTOWE

REFINANS
OFERTY WSZYSTKICH INSTYTUCJI 
BANKOWYCH I POZABANKOWYCH 

W JEDNYM MIEJSCU

Możliwość wcześniejszej spłaty i zwrotu kosztów

kredyty gotówkowe na dowolny cel• 
kredyty odłużeniowe• 
kredyty konsolidacyjne• 
pożyczki na opał• 
chwilówki• 

J��I���A P���O��A
Oprocentowanie od 3,5%

Przyznawalność 98%
Decyzja w 15 min.

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ 
NA BEZPŁATNE, NIEZOBOWIĄZUJĄCE 
SPOTKANIE Z DORADCĄ KREDYTOWYM!

ul. Czarnoleśna 4b, Ruda Śląska

tel. 731-111-204

Seniorek
DOM DZIENNEGO POBYTU

Zapraszamy godz. 7.30-17.00

Ruda Śl.-Wirek 
ul. Pawła Kubiny 20 
tel.  661-030-392 
 885-030-392

Oferujemy także środowe 
spotkania dla seniorów 
przy kawie i ciastku 
17.15-19.30. 
W programie m.in.
pogadanki na temat 
zdrowia i choroby, 
muzykoterapia, ćwiczenia. 
Koszt spotkania 15 zł.

PROMOCJA

dzień próbny 30 zł

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 28.11.2016 r. do dnia 19.12.2016 r., na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 

przy ulicy Kingi, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4957/213 o powierzchni 947 m2, obręb 
Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 

Śląskiej pod nr KW GL1S/00007235/3 (działy III i IV wolne są od wpisów), która zostanie oddana w drodze 
przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (II piętro, naprze-
ciw pokoju 215) wykazów 
nieruchomości gruntowych 
znajdujących się w Rudzie 
Śląskiej w rejonie ulic: Ste-
fana Żeromskiego, która 
zostanie oddana w dzierża-
wę z przeznaczeniem pod 
uprawy rolne, Stefana Że-
romskiego, która zostanie 
oddana w dzierżawę z prze-
znaczeniem na cele rolni-
cze, Szyb Powietrzny, która 
zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod kiosk 
handlowy wraz z gruntem 
przyległym, Kokotek, która 
zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod ist-
niejące nośniki reklamowe, 
1 Maja, która zostanie od-
dana w najem z przeznacze-
niem pod istniejące nośniki 
reklamowe, Orzegowskiej, 
która zostanie oddana 
w dzierżawę oraz najem 
z przeznaczeniem pod ist-
niejący ogródek rekreacyj-
ny oraz garaż wolnostojący, 
Jana III Sobieskiego, która 
zostanie oddana w dzierża-
wę z przeznaczeniem pod 
istniejące ogródki rekre-
acyjne, Szczęść Boże, która 
zostanie oddana w dzier-
żawę oraz najem z prze-
znaczeniem pod istniejące 
ogródki rekreacyjne oraz 
garaż wolnostojący.

– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

– bez BIK-u
także z komornikiem

Ruda Śląska tel. 690-878-872Ruda Śląska tel. 690-878-872
CHWILÓWKI

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

CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM 
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU 

RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM

Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca 
się wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagrożenia, ta-
kie jak: wyciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, 
rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 248-10-
81 w godzinach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32 248-67-
02 lub bezpłatnym numerem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. 
Hallera 61, Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-
63-58, 603-880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 
7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.



Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Justyny Gwardiak
dobrego i sumiennego pracownika.

Rodzinie oraz bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd oraz Pracownicy
Aquadrom Sp. z o.o.
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PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta ruda Śląska, położonej w rudzie Śląskiej-Halembie 
w rejonie ulicy kochłowickiej o powierzchni 245 m², obręb kłodnica, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr:

– 1854/98 o powierzchni 16 m², karta mapy 1, kW nr Gl1S/00009339/6,
– 1855/1 o powierzchni 229 m², karta mapy 2, kW nr Gl1S/00021393/2,

która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu nieruchomości wynosi  32.000,00 zł.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 217) wykazu niezabudowanych nieruchomości grunto-
wych własności Gminy Miasta ruda Śląska o łącznej powierzchni 
368 m2, położonych w rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy ryb-
nickiej, obejmujących tworzące całość gospodarczą działki zapi-
sane na karcie mapy 3, obręb Halemba, oznaczone numerami 
geodezyjnymi:   

– 3810/118  o powierzchni 51 m2, kW Gl1S/00049105/9,     
– 3811/118  o powierzchni 317 m2, kW Gl1S/00016420/3,

które zostaną zbyte w drodze ustnego przetargu nieograniczo-
nego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta ruda Śląska. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wy-
nosi 48.000,00 zł.

Piotrowi Janikowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJca
składają

Koleżanki i Koledzy 
z Wydziału Urbanistyki i Architektury 

Urzędu Miasta Ruda Śląska

Panu Piotrowi Janikowi
naczelnikowi Wydziału Inwestycji urzędu Miasta ruda Śląska

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
w trudnych chwilach po śmierci

OJca
przekazują

Pracownicy Wydziału Inwestycji
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 Kafelkowanie, panele, remonty 
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 re-
monty łazienek, mieszkań, do-
mów. Tel. 507-055-024.

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

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

 Docieplenia budynków, remon-
ty elewacji. Tel. 607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-
560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pa-
nele, itp. Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuś-
ko. Tel. 601-292-699.

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, tapi-
cerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 
606-274-056.

 Obniżmy twoje raty kredytu. 
Tel. 32 243-01-77.

 Konsolidacja do 250 tys. Tel. 
32 243-01-77.

 Nie dajesz rady spłacać rat za-
dzwoń. Tel. 32 243-01-77.

 Nie masz zdolności kredyto-
wej potrzebujesz gotówki. Tel. 
32 243-01-77. 

 Szybka pożyczka, dojazd 780-
116-672.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-
408.

 Cyklinowanie, tel. 601-480-719.

 Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

 Rencista, „złota rączka”, oferu-
je profasjonalne, kompleksowe 
kafelkowanie łazienek, remonty. 
Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.

 Pomoce domowe ,,BLASK” 
– usługi porządkowe, sprzątanie, 
mycie okien, prasowanie, pranie 
dywanów i mebli tapicerowanych. 
Tel. 609-937-588.

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMI-
NOWE, tel.  516-516-611, 32 
260-00-33. Pośrednik CDF S.C. 
fi rmy Matpol Finanse Sp. 
z o.o.

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

 Remonty – kompleksowo – 
szybko – solidnie. Kuchnie – szafy 
na wymiar. Tel. 788-759-075.

 Pożyczki, kredyty nawet z ko-
mornikiem. Tel. 500-853-100.

 Gazownik, montaż czyszczenie 
pieców gazowych, instalacje. Tel. 
502-510-340.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-
MAN”. Usługi pogrzebowe i kre-
macyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 
242-26-27.

 Nagrobki w cenie producenta. 
Tel. 602-344-411.
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 KUPIĘ MIESZKANIE W RU-
DZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 502-052-
885. ANEL.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów 
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 
219 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 48 
m2, 108 tys., www.ANEL.pl tel. 
502-052-885.

 Ruda, jednopokojowe, 29 m2, 
58 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Wyremontowany dom, 157 
m2, Bielszowice, 530 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 38 
m2, 79 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885. 

 Szeregówki Halemba, 123 m2, 
325 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1 ok. 82 m2 od 270.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 od 
330.000 zł. Pomagamy uzyskać 

kredyt hipoteczny. 
www.nieruchomoscigabriel.pl 

tel. 691-523-055.

 Ruda 1 ul. Norwida – nowe 
domy szeregowe cena 270 tys. zł. 
GABRIEL, tel. 691-523-055.

 UWAGA – Wirek już wkrótce 
nowe szeregowe domy, ul. Jan-
kowskiego. GABRIEL, tel. 691-523-
055.

 Bielszowice – sprzedam dwu-
pokojowe, 43 m2, 99 500 zł. GA-
BRIEL, tel. 607-706-692.

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, pilne. Tel. 531-465-977.

 Kawalerki: Jankowskiego, 33 
m2, 2 piętro, 68 tys. LOKATOR, tel. 
793-017-323.

 Dwupokojowe: Westerplatt e 
47 m2, 99 tys., Katowicka 32 m2, 53 
tys., Solidarności, 46 m2, 118 tys. 
LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Trzypokojowe: Kopalniana 54 
m2, 139 tys., Pordzika, 55 m2, 129 
tys, LOKATOR, tel. 793-017-323.

 
 Do wynajęcia salon fryzjerski 

w Rudzie Śląskiej. Tel. 509-737-
782.

 Do wynajęcia lokal mieszkalny 
– Wirek. Tel. 692-765-153.

 Do wynajęcia lokal mieszkalny 
jako użytkowy – gabinety, biuro, 1 
piętro 80 m2,  Wirek. Tel. 692-765-
153.

 Sprzedam kawalerkę do remon-
tu. Ruda, Maya, 49 tys., 37 m2, tel. 
888-430-349. 

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

 Sprzedam M-3, 50 m2, parter, 
Bykowina, 80 tys., (do remontu). 
Tel. 600-318-418.

 Kupię bezpośrednio miesz-
kanie 2- lub 3-pokojowe, Byko-
wina, Wirek, Nowy Bytom. Tel. 
506-915-864.

 Do wynajęcia lokal – bar, 150 
m2, Halemba, Kłodnicka 47. Tel. 
604-835-094.
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 Skup samochodów. Płacimy 
najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 
792-155-155.

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

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

 Skup samochodów za gotówkę 
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. 
Tel. 510-823-457.

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

 AUTO-SKUP za gotówkę, stan 
obojętny. Tel. 507-572-625.

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

 Skup wszystkich samochodów! 
Recykling samochodowy. Wyda-
wanie zaświadczeń. Cena: 0,52 za 
kg. Odstąpię zbiornicę z możliwo-
ścią współpracy z recyklingiem. 
Tel. 32 771-61-31, 502-687-301.
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 Zatrudnię samodzielnego ku-
charza. Tel. 607-468-787.

 Firma budowlana Bedamex za-
trudni pracowników: brygadzistę, 
pracowników do prac ogólnobu-
dowlanych. Wymagane doświad-
czenie min. 2 lata. Tel. 32 242-24-
11, 601-504-030 w godz. 8-14.

 Zatrudnię opiekunki do pracy 
w Niemczech tel. 781-989-873,  
32 271-09-66.
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 Drewno kominkowe. Tel. 530-
412-007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 

507-851-852.
 

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

 Kupię akcje Huty Pokój naj-
wyższa cena. Tel 518-637-070.

 Sprzedam tanio przyczepę 
kempingową-lekką. Tel. 601-504-
030.

PROTEZY ZĘBOWE 
W RAMACH NFZ 

BEZ KOLEJKI
NZOZ STUDIO DENTAL

ul. Kłodnicka 97,
tel. 32 243-22-88

Dla wszystkich klientów, którzy złożą w naszej Placówce wniosek kredytowy 
w dniach 23.11 - 9.12. przygotowaliśmy słodki upominek.

Kredyt do 30.000 zł na oświadczenie.
Proste kredyty dla fi rm bez zaświadczeń o niezaleganiu w US i ZUS.

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod 
numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni, działa poprzez swoich Autoryzowanych Partnerów 
jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA, Geti n Noble Bank SA, FM Bank PBP SA, Bank BPH SA, Bank Pocztowy SA, Plus Bank SA, TF Bank AB, Ferratum Bank 
p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Raiff eisen Bank Polska SA oraz fi rm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., 
InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Regita Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., Opti ma Sp z o.o., Fundusz 
Mikro Sp. z o.o., Aforti  Finance SA, Iwoca Poland Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A.W zakresie umów ze współpracującymi bankami i fi rmami pożyczkowymi Fines S.A. 
jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/po-
życzkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/
pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 07.10.2016 r.

ZAPRASZAMY

506 937 477

Ginekolog 
 Stomatolog 

Chirurg
Dermatolog 

Pracownia protetyczna
NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

30 grudnia 2016 r.
kasa Urzędu Miasta będzie czynna

od 8.00 do 12.00.

31 grudnia 2016 r.
pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego 

rejestrujący zgony będą pracować 
od 8.00 do 14.00.



Deszcz medali dla UKP Ruda Śląska
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REKLAMA

ŁUCZNICTWO

Najmłodsza grupa UKS-u Grot Ruda Ślą-
ska 30 listopada sprawdziła swoje umiejęt-
ności. Był to sprawdzian w formie zawo-
dów, tarczy 80-tka, odległości 6 m, łuków 
„apaczy”. Oprócz startowej tremy młodzi 
zawodnicy musieli zmierzyć się z dodawa-
niem w metryczkach. W dziesięciu seriach 
do zdobycia było maksymalnie 300 punk-
tów. Wyniki przedstawiają się następująco: 

Sprawdzian młodych łuczników

W dziesięciu seriach można było zdobyć maksymalnie 300 punktów.

1. Daniel Kamiński – 238 punktów, 2. Ty-
mek Kolasiński – 225 punktów, 3. Domini-
ka Brzezina – 196 punktów, 4. Szymon Muc 
– 188 punktów, 5. Hania Kuś – 185 punk-
tów, 6. Wiktoria Zakrzewska – 173 punk-
tów, 7. Paulina Bracka – 171 punktów, 8.
Karolina Grudzień – 167 punktów, 9. Kinga 
Osiewalska – 146 punktów, 10. Wiktoria 
Kostorz – 79 punktów.

XXIV PLEBISCYT NA  SPORTOWCA I TRENERA ROKU 2016

Wybieramy najlepszych sportowców!
„Wiadomości Rudzkie” po raz XXIV or-

ganizują Plebiscyt na Najlepszego Sportow-
ca i Trenera Roku. Podobnie jak i w zeszłym 
roku nasi Czytelnicy wybiorą swoich fawo-
rytów i będą mieli możliwość wyłonienia 
Najpopularniejszego Sportowca, Sportowca 
Skrzata oraz Sportowca Amatora. Do 20 
stycznia 2017 r. przyjmować będziemy 
zgłoszenia klubów. Natomiast po tej 
dacie rozpocznie się głosowanie. 
Wszystko to podsumujemy 24 lute-
go uroczystą galą.

Do zgłaszania kandydatur zachę-
camy prezesów rudzkich klubów, 
a także mieszkańców naszego miasta. 
Kandydatury zostaną opublikowane 
w gazecie, na portalu wiadomoscirudzkie.
pl oraz na profi lu portalu społecznościowe-
go Facebook.

– Zachęcamy do udziału w plebiscycie. 
Wszyscy, którzy chcą zgłosić swoich kandy-
datów w kategoriach: Sportowiec, Trener, 
Sportowiec Skrzat oraz Sportowiec Amator, 
powinni nadesłać wiadomość w tej sprawie 
na maila redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
z następującymi danymi o kandydacie: imię 
i nazwisko, zdjęcie, adres, nazwa klubu, nu-
mer pesel, wiek, krótka notka opisująca osią-
gnięcia sportowe kandydata w roku 2016. 

Zgłoszenia można także dostarczać oso-
biście do redakcji – informuje Anna 
Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczel-

na „Wiadomości Rudzkich”.
Zarówno kandydaci na najlepszego 

sportowca jak i trenera powinni urodzić się 
w Rudzie Śląskiej lub pracować w klubie 
z naszego miasta. W kategorii Skrzat obo-
wiązuje limit wiekowy do 13 lat. W katego-
riach: Najpopularniejszy Sportowiec, Spor-
towiec Amator i Sportowiec Skrzat zwycięz-
ców wybiorą Czytelnicy. Natomiast Najlep-
szego Sportowca i Trenera Roku wytypuje 
specjalnie powołana w tym celu komisja. Za-
siądą w niej: przedstawiciel naszej redakcji, 

przewodniczący Komisji Sportu Rady Mia-
sta – Władysław Dryja, naczelnik Wydziału 
Kultury i Kultury Fizycznej – Andrzej 
Trzciński oraz przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji – Aleksandra Po-
loczek.

Podobnie jak w poprzednich edycjach zo-
staną również rozdane nagrody specjalne, 
a na gali nie zabraknie emocji oraz pokazów 
artystycznych. Tradycyjnie już wielkie pod-
sumowanie odbędzie się w Domu Kultury 
Bielszowice. Zapraszamy do wspólnej zaba-
wy i zgłaszania swoich kandydatów. Pokaż-
my rudzkim sportowcom, że doceniamy ich 
wkład w promocję naszego miasta.

Laureaci plebiscytu za 2015 r. 

ZAPASY

Barbórkowe zapasy

Zapaśnicy dobrze się spisali podczas międzynarodowych zawodów w Katowicach.

3 grudnia odbył się  Barbórkowy Turniej  
w zapasach. Na katowickich matach wal-
czyli zawodnicy z Czech, Niemiec, Węgier, 
Słowacji, Łotwy i Polski. Najlepiej spisał 
się Szymon Brzeziński zdobywając złoto 
w kategorii 73 kg. Tydzień wcześniej pod-
czas Pucharu Śląska Dzieci i Młodzików, 

rozgrywanym w rudzkiej Pogoni w Nowym 
Bytomiu, Szymon został uznany za najlep-
szego zawodnika turnieju i również zwycię-
żył. Złoto zdobyli jeszcze Franciszek Sikora  
(kategoria 43 kg) i Rafał Bzdyra, a brązowe 
medale wywalczyli Karol Wrzos i Wiktor 
Zimny.

PŁYWANIE

Miniony weekend należy uznać za bar-
dzo udany dla zawodników UKP Ruda Ślą-
ska. Pływacy zdobyli łącznie aż dziewięć 
medali. W sobotę (3.12) podczas II Rundy 
ISM Sobota w Cieszynie dwa srebrne meda-
le wywalczył Dawid Czerczak w wyścigach 
na dystansie 100 m stylem zmiennym oraz 
50 m stylem grzbietowym.

Natomiast w niedzielę (4.12) podczas 
Zabrzańskiego Mitingu Pływackiego, do 
grona medalistów dołączyli w kolejnych 
startach: Wiktor Staniszewski, który zdobył 
srebro, płynąc na dystansie 50 m stylem do-
wolnym, Bartosz Staniszewski, zdobywając 
dwukrotnie złoto (100 m stylem zmiennym 
oraz 50 m stylem klasycznym) i Klara Sur-

miak z dwoma srebrnymi medalami – 50 m 
stylem klasycznym oraz 100 m stylem 
grzbietowym. Sukces klubu zwieńczony zo-
stał podium Patrycji Lip, która zdobyła sre-
bro na dystansie 100 m stylem dowolnym 
oraz Tymoteusza Kłoski, który zdobył brąz 
w wyścigu 100 m stylem grzbietowym. Na 
wyróżnienie zasłużyli również mali pływa-
cy reprezentacji z roczników 2009 oraz 
2010: Zuzanna Ptak, Edyta Kreft, Milena 
Gęsicka, Tomasz Jonik, Igor Kozłowski 
oraz Oskar Świerczyna, którzy dzielnie po 
raz pierwszy reprezentowali klub w startach 
na dystansie 25 m stylem dowolnym. Pozo-
stali uczestnicy zawodów poprawili swoje 
rekordy życiowe.

Patrycja Lip zdobyła srebro 
na dystansie 100 m stylem dowolnym.
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HOkej

4 grudnia na Burloch Arenie odbył się Mię-
dzynarodowy Barbórkowy Turniej Minihoke-
ja na Lodzie. Na orzegowskim lodowisku 
zmierzyły się drużyny z Rudy Śląskiej, Byto-
mia, Sosnowca, Jastrzębia, a także z czeskiej 
Karviny. Turniej zorganizowany został pod 
patronatem wiceministra Grzegorza Tobi-
szowskiego.

– W zawodach brały udział dzieci z roczni-
ka 2009 i młodsze. Był to turniej minihokeja, 
czyli zawodnicy grają wszerz lodowiska, na 
dwóch taflach, systemem piętnastominuto-
wym, a każda z drużyn rozgrywała cztery me-
cze. Po każdym meczu były jeszcze dodatkowo 
rozgrywane rzuty karne, które też wliczały się 
do końcowej klasyfikacji – tłumaczył Jerzy 
Sobera, prezes RTH Zryw Ruda Śląska.

Na pierwszym miejscu uplasowała się cze-
ska drużyna SK Karvina, z kolei drugie miej-
sce wywalczyli zawodnicy JKH GKS Jastrzę-
bie, a trzecie miejsce na podium zajęła druży-
na TMH Polonia Bytom, na czwartym – RTH 
Zryw Ruda Śląska, zaś na piątym – UKS Za-
głębie Sosnowiec.

Nagrody wręczyli: Jacek Srokowski (do-
radca ministra energii) oraz Iwona Skrzyp-
czyk-Sikora (prezes Towarzystwa Miłośników 
Orzegowa). Po trzech zawodników z każdej 
drużyny zostało także wyróżnionych nagroda-
mi indywidualnymi, a najlepszym bramka-
rzem turnieju został wybrany zawodnik z SK 
Karvina, natomiast strzelcem zawodnik z JKH 
GKS Jastrzębie.

Barbórkowy  
turniej na lodzie

RTH Zryw zajął czwarte miejsce.

Fitness
10 grudnia, godz. 10.00  

– Mikołajkowa Konwencja Fitness,  
hala MOSiR-u, ul. Hallera 16b.

Biegi
10 grudnia, godz.10.00  

„Biała Dycha na Burlochu”, Burloch Arena.
Siatkówka

11 grudnia, godz. 17.00 – mecz KPKS Halemba 
– MKS MOS Płomień Sosnowiec, III liga.

SiaTkówka

Siatkarskie rozgrywki 
pełne emocji

Miniony tydzień był ważny dla siat-
karek KPKS-u Halemba. Juniorki nie 
tylko rozpoczęły weekendowy maraton 
siatkarski, ale także zakończyły pierw-
szy etap swoich rozgrywek, deklasując  
rywalki w II lidze juniorek. Ostatnim 
rywalem rudzkiej drużyny był zespół 
z Jastrzębia, który ostatecznie zajął 
ostatnie miejsce i nie odniósł żadnego 
zwycięstwa w lidze.

Przyjezdne od początku spotkania zo-
stały „rozstrzelane” zagrywką KPKS-u, 
gdzie brylowały Komorowska i młoda 
Watola, ale swoje dorzuciły również 
Skworc, Kolanek i Szafarczyk. Jastrzę-
bianki miały przez to duży problem z wy-
prowadzeniem groźnej akcji, dzięki cze-
mu rudzki zespół bronił ich kontry i wy-
prowadzał swoje zdecydowanie sku-
teczniej. Nie zabrakło także nieszablo-
nowych zagrań w ataku, jak i imponują-
cych bloków.
KPKS Halemba – Jastrzębski Klub 
Siatkarski SMS Jastrzębie II 3:0 

(25:11, 25:17, 25:17)
Natomiast sobotę (3.12) rozpoczęły 

zespoły młodziczek w turniejach roz-
grywanych na hali MOSiR-u w Halem-
bie. Następnie rywalizacja szybko prze-
niosła się do Dąbrowy Górniczej, gdzie 
o punkty walczyła drużyna seniorek. 
Bardzo dobrze rudzkim młodziczkom 
układała się także gra przy własnej pu-
bliczności. Oba zespoły wywalczyły 
komplet punktów.
KPKS Halemba – MCKiS Jaworzno 

2:1 (25:15, 12:25, 15:12)
MUKS Sari Żory II – KPKS Halemba 

0:2 (16:25, 15:25)
KPKS Halemba II – MCKiS Jaworz-

no II 2:0 (25:14, 25:21)
BKS Stal Bielsko-Biała II – KPKS 

Halemba II 0:2 (21:25, 18:25)

Zwycięską passę siatkarek utrzymały 
seniorki, mierząc się na wyjeździe z wy-
soko uplasowaną drużyną Tauron MKS 
Dąbrowa Górnicza II. Pomimo słabszego 
początku (pierwszy set 25:19) i proble-
mów z wykończeniem akcji, gra halem-
bianek odmieniła się w drugiej partii spo-
tkania. To właśnie halembski zespół prze-
jął inicjatywę, coraz lepiej spisując się 
w ataku i na zagrywce, dodatkowo często 
zatrzymując blokiem ataki gospodyń. 
Motorem napędowym drużyny były Zaj-
kowska i Kolanek, które na zmianę dobi-
jały rywalki swoimi atakami. W końcu 
wygrały 1:3, jednak nie wróciły w najlep-
szych humorach. W końcówce meczu 
kontuzji doznała Kolanek, która od kilku 
spotkań jest mocnym punktem zespołu.
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza II  

– KPKS Halemba 1:3
(25:19, 15:25, 18:25, 19:25)

Z kolei miniona niedziela (4.12) nie 
była zbyt udana dla rudzkich zawodni-
czek, które przegrały mecz rewanżowy 
z zespołem MKS Dąbrowa Górnicza II.

Standardowo już, najgorzej wyglądał 
pierwszy set, wiele błędów w przyjęciu 
i ataku nie pozwalało utrzymać tempa 
gry dąbrowianek. W kolejnych odsło-
nach, przede wszystkim dzięki dobrej 
grze Szafarczyk i Zajkowskiej, rudzian-
ki zdołały utrzymać wysoki poziom 
spotkania minimalnie ustępując przy-
jezdnym. Najlepiej wyglądał trzeci set, 
w którym praktycznie od początku 
KPKS utrzymał trzypunktowe prowa-
dzenie, jednak przez błędy własne prze-
waga ta zmalała i nie udało się już przy-
wrócić dobrego rytmu gry. Ostatecznie 
rudzki zespół przegrał 0:3.

KPKS Halemba – Tauron MKS  
Dąbrowa Górnicza II 0:3

(14:25, 19:25, 18:25)  

Rudzkie siatkarki odnoszą coraz więcej sukcesów.

SPorTowy rozKłaD JazDy

Kolumny sportowe zredagowała  
magdalena buchta

ZaPaSy

FUTSal – II lIGa

Remis Gwiazdy z Krakowem

Mecz trzymał w napięciu do ostatnich sekund.

Remisem zakończyło się sobotnie (3.12.)
spotkanie rezerw Gwiazdy z GAP AZS UEK 
Kraków. Gospodarze szybko objęli prowadze-
nie w meczu po trafieniu Mrowca już w pierw-
szej minucie gry. Jednak rywale dorównali ru-
dzianom w trzynastej minucie. Na początku 
drugiej połowy gospodarze dali się zaskoczyć 
rywalom i ponownie Bieda trafił do bramki 
Gwiazdy. W dalszej części spotkania rudzianie 
starali się odrobić stratę, co udało im się 
w trzydziestej piątej minucie meczu, kiedy to 

Slavia na międzynarodowym podium

Kolejne medale wywalczyły rudzianki  
w międzynarodowym turnieju. W dniach 2-4 
grudnia w Czarnym Borze na Dolnym Ślą-
sku rozegrany został Międzynarodowy Tur-
niej w Zapasach Kobiet Czarny Bór Open. 
W zawodach oprócz czołówki krajowej 
uczestniczyły także reprezentacje dwunastu 
państw m.in. Włoch, Francji, Białorusi, 
Szwecji, Niemiec, Finlandii, Rosji, Litwy  
i Łotwy. W sumie w zmaganiach brało  
udział 317 zawodniczek. W tym prestiżo-
wym turnieju nie mogło zabraknąć zawodni-
czek ZKS-u Slavia Ruda Śląska. Dziewczy-

ny pojechały do Czarnego Boru w czterna-
stoosobowym składzie, a siedmiu z nich 
udało się stanąć na podium. Zdecydowanie 
najlepiej zaprezentowała się Natalia Kubaty, 
która zajęła pierwsze miejsce w kategorii do 
60 kg seniorek. Z kolei srebrny medal wy-
walczyła Karolina Stróżyk w kategorii do 52 
kg kadetek, zaś medale brązowe zawisły na 
szyjach Aleksandry Cieślik (37 kg, mło-
dziczki), Roksany Gwózdek (48 kg, mło-
dziczki), Natalii Koperskiej (43 kg, kadetki), 
Kamili Kulwickiej (65 kg, kadetki) i Darii 
Szymeczko (53 kg, seniorki).

Turniej zapaśniczy w Czarnym Borze okazał się owocny dla zawodniczek ZKS-u Slavia.

Gwiazda II ruda Śląska – GaP azS UEK Kraków 3:3 (1:1)

rEKlaMa

ponownie Mrowiec zdobył bramkę. Od tego 
momentu wielkie emocje towarzyszyły za-
wodnikom oraz kibicom do końcowych se-
kund spotkania. To właśnie w końcówce me-
czu rywale wyszli na prowadzenie (na 31 se-
kund przed końcową syreną), jednak rudzianie 
postanowili walczyć do końca i na pięć sekund 
przed końcem rozgrywki, niezawodny tego 
dnia Mateusz Mrowiec trafił po raz trzeci do 
bramki przeciwnika. Mecz zakończył się remi-
sem 3:3.

PrEzyDEnT MIaSTa rUDa ŚląSKa 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta ruda Śląska wykazu 
nieruchomości własności Gminy ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 1833/218 
o pow. 775 m2, Kw Gl1S/00007497/7 zapisanej na karcie mapy 1, obręb nowy By-
tom, położonej w rudzie Śląskiej przy ul. lisiej, przeznaczonej do zbycia w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych w trybie art. 32 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

oGłoSzEnIE
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