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WYDAWCA

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

* 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!

Świątecznie 
na rynku

Więcej str. 10
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby ten czas wypełniły rodzinne ciepło, 
spokój oraz atmosfera pokoju i miłości. Serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności także z okazji 

nadchodzącego, 2017 roku składa redakcja ,,Wiadomości Rudzkich".

szt.
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CZEKOLADA MILKA, 300 g
799

FILETY
ŚLEDZIOWE
A'LA MATJAS
800/400 g

599
opak.

379
szt.

559
szt.180 zł TANIEJ 

SZYNKA
DO PARZENIA

2699
KG

BYKOWINA życzy pogodnych Świąt
2299

KG

SZYNKA
ŚWIĄTECZNA

ŚLONSKOTRADYCYJNO

MASŁO 
EKSTRA 
3 RODZAJE

KARP PATROSZONY
ŚWIEŻY

1299
kg

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  

12
DORSZ CZARNY
PATROSZONY
ŚWIEŻY

1490
kg

A'LA MATJAS

99

300 zł TANIEJ 

300 zł TANIEJ 

899
opak.

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  

3
1099

szt.

życzy pogodnych Świąt

Osobom do lat 18 
alkoholu nie sprzedajemy

PIWO
TYSKIE 
GRONIE
8 x 0,5 l

613 zł TANIEJ 1699
8-pack

2312
8-pack

TYLKO 21-24 GRUDNIA
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REKLAMA

Działania w zakresie aktywizacji za-
wodowej osób bezrobotnych przebie-
gają dwutorowo. Po pierwsze – polega-
ją na udzielaniu pomocy osobom bez-
robotnym, dopasowanej ściśle do ich 
potrzeb. Po drugie – na skutecznej 

i efektywnej współpracy 
ze środowiskiem biz-

nesowym regionu. Staramy się, by po-
dejmowane przez nas wysiłki przynosi-
ły korzyści dla obu stron tego natural-
nego na rynku pracy dialogu, przyno-
sząc realny skutek w postaci zwiększe-

nia miejsc pracy oraz spadku poziomu 
bezrobocia.

By lepiej ukazać efekty naszej pracy, 
warto wskazać na liczby! W 2016 r. 
zaktywizowaliśmy ponad 1050 osób, 
co przełożyło się bezpośrednio na licz-
bę zarejestrowanych osób bezrobot-
nych. W styczniu w tutejszym Urzędzie 
zarejestrowanych było 3276 osób bez-
robotnych, natomiast w listopadzie już 
tylko 2409 osób.

Wydaliśmy blisko 4 500 skierowań 
do pracy, z organizowanych staży 

skorzystało ponad 500 osób, 
w pracach społecznie-
użytecznych uczestniczyło ok. 
180 osób, pomogliśmy stwo-
rzyć ponad 90 nowych fi rm,  

natomiast z zatrudnienia subsy-
diowanego skorzystało ponad 200 osób.

Niestety nasz czas pochłaniały rów-
nież obowiązki biurokratyczne – wyda-
liśmy prawie 17 000 decyzji i 16 500 
zaświadczeń!

By jak najwięcej osób mogło skorzy-
stać z naszej pomocy, oprócz środ-
ków otrzymywanych z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, pozyskujemy również dodat-

kowe środki fi nansowe m.in. z fundu-
szy Unii Europejskiej, które przezna-
czamy na realizacje różnorodnych pro-
jektów skierowanych do naszych klien-
tów. W 2016 r. pozyskano środki na re-
alizację 7 nowych projektów (w tym 5 
ze środków Unii Europejskiej), o łącz-
nej wartości ponad 5,3 mln zł.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
naszych Klientów, staraliśmy się rów-
nież wprowadzać nowatorskie, innowa-
cyjne  przedsięwzięcia, daleko wykra-
czające poza obowiązki ustawowe, 
wśród których wymienić można:

Dialog Ekspercki – przygotowany • 
z myślą o integracji środowiska in-
stytucjonalnego, prezentowanego 
przez m.in. Śląski Urząd Wojewódz-
ki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Państwową Inspekcję Pracy, Urząd 
Skarbowy, Straż Graniczną, z przed-
stawicielami pracodawców naszego 
regionu, przyczyniający się do dyna-
micznego rozwoju przedsiębiorczo-
ści w regionie
Dzień Otwarty, który był okazją do • 
wzięcia udziału w konsultacjach 

Innowacyjność, sprawność, działanie 
– najważniejsze wydarzenia roku 2016!

diowanego skorzystało ponad 200 osób.

nież obowiązki biurokratyczne – wyda-
liśmy prawie 17 000 decyzji i 16 500 
zaświadczeń!

Kolejny  rok w rudzkim Urzędzie Pracy upłynął bardzo pracowicie.  Z dużym zaangażowaniem realizowaliśmy dla państwa obowiązki określone przez ustawę 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  których głównym celem jest wspieranie osób bezrobotnych w podjęciu zatrudnienia.

dotyczących nowoczesnych metod 
selekcji kandydatów do pracy, ale 
także lepszego poznania różnorod-
nych form wsparcia oferowanych 
przez rudzki Urząd Pracy
Trzecią edycję konkursu Najlepszy • 
Debiut w Biznesie – promującego 
przedsiębiorstwa powstałe przy 
wsparciu dotacji udzielanych przez 
powiatowe urzędy pracy woj. ślą-
skiego
Współorganizację panelu w trakcie • 
Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw pt. 
,,Urząd Pracy jako znaczący partner 
i koordynator lokalnego rynku pra-
cy, promującego Urzędy jako rzetel-
nego partnera we wzajemnej współ-
pracy z przedsiębiorcami, dążącej 
do poprawy warunków panujących 
na rynku pracy”.

Serdecznie dziękujemy za ten praco-
wity rok zarówno osobom bezrobotnym 
jak i pracodawcom.  Jesteśmy po to, 
aby pomagać, dlatego liczymy, że rok 
2017 przyniesie jeszcze bardziej owoc-
ną  współpracę.

nia miejsc pracy oraz spadku poziomu 

– Na inwestycje w 2017 roku chcemy 
przeznaczyć ponad 21 proc. wszystkich 
przyszłorocznych wydatków. Taki wysoki 
współczynnik osiągają miasta najlepiej się 
rozwijające. Dla porównania dla tegorocz-
nych fi nansów naszego miasta współczyn-
nik ten wyniesie ok. 14 proc., podobnie było 
w 2015 r., natomiast w latach 2011 – 2014, 
kiedy mierzyliśmy się z naprawą fi nansów 
miasta, wydatki inwestycyjne w stosunku 
do ogółu wydatków stanowiły ok. 10 proc. 
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. 
– Na tym przykładzie widać, że Ruda Śląska 
z roku na rok się rozwija i co ważne, efekty 
są widoczne gołym okiem – dodaje.

BUDŻET 2017

Proinwestycyjny budżetAż 166 mln zł na inwestycje chcą 
przeznaczyć w przyszłym roku 
władze Rudy Śląskiej. To najwięcej 
w historii miasta. Plan 
inwestycyjny na następny rok 
szczegółowo określa projekt 
budżetu miasta na 2017 r., który 
otrzymał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Izba pozytywnie odniosła się też 
do planowanego zadłużenia 
i defi cytu miasta. Teraz projekt 
budżetu muszą jeszcze zatwierdzić 
rudzcy radni. Sesja w tej sprawie 
odbędzie się 29 grudnia.

Przygotowany przez służby fi nansowe 
miasta projekt budżetu miasta na 2017 r. 
został pozytywnie oceniony przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, 
która również pozytywnie oceniła projekt 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
fi nansowej. Przygotowane projekty są, zda-
niem RIO, kompletne i opracowane zgod-
nie z zapisami ustawy o fi nansach publicz-
nych. Izba w swoim orzeczeniu odniosła się 
również do planowanego w projekcie przy-
szłorocznego budżetu defi cytu, który wy-
nieść ma 67,2 mln zł. Co ważne, w orzecze-
niu można przeczytać, że przy planowaniu 
budżetu na 2017 r. spełniony został wyma-
gany wskaźnik dotyczący zadłużenia.

Na pokrycie budżetowego defi cytu wła-
dze miasta planują uruchomienie kolejnej 
transzy kredytu z Europejskiego Banku In-
westycyjnego. Wyniesie ona 89 mln zł. 
– Całość kredytu, który ma być przeznaczo-
ny wyłącznie na inwestycje, w latach 2016 
– 2019 to 277 mln zł. W tym roku wykorzy-
staliśmy pierwszą transzę w wysokości 
40 mln zł. To dzięki m.in. tym środkom uda-
ło się tak sprawnie i znacznie przed termi-
nem oddać do użytku kolejny odcinek trasy 
N-S – podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Musimy pamiętać, że teraz wchodzi-
my w okres intensyfi kacji konkursów na 
unijne dofi nansowania wielu inwestycji, 
dlatego musimy mieć na to pieniądze i to 
nie tylko na pokrycie wkładu własnego, ale 

także na „wyłożenie” środków, by potem 
otrzymać ich refundację – dodaje.

Z przyszłorocznych inwestycji najwię-
cej środków, bo aż 90 mln zł, przeznaczo-
nych ma być na drogi. Z tej kwoty 42 mln 
zł ma zostać zabezpieczonych na budowę 
kolejnych odcinków trasy N-S. Z kolei po-
nad 19 mln zł w projekcie budżetu zostało 
zarezerwowanych na gospodarkę mieszka-
niową. – Chcemy rozpocząć budowę 50 
mieszkań komunalnych przy zbiegu ul. 
Stromej i Bytomskiej oraz 46 mieszkań przy 
ul. Lisiej. Ponadto chcemy partycypować 
w budowie mieszkań w ramach TBS. 
W przyszłym roku w ramach projektu reali-
zowanego ze środków unijnych planujemy 
także zaadaptować 13 lokali 
użytkowych i mieszkalnych na lokale so-
cjalne – informuje wiceprezydent Michał 
Pierończyk.

Miasto zamierza w przyszłym roku pod-
dać termomodernizacji 11 budynków uży-
teczności publicznej oraz mieszkalnych, 

wielorodzinnych znajdujących się 
w zasobie miasta. Stermomoderni-
zowanych ma również zostać pięć 
budynków placówek oświatowych 
oraz mają zostać przeprowadzone 
remonty dachów budynków dwóch 
kolejnych placówek. W dalszym 
ciągu w mieście rozwijana ma być 
infrastruktura sportowo-rekreacyj-
na ze sztandarową inwestycją, czy-
li budową stadionu lekkoatletycz-
nego. Inwestycja ta ma kosztować ponad 9 
mln zł. Ponad 1 mln zł  zarezerwowano na 
dalszą rozbudowę ośrodka sportowo-rekre-
acyjnego Burloch Arena. W przyszłym ro-
ku ma tam powstać m.in. wielofunkcyjne 
boisko oraz tor rowerowy pumptrack. Na-
tomiast na basenie letnim w Nowym Byto-
miu wybudowany zostanie wodny plac za-
baw dla dzieci.

 W 2017 r. w mieście ma się rozpocząć 
budowa traktu rudzkiego, czyli rewitaliza-
cja 35 ha terenów zielonych oraz rewitali-

zacja podwórek. Kontynuowana bę-
dzie również modernizacja oświetle-
nia ulicznego w mieście. Modernizo-
wane mają być też wiaty przystanko-
we, ponadto w projekcie budżetu 
znalazły się środki na dofi nansowa-
nie budowy instalacji OZE dla bu-
downictwa jednorodzinnego. Władze 
Rudy Śląskiej myślą także o bezpie-
czeństwie mieszkańców. W przy-

szłym roku miasto zamierza dofi nansować 
zakup radiowozów dla policji oraz samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla straży 
pożarnej. W 2017 roku w Rudzie Śląskiej 
będą też wykonywane inwestycje, o które 
wnioskowali mieszkańcy w ramach budże-
tu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczo-
no 2,815 mln zł. Ponadto miasto zamierza 
w przyszłym roku przeznaczyć 15,4 mln zł 
na różnego rodzaju remonty. Najwięcej 
środków pochłoną remonty dróg (7,4 mln 
zł) oraz miejskiego zasobu mieszkaniowe-
go (5,3 mln zł).

 Projekt przyszłorocznego budżetu mia-
sta podporządkowany jest pod pozyskanie 
unijnych środków. – Wydatki na programy 
i projekty realizowane ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej, które 
zostały ujęte w projekcie budżetu wynoszą 
ponad 63 mln zł, to ponad 8 proc. wszyst-
kich wydatków budżetowych – wyjaśnia 
Ewa Guziel, skarbnik miasta. TK

– W przyszłym roku chcemy rozpocząć budowę 
odcinka trasy N-S od ul. Bukowej do ul. 

Kokota oraz ruszyć z budową trasy w kierunku 
Bytomia. Tutaj chcemy rozpocząć prace na 

odcinku od DTŚ do ul. Magazynowej – wylicza 
wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Dodatkowo 
na przyszły rok zaplanowaliśmy przebudowę 
dwóch ważnych ulic w Rudzie Śląskiej. Mowa 

tu o ul. Piastowskiej i Górnośląskiej. Na ten cel 
w projekcie budżetu zarezerwowaliśmy ponad 

24 mln zł – dodaje.

 Ogółem wydatki Rudy Śląskiej w 2017 roku 
mają się zamknąć w kwocie 766,9 mln zł, 

natomiast dochody prognozowane są poziomie 
699,7 mln zł. Spośród wydatków najwięcej ma 
być przeznaczonych na oświatę i wychowanie 

– ponad 224 mln zł oraz pomoc społeczną 
i rodzinę – ponad 166 mln zł. W przyszłym 

roku władze Rudy Śląskiej będą musiały także 
spłacić zadłużenie z lat poprzednich. Będzie to 

kwota 21,7 mln zł. Dodatkowo 7,5 mln zł będzie 
kosztowała obsługa zadłużenia. W budżecie 
trzeba było zabezpieczyć również środki na 

poręczenia w kwocie 8,6 mln zł.



3www.wiadomoscirudzkie.pl� WOKÓŁ�NAS�|�21.12.2016

PODSUMOWANIE�ROKU

REKLAMA

W mijającym, 2016 roku, o tym, co 
dzieje się w naszym mieście, mogli-
ście przeczytać na 1104 stronach 50 
wydań „Wiadomości Rudzkich”. Je-
steśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się 
coś ważnego oraz jesteśmy otwarci na 
sprawy i problemy, które najbardziej 
interesują mieszkańców naszego mia-
sta. Informujemy jednak nie tylko na 
łamach gazety, ale także na portalu 
www.wiadomoscirudzkie.pl oraz na 
naszym funpage’u na portalu społecz-
nościowym Facebook. Tam jesteśmy 
już bliscy osiągnięcia rekordowej licz-
by fanów, bo 20 tys., co oznacza, że 
jesteśmy medium z największą liczbą 
„lajków” w naszym mieście! Nie by-
łoby to jednak możliwe, gdyby nie 
Wasze zainteresowanie. Dlatego też 
cały czas zmieniamy się dla Was i sta-

„Wiadomości Rudzkie” to więcej niż gazeta
50�cotygodniowych�wydań,�prawie�20�tys.�„lajków”�na�Face-
booku,�a�przede�wszystkim�już�prawie�25�lat�w�domach�miesz-
kańców�Rudy�Śląskiej.�Tak�w�skrócie�można�podsumować�ko-
lejny� rok�w� „Wiadomościach� Rudzkich”.� Był� to� rok� sporych�
zmian,� kiedy� to� nieustannie� staraliśmy� się� potwierdzać,� że�
„Wiadomości�Rudzkie”�to�więcej�niż�gazeta.

A oto nasze redakcyjne „dziecko” – mobilna scena.
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Nie tylko relacjonujemy, ale także pojawiamy się na scenach.

„WR” nieustannie rozwija się i zmienia formułę.

ramy się trafić do każdej grupy od-
biorców. Latem podjęliśmy się współ-
organizacji pikników „Po sąsiedzku”, 
podczas których mogliśmy się bawić 
wspólnie w poszczególnych dzielni-
cach miasta. Przy okazji zorganizowa-
liśmy także imprezę „Miss Wakacji”. 
Trafiamy również do fanów śląskiej 
sceny muzycznej. Cyklicznie spoty-
kamy się z nimi podczas imprez o te-
matyce śląskiej, organizowanych 
w ODK RSM „Matecznik” oraz Violi-
nowej Gospodzie. A o tym, że „Wia-
domości Rudzkie” to więcej niż gaze-
ta może świadczyć fakt, że nie tylko 
współorganizujemy śląskie imprezy, 
ale również można u nas nabyć szereg 
płyt muzycznych (w redakcji lub 
w sklepie internetowym: sklep.wiado-
moscirudzkie.pl). 

Nie zapominamy jednak o cyklicz-
nych imprezach. Jedna z nich na stałe 
wpisała się w kalendarz życia sporto-
wego Rudy Śląskiej. Mowa o Plebi-
scycie na Sportowca i Trenera Roku, 
który na początku przyszłego roku 
wystartuje po raz 24. W ubiegłym ro-
ku także po raz drugi zorganizowali-
śmy galę „Unikalni”, podczas której 
– z Waszą pomocą – nagrodziliśmy  
kreatywnych rudzian, którzy mają 
niezwykłe pasje, otwarte serca i nie-
ustannie promują nasze miasto. – Te 
wszystkie pomysły nie byłyby możliwe 
gdyby nie zespół zgranych, kreatyw-
nych osób, które pracują z pasją. To 
jest moment by podziękować moim 
współpracownikom za ich  zaangażo-
wanie i ciężką pracę – mówi Anna 
Piątek-Niewęgłowska, redaktor na-
czelna ,,Wiadomości Rudzkich”.

Czy ktoś jeszcze potrzebuje dowodu 
na to, że „Wiadomości Rudzkie” to 
więcej niż gazeta? Otóż ten rok przy-
niósł dla nas jeszcze jedną, ważną 
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zmianę – nie tylko sami organizujemy 
imprezy, ale również pomagamy w ich 
organizacji, a to za sprawą mobilnej 
sceny, którą oferujemy do wypożycze-
nia. Na tym z pewnością nie koniec 
zmian, bo kolejny rok będzie szcze-
gólny w historii „Wiadomości Rudz-

kich”. Dokładnie 3 sierpnia 1992 roku 
ukazało się pierwsze wydanie naszego 
tygodnika. Przypadające w przyszłym 
roku 25-lecie istnienia „WR” będzie 
okazją do świętowania i już teraz za-
powiadamy, że nie zabraknie niespo-
dzianek. Joanna Oreł
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Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego 
(całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) 

pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej 
i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej. 

W sprawie nocnej opieki zdrowotnej mieszkańcy miasta interweniowali u radnych Rady Miasta, a także w naszej redakcji. – Nie rozumiem dlaczego muszę korzystać w nocy z poradni 
w Kochłowicach, jeśli wygodniej jest mi dojechać do Nowego Bytomia – żali się pani Adrianna. – Wydawało mi się, że w tym przypadku nie ma rejonizacji, a w rejestracji usłyszałam, że 
powinnam się udać gdzie indziej – dodaje. Problem ten poruszali także radni, którzy zwrócili uwagę na „cichą” rejonizację. 
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Nocna opieka zdrowotna bez rejonizacji  | NOWY BYTOM

– Prosimy o wysto-
sowanie do zaintere-
sowanych przychodni 
pism przypominają-
cych o podstawowej 
zasadzie, która mówi: 
„ubezpieczeni w sytu-
acji pogorszenia stanu zdrowia mogą 
korzystać z dowolnego punktu nocnej 
opieki” – piszą radni w interpelacji 
z dnia 17 listopada br. 

Jak wygląda to w praktyce? Kierow-
nik przychodni przy ulicy Niedurnego 
50 d tłumaczy, że przychodnia nie od-
mawia przyjęć pacjentów. – Na dyżurze 
są przyjmowani pacjenci z terenu całe-

go miasta, pomimo nawet istnienia dru-
giej tego typu placówki na terenie Ko-
chłowic. Również na dyżurze często 
przyjmowani są pacjenci z miast ościen-
nych a także zagraniczni, głównie 
z Niemiec – pisze w odpowiedzi na in-
terpelację dr n. med. Alicja Gałuszka-
Bilińska, kierownik przychodni specja-
listycznej w Nowym Bytomiu.  

Przychodnia w No-
wym Bytomiu przyj-
muje w ciągu miesią-
ca średnio ponad 
1300 osób na noc-
nych dyżurach. – Mi-
mo że NFZ nie nakła-
da na przychodnie 
takiego obowiązku, 
na dyżurze zatrud-
niony jest również 
lekarz pediatra lub 

Rondo ma rozładować m.in. ruch na ul. Wolności.

Choć prace miały rozpocząć się w tym roku, to teraz urzędnicy mówią o 2018 roku. Mowa o budowie ronda, 
łączącego ulice Wolności, Magazynową oraz Brańskiego w dzielnicy Ruda. Inwestycja ta ma odciążyć ulicę Ma-
gazynową w związku z planowaną kontynuacją budowy trasy N-S w kierunku północnym oraz usprawnić ruch 
w tym miejscu.
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Z nocnej opieki zdrowotnej skorzystamy m.in. w Nowym Bytomiu.

Czekając na rondo... | RUDA

– W 2016 r. na skrzyżowaniu ulic Wol-
ności, Magazynowa i Brańskiego miało 
powstać rondo, ponieważ skrzyżowanie 
jest bardzo niebezpieczne, a wyjazd w go-
dzinach szczytu jest wręcz niemożliwy. 
Czy naprawdę potrzeba tragedii, o którą 
tam nie trudno, żeby ta sprawa posunęła 
się do przodu? – takie pytanie w sprawie 

inwestycji w Rudzie przesłał do nas jeden 
z Czytelników.

Według zapewnień urzędników inwe-
stycja owszem, zostanie zrealizowana, 
ale trzeba będzie jeszcze na to poczekać. 
Na razie rondo powstaje „na papierze”. 
– Dokumentacja projektowa, zgodnie 
z umową zostanie wykonana do paździer-

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez 

skierowania w dowolnym punkcie udzielającym 
tych świadczeń. Pomoc świadczona jest 

w punktach nocnej opieki i nie jest związana 
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do 

którego jesteśmy zapisani. 
Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu 

zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego 
punktu nocnej opieki.

nika 2017 r. – zapowiada Barbara Mikoła-
jek-Wałach, naczelniczka Wydziału Dróg 
i Mostów. Natomiast pierwsze prace mają 
rozpocząć się w 2018 roku. Ile będzie 
kosztowało powstanie ronda? Jak wyja-
śnia  Barbara Mikołajek-Wałach – cena 
będzie znana dopiero po opracowaniu do-
kumentacji projektowej. Joanna Oreł

lekarz rodzinny leczący dzieci – tłuma-
czy dr n. med. Alicja Gałuszka-Biliń-
ska. Z nocnej i świątecznej opieki moż-
na korzystać także w Kochłowicach. 

Tamtejsza przychodnia Unii Brackiej 
zlokalizowana przy ulicy Oddziałów 
Młodzieży Powstańczej działa na iden-
tycznych zasadach. Również tutaj, każ-

dej nocy, czeka na pacjentów lekarz 
pierwszego kontaktu, który udzieli po-
rady. 

Arkadiusz Wieczorek

REKLAMA
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Wśród zgłoszeń, które do rudzkiej 
policji trafi ły od 1 do 30 listopada 
osiem to usiłowania, ale starsze osoby 
nie dały się oszustom i powiadomiły 
policję. Niestety jednak w dwóch przy-
padkach złodziejom udało się oszukać 
swoje ofi ary i ukraść im w ten sposób 
50 tys. złotych. 76-letni mężczyzna 
i 72-letnia kobieta stracili oszczędno-
ści życia. Do przestępstw tych doszło 
w ostatnich dniach listopada. – Wszyst-
kie oszustwa odbywały się metodą na 
policjanta CBŚ, czyli dzwonił fałszywy 
wnuczek czy wnuczka, prosząc o pie-
niądze, po jego telefonie dzwonił oszust 

PREWENCJA

Seniorze, bądź czujny i uważny
Rudzka policja odnotowuje coraz więcej przypadków prób okradzenia starszych osób. W większości przypadków oszustwa 
odbywały się metodą na policjanta Centralnego Biura Śledczego. To ostatnio plaga w całym kraju, a złodzieje wykorzystują 
nieuwagę osób starszych. W listopadzie w ten sposób wyłudzono od seniorów w naszym mieście 50 tys. zł. 

podszywający się pod policjanta pro-
szący o pomoc w akcji zatrzymania fał-
szywego wnuczka poprzez przelew pie-
niędzy na wskazany numer telefonu czy 
konto – wyjaśnia Arkadiusz Ciozak, 
ofi cer prasowy KMP w Rudzie Ślą-
skiej. 

To kolejna metoda złodziei, żerują-
cych na nieuwadze i empatii osób star-
szych. Statystyki w tym względzie, 
mimo licznych kampanii, nadal są nie-
pokojące. Od 10 lat liczba oszustw po-
pełnianych metodą na wnuczka rośnie. 
W 2015 roku w całym kraju doszło do 
2682 tego typu wyłudzeń, w których 

seniorzy ogółem stracili 32 mln 
zł, a rok wcześniej było takich 
zdarzeń ok. 1950. W między-
czasie oszuści stali się jeszcze 
bardziej perfi dni, oszukując 
głównie starsze osoby metodami 
na elektryka, pracownika admi-
nistracji, czy na montera, a obec-
nie – wspomnianą taktyką na 
policjanta CBŚ. Jak się przed 
tym ustrzec? – Na pewno nie 
wolno wpuszczać do domu osób 

nieznanych. Jeśli zapuka do drzwi ktoś 
z administracji, spółdzielni czy wodo-
ciągów, poproście sąsiada aby był z wa-
mi w trakcie takiej wizyty. Zawsze moż-
na powiedzieć tym osobom, aby przy-
szły w innym terminie i sprawdzić w tych 
fi rmach, czy wysyłali do nas swojego 
przedstawiciela. Jeśli dzwoni telefon 
i osoba w słuchawce przedstawia się 
jako wnuk, członek rodziny lub przyja-
ciel prosząc o pożyczenie pieniędzy, nie 
wolno nam z nim dalej rozmawiać tele-

– Proszę pamiętać, że policja nigdy nie 
prosi o przekazanie pieniędzy przestępcy, 
aby go schwytać, takie rozmowy powinny 

być natychmiast zakończone i należy 
szybko powiadomić o tym dyżurnego 

policji, dzwoniąc pod numer 997. Oszuści 
często podają się za pracowników 
administracji, wodociągów, opieki 

społecznej, ZUS czy nawet za księży 
– przestrzega Arkadiusz Ciozak, ofi cer 

prasowy KMP w Rudzie Śląskiej.

fonicznie. Przekażmy mu żeby przy-
szedł osobiście bez względu na to co 
się dzieje – radzi Arkadiusz Ciozak. 

Warto wówczas także zadzwonić do 
swoich bliskich i zweryfi kować takie 
informacje. Z kolei w przypadku „fał-
szywego policjanta” należy poprosić 
go o stopień, imię i nazwisko, jednost-
kę oraz numer służbowy. Tożsamość 
dzwoniącej osoby można potwierdzić 
u dyżurnego KMP w Rudzie Śląskiej. 

 Joanna Oreł

PERFEKCJA WYKONANIA

www.activedeveloper.pl | biuro@activedeveloper.pl | tel. 514-331-551

Zamieszkaj w najlepszym 
miejcu Rudy Śląskiej 
– OSIEDLU MARZEŃ
w sercu Halemby 
na ul. Jaronia  (wjazd 
za nr 5). Doskonała 
lokalizacja pod kątem 
bliskości infrastruktury, 
a jednocześnie w cichej 
i spokojnej okolicy 
otoczonej lasami. 
Szybki dojazd do 
autostrady A4 – 3 minuty 
samochodem 
(12 minut do Katowic 
i 15 minut do Gliwic). 
Komunikacja miejska 
w pobliżu. W niedalekiej 
odległości basen, 
przedszkole, szkoła, 
markety, targ. 

Domy w zabudowie
bliźniaczej i szeregowej
w cenie od 349 900 zł

OSIEDLE MARZEŃ ETAP I to dziesięć domów w zabudowie bliźniaczej  o pow. 141 m2 
na działkach 370 m2. Nowoczesna i elegancka architektura o najwyższym standardzie 
użytych materiałów. Budynki zaprojektowane indywidualnie do działki aby zapewnić 
maxymalną ilość światła, ergonomię i komfort użytkowania. Każdy dom posiada iden-
tyczną powierzchnię z czego pięć domów jest w układzie standardowym i pięć w odbiciu 
lustrzanym. Dużym atutem jest całkowita dylatacja domu z sąsiadem co sprawia, że każ-
dy bliźniak jest w 100% oddzielną nieruchomością.

OSIEDLE MARZEŃ II to dwadzieścia domów w zabudowie szeregowej o pow. 128 m2. 
na działkach ok. 200 m2. Każdy dom posiada identyczną powierzchnię z czego dziesięć 
domów jest w układzie standardowym i dziesięć w odbiciu lustrzanym. Domy oddzielo-
ne są ścianami akustycznymi co powoduje ograniczenie przenikania odgłosów z sąsied-
niego domu. Usytuowanie tarasów na południe gwarantuje maksymalną ilość słońca 
w części rekreacyjnej.

UWAGA! decydując się wcześniej na zakup, 
klient ma możliwość wpływu na układ pomieszczeń.
Budynki wymurowane systemem Porotherm (pustaki ceramiczne). Ocieplone grafi to-

wym styropianem 15 i 20 cm, tynk akrylowy. Pokrycie dachowe to dachówka ceramicz-
na. Stolarka okienna PCV. W podstawowej wersji domy budowane są w stanie surowym 
zamkniętym tj. wybudowane i wykończone na zewnątrz wraz z wszystkimi przyłączami 
(woda, kanalizacja, gaz, prąd).

Rozkład pomieszczeń: parter: garaż, wiatrołap, kotłownia, wc, kuchnia i salon z jadal-
nią, piętro: 3 lub 4 pokoje, łazienka z wc.

Kolejne wydanie 
,,Wiadomości Rudzkich" 

ukaże się 

4 stycznia 2017 r.
Równocześnie 
informujemy, 

że 23 grudnia 2016 r. 
redakcja gazety 

,,Wiadomości Rudzkie" 

będzie NIECZYNNA.

www.skutecznapozyczka.pl

!!!NOWOŚĆ!!!
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Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca

Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzy-
żówka” emitowanym na antenie Radia Piekary. Słuchacze 
mogą sprawdzić swoją znajomość śląskich wyrazów, a przy 
okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Hasło krzyżówki z „Wiado-
mości Rudzkich” jest jednocześnie jednym z haseł „Śląskiej 
Krzyżówki” w Radiu Piekary, którą będziecie mogli rozwiązać 
podczas programu na żywo dzwoniąc do studia Radia Pieka-
ry w niedzielę, 25 grudnia, o godzinie 18.10. 

JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Pie-
kary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 
71100 w treści wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki. 
Nagroda to parasol Radia Piekary. Aby wziąć udział w losowa-
niu nagród dla Czytelników „Wiadomości Rudzkich” SMS-a
z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w tre-
ści wpisując wiad. + hasło krzyżówki. Nagroda to płyta CD 
ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy do 24 grud-
nia. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutt o.

1. całkiem
2. wędkarz
3. pędy

Kolędowanie w Plazie to nie jedyna oka-
zja do wspólnej zabawy z „Wiadomościami 
Rudzkimi”. Kolędowaliśmy także w Osie-
dlowym Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Matecznik”, gdzie spotyka-
my się z naszymi Czytelnikami raz w miesią-
cu podczas spotkań z cyklu „Gramy po ślą-
sku”. Drugi sezon naszych spotkań cieszy się 
tak samo dużym powodzeniem jak poprzed-
ni, kiedy to spotykaliśmy się w restauracji 
„Wawelska”. Spotkania ze śląskimi artystami 
organizujemy również w plenerze i restaura-
cji „Violinowa Gospoda”. To właśnie tutaj,

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Gyszynki pod choinkę

4. mowa
5. sklep
6. warzywa

Święta coraz bliżej. Z tej okazji razem z Radiem Piekary i Cen-
trum Handlowym Plaza Ruda Śląska rozdawaliśmy choinki. 
Każdy, kto pojawił się w Plazie w sobotę, 17 grudnia, mógł 
odebrać pachnące, magiczne drzewka. Choinki dostarczyły 
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Świerklaniec. Aby zdobyć 
drzewko wystarczyło zaśpiewać kolędę lub pastorałkę. Chęt-
nych do wspólnej zabawy nie brakowało. Wszyscy mogli też 
odebrać płytę z kolędami i czekoladowy upominek. Wspólne 
śpiewanie kolęd uświetnił występ zespołu De Silvers. 

5 stycznia, spotkamy się podczas imprezy 
pod hasłem „Sylwester na bis”. Gwiazdą te-
go spotkania będzie zespół Arkadia Band. 
W przyszłym roku spotykać będziemy się 
nadal w ODK RSM „Matecznik”. Pierwszy 
koncert w nowym roku zaplanowaliśmy na 
13 stycznia. Wszystkie informacje o impre-
zach organizowanych przez „Wiadomości 
Rudzkie” na bieżąco publikujemy w naszym 
tygodniku. Zawsze mamy też dla Państwa 
wywiad ze śląskim artystą i śląską krzyżów-
kę. Tego wszystkiego nie zabraknie także 
w przyszłym roku.  AW 
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Służby wojskowe oraz straż pożarna zaprezentowa-
ły sprzęt na parkingu przy ul. Hallera. Pokaz był czę-
ścią treningu sztabowego z zakresu zarządzania kryzy-
sowego pod kryptonimem „Rudawa 16”. 

– Ten pokaz i ćwiczenia są doskonaleniem pewnych 
procedur. Jesteśmy tutaj również po to, żeby pokazać 
społeczeństwu, że istnieją odpowiednie służby, które 
potrafią sprawnie działać w sytuacji zagrożenia – za-
znaczyła mjr Justyna Balik, rzecznik prasowy Centrum 
Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądo-
wego im. gen. broni Władysława Andersa w Krako-
wie. 

Podczas pokazu zaprezentowany został sprzęt róż-
nych jednostek wojskowych, a także Państwowej Stra-
ży Pożarnej – samochodów ratowniczo-gaśniczych, 
ratownictwa technicznego i drogowego wraz z poka-
zem uwalniania poszkodowanych z samochodu. W po-
kazie wzięła udział młodzież m.in. z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 im. H. C. Hoovera w Rudzie 

Śląskiej. – Pokazy tego typu bardzo się nam podobają, 
a wiedza, którą podczas nich zdobywamy, może się nam 
przydać w przyszłości – stwierdziły Sandra Gierszew-
ska i Ania Makowska, uczennice ZSO nr 4. 

AL

Służby pokazały prace podczas akcji. 

BIELSZOWICE

Nastrojowe przedstawienie, przypominające o wy-
darzeniach betlejemskiej nocy, można było podziwiać 
w bielszowickim Domu Kultury. Koncertem, którego 
patronem jest niebieski anioł, młodzi artyści Amator-
skiego Teatru „Pierro” udowodnili, że mają niezwykłe 

talenty aktorskie i wokalne. – Koncert „Pod Niebie-
skim Aniołem” to już tradycja Amatorskiego Teatru 
„Pierro” w okresie świątecznym, który jest takim cza-
sem, kiedy wszyscy możemy na chwilę się zatrzymać  
i poddać refleksji, żeby nie przeoczyć tego, co w świę-
tach jest najważniejsze – podkreśliła Anna Morajko, 
założycielka Amatorskiego Teatru „Pierro”.

Artyści zaprezentowali widowisko jasełkowe, za-
śpiewali tradycyjne kolędy oraz własne aranżacje po-
pularnych kolęd i pastorałek, które podziwiali rodzice, 
nauczyciele oraz zaproszeni goście. – Tegoroczny kon-
cert był bardzo refleksyjny, ponieważ zdecydowanie 
większa grupa osób, która u nas występuje, kończy już 
szkołę, więc to takie ich pożegnanie. A co ważne, ten 
koncert w całości przygotowali uczniowie i dzisiaj mo-
żemy podziwiać efekt ich pracy – dodała Anna Moraj-
ko. AL

Kolędowanie Teatru „Pierro” to już tradycja.

GOduLA

Świąteczną atmosferę można było poczuć w rudz-
kim Szpitalu Miejskim. Kilkudziesięciu wcześniaków 
i ich rodziców wzięło udział w corocznej „Wigilii 
Wcześniaka”, która jest już tradycją rudzkiego oddzia-
łu neonatologii. 

– To jest niesamowite, jak widzimy co się dzieje z na-
szymi wcześniakami później. Na oddziale mają za sobą 
często bardzo trudne chwile, a później wyrastają na 
sprawne dzieci, które dają szczęście swoim rodzicom  
– zaznaczył dr Krzysztof Guzikowski, ordynator Od-
działu Neonatologicznego Szpitala Miejskiego w Ru-
dzie Śląskiej.

Wszyscy spotkali się przy świątecznym stole z leka-
rzami i personelem medycznym Oddziału Neonatolo-
gicznego, w którym wcześniaki spędzają często po 
kilka miesięcy. – Na początku było ciężko, spędziliśmy 
tutaj trzy miesiące, ale dzisiaj możemy świętować – po-
wiedziała Ewa Kowalska, mama Wiktora. – Cieszymy 
się, że możemy spotkać się tutaj razem z innymi rodzi-
cami i wymieniać doświadczenia – dodał Remigiusz 
Kowalski.  Rocznie w rudzkim szpitalu przychodzi na 

RudA

Spotkanie liderek

W PUP spotkały się rudzkie kobiety biznesu.

Rynek pracy dynamicznie zmienia się w ostatnich 
latach w naszym kraju. I choć w Rudzie Śląskiej bezro-
bocie jest jednym z najniższych w regionie, to zmiany 
te pozostają nie bez wpływu na nasze firmy. Z pewno-
ścią wiedzą o tym liderki rudzkiej przedsiębiorczości, 
które spotkały się w Powiatowym Urzędzie Pracy pod-
czas kolejnej już „Ambasady Kobiecej Przedsiębior-
czości”.

Te cykliczne spotkania, organizowane na zaprosze-
nie prezydent miasta, to forum wymiany doświadczeń 
oraz zdań na temat rynku pracy i jego wpływu na roz-
wój biznesu. – Obecnie mamy rynek pracownika i my 
także to zauważamy. Pracodawcy mają sporo wakatów, 
a ofert pracy jest coraz więcej, więc pojawiają się trud-
ności ze znalezieniem pracownika – podkreślała Iwona 
Woźniak-Bagińska, dyrektorka Powiatowego Urzędu 
Pracy w Rudzie Śląskiej. – Dla porównania  –  kiedyś 
trudno było nam przedstawić osobie bezrobotnej jedną 
propozycję pracy. Natomiast w tej chwili zazwyczaj 
proponujemy kilka. Oczywiście nie dotyczy to wszyst-
kich, ale taki obserwujemy trend. Spotykamy się cy-
klicznie, by wysłuchać głosu kobiet jako ciała dorad-
czego na rynku pracy – dodała. JO

WIREK

Spełniali marzenia 
najmłodszych

Chrześcijańska Fundacja „Młodzież z Misją” już po 
raz szesnasty zorganizowała w Rudzie Śląskiej akcję 
charytatywną „Gwiazdkowa Niespodzianka”. W tym 
roku dzieci z potrzebujących rodzin zostały obdarowa-
ne podczas finału akcji, który odbył się w Gimnazjum 
nr 7 w Wirku. 

– Na świętowanie w tym roku zaprosiliśmy dzieci 
 z mieszkanek rodzinkowych, z Ośrodka Pomocy Dzie-
ciom i Rodzinie oraz Domu Samotnej Matki. To właśnie 
z nimi chcieliśmy podzielić się ciepłem, dobrem i miło-
ścią – mówiła Aniela Skrobarczyk z fundacji „Mło-
dzież z Misją”. 

Dla uczestników spotkania przygotowano mnóstwo 
atrakcji. Dzieci wraz z rodzicami, opiekunami i wolon-
tariuszami z gimnazjum wspólnie bawiły się na sali 
gimnastycznej. Podczas spotkania można było także 
zobaczyć spektakl „Gino i Suzi, czyli kochaj sąsiada 
swego, jak siebie samego”. Na zakończenie spotkania 
wszyscy uczestnicy otrzymali gwiazdkowe prezenty. 
W tym roku większość paczek była przygotowana 
przez rodziny z zagranicy i jak zawsze wszystkie pre-
zenty zapakowane były w pudełka po butach, gdyż ta-
kie jest założenie „Gwiazdkowej Niespodzianki”. 
– Chcielibyśmy, żeby zawsze dzieci w tych paczkach 
znalazły coś dla siebie. Coś, czego im brakuje. Takie 
spełnienie ich chociaż najmniejszych marzeń – podkre-
ślała Aniela Skrobarczyk. AW

RudA�ŚLĄSKA�

Pomogli  
potrzebującym
Już trzy tygodnie przed świętami rudzianie zorgani-

zowali zbiórkę żywności dla potrzebujących rodzin 
z naszego miasta. Wyniki akcji przerosły najśmielsze 
oczekiwania. Zebrano aż 1215 kilogramów produk-
tów.

Zbiórka artykułów spożywczych odbyła się 
w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach pod 
patronatem Śląskiego Banku Żywności oraz Funda-
cji Przyjaciół Świętego Mikołaja z Rudy Śląskiej.  
– Wolontariusze z całej Rudy Śląskiej ochoczo zachę-
cali robiących zakupy do udziału w zbiórce – mówi 
Aleksandra Poloczek z Fundacji Przyjaciół Świętego 
Mikołaja. 

Zebrane podczas akcji produkty trafiły do najbar-
dziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta, 
zwłaszcza ludzi starszych. Rozdano prawie 50 przygo-
towanych paczek z żywnością, a kilkaset kilogramów 
trafiło do ośrodków dla potrzebujących.  – Mamy na-
dzieję, że tego typu działania nie tylko zaspokoją pod-
stawowe, fizyczne potrzeby ludzkie. Chodzi nam także 
o to, by ludzie w trudnej sytuacji życiowej nabrali pew-
ności, że nie są z problemami sami i istnieje ludzka do-
broć, która nie pozwoli na cierpienie oraz samotność 
nie tylko w czas świąteczny, ale każdego dnia – podkre-
śla Aleksandra Poloczek.  AW 

NOWY�BYTOM

Poetycki Nereusz

Koncert poetycki odbył się już po raz 11.

Nastrojowy koncert poetycki odbył się w sobotę 
(17.12) w Miejskim Centrum Kultury. W tym roku klu-
by młodzieżowe Stowarzyszenia Świętego Filipa Nere-
usza, absolwenci, przyjaciele oraz muzycy zaprzyjaź-
nieni z organizacją, zaprezentowali się na scenie, aby 
wesprzeć budowę Centrum Rozwoju Rodziny. 

– Przez te wszystkie lata powstała pewna grupa pa-
sjonatów, którzy chcą wspólnie grać i śpiewać. To wy-
darzenie to już taka nasza tradycja, a w tym roku do-
chód z koncertów zostanie przekazany na budowę 
i uruchomienie Centrum Rozwoju Rodziny, które po-
wstaje przy stowarzyszeniu – tłumaczyła Alina Szulirz, 
prezes Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza. 

Podczas koncertu, którego można było posłuchać aż 
dwa razy, zabrzmiały utwory poetyckie takich artystów 
jak Marek Grechuta czy Mirosław Czyżykiewicz. – Za-
czynaliśmy koncertować w małej świetlicy, a teraz ma-
my aż dwa koncerty w Miejskim Centrum Kultury, co 
świadczy o tym, że coraz więcej ludzi włącza się w tę 
inicjatywę. Ludzie przychodzą tutaj nie tylko po to, że-
by posłuchać muzyki, ale także po to, żeby spotkać się 
z przyjaciółmi i wspomóc kogoś, kto tego potrzebuje  
– dodała Alina Szulirz.  AL

NOWY�BYTOM
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Rudzkie wcześniaki spotkały się na Wigilii.
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świat około 70 wcześniaków o wadze poniżej 1000 g 
i około 100-120 dzieci poniżej 1500 g. Jednak dzięki 
specjalistom z dziedziny neonatologii i wysokiej klasy 
sprzętowi dzieci te mają coraz większe szanse na prze-
życie.  AL

Świątecznie u wcześniaków

Kolędowanie „Pod Niebieskim Aniołem”

Służby mundurowe zaprezentowały sprzęt
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Chirurg z misją

Doktor Renata Popik wraz z podopiecznymi.

– Pamięta Pani swoje pierwsze spotkanie 
z Afryką?

– Na lotnisku w stolicy Ugandy Kampali skoku 
cywilizacyjnego nie było jeszcze widać. Na miejscu 
odbierał nas nasz misjonarz, franciszkanin. Kupili-
śmy od razu niezbędne leki, szwy i rękawiczki, bo 
tam jest po prostu taniej niż u nas. Ale już 100 km 
dalej, w stronę granicy z Sudanem Południowym, na 
wsi w buszu, tak różowo już nie jest. Owszem jest 
pięknie, zielono, ale bardzo często brakuje tam prądu, 
a to zwłaszcza w trakcie operacji bardzo niemiła nie-
spodzianka. Jedynym udogodnieniem jest tam stały 
dostęp do bieżącej wody. Ale nie ma co narzekać. 
W polskich warunkach też czasami radzimy sobie 
metodą „sznurka i plasteliny” (śmiech). Także nie by-
ło większych problemów.
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– Zobaczyłam ogłoszenie i powiedziałam 
sobie „dlaczego nie”. Kilka lat temu 
układając z koleżanką listę dyżurów 
natknęłam się w internecie na ogłoszenie. 
Polska Misja Medyczna na Facebooku 
szukała chirurga, internisty, anestezjologa 
i ginekologa. Podobnie było z Fundacją 
Kultury Świata. Złożyłam papiery i tak 
wylądowałam po raz pierwszy w Ugandzie 
– mówi dr Renata Popik. Chirurg pracująca 
na co dzień w Szpitalu Miejskim w Rudzie 
Śląskiej w ostatnich dwóch latach 
trzykrotnie brała udział w polskich misjach 
medycznych w Afryce. W 2014 i w 2015 
roku w Ugandzie z ramienia Polskiej Misji 
Medycznej, a w 2015 roku w Tanzanii 
z Fundacji Kultury Świata.

– A w jakich warunkach przyszło Pani praco-
wać w Kakooge. Tam wciąż jest przecież problem 
z dostępnością do pomocy medycznej?

– Ośrodek zdrowia zorganizowany przez francisz-
kanów i Polską Misję Medyczną w ramach programu 
polskiej pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
był przyzwoity. Na miejscu pracowało kilku lokal-
nych felczerów oraz, co wyjątkowe, lekarz. Tych 
ostatnich w skali całego kraju jest niewielu. Wschod-
nia Afryka w chaosie lat 70. i 80. ubiegłego wieku 
straciła wielu lekarzy i do chwili obecnej jest ich 
wciąż za mało. Cztery lata temu na prawie  
35-milionową populację w Ugandzie przypadało nie-
całe 5 tys. lekarzy. Niektórych specjalistów nie ma w ogó-
le. Żeby się leczyć i przeżyć trzeba na własny koszt 
jechać np. do Indii. Lekarz z Kakooge, felczerzy i mi-
sjonarze byli naszymi tłumaczami, pośrednikami 
i przewodnikami. Przeprowadziłam planowanych 30 
operacji szkoleniowych u dzieci, kilkadziesiąt także 
u dorosłych na czym skorzystał również lokalny per-
sonel, który mógł się po prostu poduczyć. Nieplano-
wane, nagłe interwencje też się zdarzały. Mam nadzie-
ję, że pomogłam. Jeśli chodzi o warunki sanitarne, nie 
było dramatu, zapewnione było niezbędne minimum. 
Sala operacyjna została wyposażona w sprzęt przez 
Polską Misję Medyczną. Było też miejsce, gdzie mo-
głam się umyć do i po zabiegu. Nie było jednak wielu 
leków, np. pyralginy nigdzie tam nie znalazłam.

– Nie bała się Pani konkurencji ze strony ple-
miennych czarowników?

– W Kakooge czarownik miał swoją „pracownię” 
w bliskim sąsiedztwie ośrodka zdrowia, praktycznie 

vis a vis tliło się jego palenisko. Na szczęście nie za-
istniały między nami kwestie sporne. Miejscowa 
ludność płaci za ich usługi ciężkie pieniądze, choć 
tego typu praktyki są już w Ugandzie zabronione 
i ścigane z urzędu. Ludzie jednak nadal są zdolni 
w ofierze dla spełnienia swoich intencji poświęcić 
nawet własne dziecko...

– A co z komunikacją, nie było z tym kłopo-
tów?

– Zgodę na operację załatwia się bardzo często 
dosłownie od ręki (śmiech), przez odcisk palca pa-
cjenta. Zdarzają się i to często osoby niepiśmienne. 
W Ugandzie w miejscu gdzie pracowałam wśród 
plemienia Baganda większość ludności posługuje 
się językiem luganda, natomiast w Tanzanii suahili. 
Najczęściej słyszałam pod swoim adresem „muzun-
gu” i „daktari”, czyli „biały” i „lekarz”, wszystkie 
nieporozumienia można jednak wyjaśnić tam 
uśmiechem i na migi. Dzieci w szkole uczą się an-
gielskiego, z nimi porozumiewanie było łatwiejsze. 
W szkole prowadziliśmy też pogadanki medyczne. 
Do końca życia zapamiętam sposób, w jaki w Afry-
ce pacjenci nam dziękowali. Ich wdzięczność była 
rozbrajająca i zaskakująca, kobiety po zabiegu 
przed nami klękały. Wyjaśniono mi potem, że to 
ugandyjski zwyczaj. Tak kobiety wyrażają szacu-
nek i podziękowanie. Zdarzały się również prezen-
ty, moje ulubione owoce mango, nie brakowało 
też... żywych kur. Pod koniec naszej misji i naszego 
pobytu w Kakooge zorganizowaliśmy spotkania  
z pacjentami i ich rodzinami. Dotarł na nie również 
80-latek, którego wcześniej zoperowałam. Dwa dni 

szedł pieszo, boso i o kiju by podziękować za udany 
zabieg. To było bardzo miłe.

– Kiedy Pani wraca do Afryki?
– Do Afryki albo gdziekolwiek, gdzie będzie taka 

potrzeba... kiedy zadzwonią i powiedzą, że trzeba 
jechać. Taki wyjazd to minimum cztery tygodnie. 
Wykorzystuję wtedy mój urlop wypoczynkowy, jeśli 
go brakuje urlop bezpłatny. Dyrekcja rudzkiego szpi-
tala oraz koleżanki i koledzy z zespołu do tej pory nie 
widzieli w tym problemu. JO

REKLAMA

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!

Mgła unosząca się nad stawami, żwi-
rowa droga, malownicze widoki i głosy 
zadowolonych klientów wracających 
z siatką świeżych ryb – taki krajobraz 
wita gości w Rybołówce. Zaczyna się 
gorący okres sprzedaży ryb, szczególnie 
karpia, który w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia nabiera symbolicznego zna-
czenia.

Tutaj poza karpiem można zakupić 
wiele innych gatunków ryb, żywe: pstrą-
gi, szczupaki, sumy, amury, jesiotry i li-
ny. Miejsce to z każdym rokiem przycią-
ga coraz więcej nie tylko wędkarzy, ale 
przede wszystkim stałych klientów, któ-
rzy cenią sobie jakość tutejszych ryb, 
zarówno tych świeżych jak i wędzo-
nych.

W Rybołówce sprzedaje się tylko 
prawdziwego, polskiego karpia hodo-
wanego na pszenicy, dzięki czemu ma 
on niesamowity smak i walory 
odżywcze. To jednak nie wszystko co 
czyni go unikalnym. Stawy, w których 
jest hodowany, są pielęgnowane każ-
dego roku. Nie występuje tutaj zjawi-
sko zamulenia jak w wielu innych ho-
dowlach. Już taki karp prosto ze stawu 
wielokrotnie przewyższa zwykłą, mar-
ketową rybę. Ten jednak w kolejnej 
faziej przenoszony jest do zbiornika 
z bieżącą wodą źródlaną. Lepiej sma-
kującego karpia po prostu nie ma!

Polecamy również sprzedawane 
tam pstrągi z najlepszej polskiej ho-
dowli Złoty Potok oraz hodowane na 

miejscu sumy. Rybołówka może się 
też poszczycić wędzonymi rybnymi 
przysmakami o wyjątkowym zapa-
chu i smaku.

Każdy z nas pragnie zdrowo i smacz-
nie jeść. W dobie supermarketów i fast 
foodów warto docenić smak prawdzi-
wego polskiego jedzenia. Właśnie tu 
możliwe jest kupienie tradycyjnie uwę-
dzonych ryb, natartych solą i przypra-
wami oraz uwędzonych na drzewie ol-
chowym, coś, co w zwykłym sklepie 
jest nieosiągalne. 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 tu ryby są wędzone 
codziennie. Serdecznie polecamy wy-

prawę w to miejsce po ryby żywe,  
które pracownicy Rybołówki mogą 
oczywiście dla Państwa wypatroszyć 
na miejscu, jak i po ryby wędzone.

Wszystkim swoim klientom 
Rybołówka życzy zdrowych, 

pogodnych Świąt  
oraz smacznej rybki:)

Paniowy
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Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje

pomyślnością i szczęściem.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Świąteczno-noworoczne życzenia składa: 
Klub Radnych PIS Rady Miasta Ruda Śląska

Marek Wesoły
Katarzyna Irena Korek

Stefania Krawczyk

Dorota Tobiszowska
Kazimierz Myszur

Mariusz Pakuza
oraz 

radny Sejmiku Województwa Śląskiego Tomasz Bednarek

Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 17
tel. 32 248-26-14, www.zpm-kus.pl

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia
pełnych rodzinnego ciepła 

oraz wielu łask Bożych 
w nadchodzącym roku 

wszystkim naszym Klientom   
życzy

Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Małgorzata Kuś

– Życzę wszystkim zdrowych, pogodnych 
i błogosławionych Świąt Bożego Narodze-
nia. Niech ta maleńka Dziecina przyniesie 
nam miłość, radość, spokój i przede 
wszystkim zgodę, która wszystko buduje 
– życzyła mieszkańcom Grażyna Dziedzic, 
prezydent Rudy Śląskiej. 

Życzenia świąteczne i noworoczne 
przekazał rudzianom także ks. Jan Jani-
czek. – Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli 

RUDZKI WIGILIJNY STÓŁ

Rudzianie przy wigilijnym stole
Świątecznie było w niedzielne popołudnie (18.12) na nowobytomskim rynku. Już po raz czwarty rudzianie 
uczestniczyli w Rudzkim Wigilijnym Stole, gdzie wspólnie kolędowali, kosztowali świątecznych potraw, dzielili 
się opłatkiem i składali sobie życzenia, a przede wszystkim spędzili ten przedświąteczny czas razem. 

razem i w imię wspólnego dobra budowali 
swoją przestrzeń, którą zagospodarujemy 
miłością. Życzę wszystkim, aby w czasie 
tych świąt usłyszeli Boga i drugiego czło-
wieka, a także błogosławieństwa Bożego 
i wszelkiej pomocy Dzieciątka Jezus – za-
znaczył proboszcz parafi i pw. św. Pawła 
Apostoła w Nowym Bytomiu. 

Oprócz świątecznych potraw na stołach, 
na mieszkańców czekały też atrakcje kul-

turalne. Na scenie zaprezentowały się: 
Schola Duchu Ogniu z Parafi i pw. Ducha 
Świętego i Schola Dzieci Maryi z parafi i 
pw. św. Pawła Apostoła oraz Michalina 
Starosta i Janusz Drewniok. Natomiast 
dzieci miały okazję przystroić choinki 
ozdobami, które własnoręcznie wykonały 
oraz mogły spotkać się ze św. Mikołajem. 
– Przyszłam razem z dziećmi, dla których 
nie brakuje atrakcji. Mogą zrobić ozdoby 

i pobawić się. Myślę, że zostanę do samego 
końca, ponieważ uważam, że to bardzo do-
bry sposób na spędzenie tego przedświą-
tecznego czasu – powiedziała Natalia Sta-
ry, uczestniczka Rudzkiego Wigilijnego 
Stołu. 

Kolejną atrakcją był Rudzki Kiermasz 
Świąteczny, na którym znalazły się m.in. 
świąteczne dekoracje i zabawki. Nie za-
brakło też żywych choinek do udekorowa-
nia domów oraz zabawy na wiedeńskiej 
karuzeli. Poza tym wszyscy mogli skosz-
tować zupy grzybowej oraz śląskiego ko-
łocza. – Bardzo mi się tu podoba, dużo się 
dzieje, czuć świąteczną atmosferę, można 
też porozmawiać z innymi ludźmi i zinte-

grować się – stwierdziła Joanna Lempart 
z Bielszowic. – Jarmark jest bardzo cieka-
wy. Takie imprezy są potrzebne, bo łączą 
mieszkańców – dodała Patrycja Nawrat. 

Podczas Rudzkiego Wigilijnego Stołu 
odbyło się również tradycyjne przekazanie 
mieszkańcom światełka betlejemskiego. 
Rudzki Kiermasz Świąteczny i Rudzki Wi-
gilijny Stół to wydarzenia, które już na 
stałe wpisały się w kalendarz imprez orga-
nizowanych na miejskim rynku. – Na pew-
no utrzymamy tę tradycję, bo przecież naj-
ważniejszym przesłaniem tych świąt jest 
otwarcie na drugiego człowieka i bycie ra-
zem – zaznaczyła prezydent Dziedzic.

      Agnieszka Lewko
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 
Zarząd oraz Pracownicy Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.

życzą cudownych Świąt, ciepłych i radosnych, spędzonych w gronie 
najbliższych, w rodzinnej atmosferze. Spokojnych, pozbawionych 

pośpiechu i zbędnego stresu, pachnących choinką, gorącym 
barszczem i makowcem. Rozświetlonych tysiącem migoczących lampek 

i pobłyskujących  kolorowymi bombkami.

Wesołych Świąt! 

Podczas spotkania wigilijnego MPGM i PCK przekazali rower dla podopiecznych Caritasu.



Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim Mieszkańcom Rudy Śląskiej
najserdeczniejsze życzenia wielu szczęśliwych
chwil w gronie Najbliższych, 
wyjątkowych spotkań w serdecznej atmosferze,
wzajemnej życzliwości, która łączy nas i zbliża 
w każde Boże Narodzenie.
Życzymy również optymizmu 
i nadziei na Nowy 2017 Rok

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska 
wraz z Radnymi
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Niech Święta Bożego Narodzenia upłyną w miłości, spokoju i radości,
a Gwiazda Betlejemska niech niesie nam swą niebiańską pieśń…

Wszystkim Mieszkańcom naszego Miasta, 
a w szczególności Seniorom i Ich Najbliższym

wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

życzy
Józef Osmenda Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska 

wraz z Radnymi

Z okazji zbliżających się Świąt  
wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej 

składamy najserdeczniejsze życzenia, cierpliwości, 
spokoju ducha oraz świętowania  

w rodzinnej atmosferze, a w Nowym Roku
życzymy samych dobrych dni!

Klub Radnych 
,,Razem dla Rudy Śląskiej”

w składzie: Grzegorz Handler, Witold Hanke, 
Jacek Jarocki, Agnieszka Płaszczyk, Krzysztof Rodzoch

członkowie
Stowarzyszenia

„Razem dla Rudy Śląskiej”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim naszym Klientom 
składamy serdeczne życzenia 
Wesołych Świąt
i szczęśliwego 
Nowego Roku 2017

Zarząd i Pracownicy 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim naszym Klientom 
składamy serdeczne życzenia 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa

Życzenia radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

odpoczynku 
w rodzinnym gronie

oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych 
marzeń w nadchodzącym 

Nowym Roku

składa Firma

Złóż życzenia z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka 

na łamach „Wiadomości Rudzkich”
PROMOCJA 10 zł (od osób prywatnych)

18 stycznia 2017 r, na łamach naszej gazety, 
będziecie Państwo mogli złożyć życzenia z 

okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. To doskonała 
możliwość pokazania swoim bliskim, że o nich 

pamiętamy  i czujemy się z nimi związani. 
Życzenia do 26 słów – cena 10 zł.  Życzenia 

przyjmujemy do 12.01.2017 r. w redakcji przy 
ul. Niedurnego 36. Szczegóły pod numerem 

telefonu 32 248-60-97.

życzy Poseł na Sejm Grzegorz Długi 
wraz z asystentami Krzysztofem Tobołą 

oraz Tadeuszem Domżalskim

Zdrowych, wesołych 
i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia
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Niech zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia

spędzone w gronie najbliższych 
przyniosą nam wszystkim wiele radości, 

ciepła i optymizmu,
a nadchodzący Nowy Rok 2017

tylko miłe niespodzianki.  
Wesołych Świąt!

Życzą Zarząd i Pracownicy
Tönsmeier Południe Sp. z o.o. 

w Rudzie Śląskiej
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Firma AUTO-BUD sp. z o. o.
właściciel

Centrum Motoryzacyjnego 
w Świętochłowicach 

i Stacji Kontroli Pojazdów 
w Rudzie Śląskiej

życzy wszystkim superkierowcom
spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny Wieczór 
upłyną w szczęściu i radości

przy staropolskich kolędach i zapachu świerkowej choinki.
W nadchodzącym 2017 roku 

życzę nowych możliwości i wyzwań,
zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji 

w życiu osobistym i zawodowym.

Aleksandra Skowronek
Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Serdeczne życzenia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia 
w całym Nowym 2017 Roku!

Wesoły Ząbek
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Miejsce pełne magii 
W malowniczej galerii znajdziemy niecodzien-

ne dekoracje i ozdoby świąteczne. Nie brakuje tu 
także drobiazgów idealnych na świąteczne pre-
zenty. 

Personel „Magii Kwiatów” cały czas doskonali 
swoje umiejętności – regularnie biorąc udział 
w specjalnych szkoleniach, pokazach i targach. To 
powoduje, że efekt finalny pracy florystek, które 
są otwarte na propozycje klienta, zawsze jest ory-
ginalny. Każdy bukiet komponowany jest zgodnie 
z okazją, osobowością, temperamentem i upodo-
baniami osoby, dla której będzie przeznaczony.

Pracownia „Magia Kwiatów” specjalizuje się 
również w kwiatowej oprawie wesel. Każda przy-
szła panna młoda znajdzie tu swój wymarzony 
bukiet oraz pozostałe elementy ślubnej uroczysto-
ści, które będą idealnie współgrały z urodą, suknią 
klientki oraz kolorystyką wesela.

Kwiaciarnia 
Magia Kwiatów
Pracownia 
Florystyczna

ul. Kupiecka 19, tel. 32 242 19 17
pn.-pt. 7.30-18.00, sob. 7.30-14.00

To miejsce, w którym magię 
nadchodzących świąt poczuć można 
od razu po przekroczeniu progu. 
Pracowania florystyczna  
„Magia Kwiatów” to niezwykłe 
miejsce, gdzie najważniejsza jest 
jakość i profesjonalizm. 

NajMłodsi rudziaNie – wiTaMy w rudzie ŚląsKiej!

Magda Szewczyk
córka Emilii i Mateusza

ur. 10.12. (3700 g i 55 cm)

Marta Baran
córka Katarzyny i Jerzego
ur. 8.12. (3370 g i 54 cm)

Maja Pędzińska
córka Moniki i Jarosława

ur. 12.12. (3190 g i 55 cm)

Jakub Pietruszka
syn Anety i Marcina

ur. 12.12. (3820 g i 59 cm)

Jan Saferna
syn Natalii i Pawła

ur. 9.12. (3360 g i 54 cm)

Antonina Klukiewicz 
córka Katarzyny i Marcina
ur. 11.12. (2860 g i 56 cm)

Karolinka Michalska
córka Aleksandry i Karola

ur. 10.12. (3000 g i 53 cm)

Wanessa Jóźwiak
cóka Dominiki i Michała

ur. 14.12. (2770 g i 53 cm)

Marcin Wyciślok
syn Katarzyny i Eugeniusza
ur. 11.12. (3650 g i 58 cm)

Iga Pniok
córka Grażyny i Grzegorza
ur. 8.12. (4020 g i 55 cm)

Oliwia Szewczyk
córka Katarzyny i Krzysztofa
ur. 12.12. (3580 g i 55 cm)

Jaś
syn
Hanny 
i Michała
ur. 30.11.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MAKSYMA NA GRUDZIEŃ
„Biednym się jest dopiero 

wtedy, kiedy już się niczego 
więcej nie chce.”
Erich Maria Remarque

Hej, hej, witamy Bałwanka Eresemka!
I znów witamy naszego honorowe-

go członka Spółdzielni – Bałwanka 
Eresemka. 

Tradycyjnie przyjechał do Spół-
dzielni z bożonarodzeniowym kon-
kursem, który na stałe wpisał się już 
w świąteczno-noworoczną aurę. Ma-
my wielką nadzieję, że nasi Czytelni-
cy czekali z niecierpliwością na niego 
i ta informacja niezmiernie ich ucie-
szy. Bałwanek Eresemek to najmilszy 
gość, chcemy by zawitał do wszyst-
kich domów ze swoim wspaniałym 

konkursem. Witamy go więc bardzo 
serdecznie, ale także prosimy, aby 
święta były białe i pełne zimowego 
uroku. Zapraszamy wszystkich ser-
decznie do wzięcia udziału w konkur-
sie. Zadanie polega na odgadnięciu 
ukrytych słów w hasłach umieszczo-
nych w guzikach Bałwanka pod nu-
merami od 1 do 19. Ułożone z nich 
kolejno słowa utworzą hasło będące 
rozwiązaniem konkursu. Każde szu-
kane słowo zaczyna się na podaną li-
terę, kreski przy niej oznaczają ilość 

liter. Rozwiązanie konkursu z dopi-
skiem „Świąteczno-noworoczny kon-
kurs Bałwanka Eresemka” i ze swo-
im adresem prosimy przesłać lub 
składać w terminie do 20 stycznia 
2017 r. na adres: Rudzka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, Dział Organizacji 
i Samorządu, 41-700 Ruda Śląska 1, 
ul. Magazynowa 12. Do rozlosowa-
nia jest nagroda główna i inne cieka-
we nagrody. Życzymy prawidłowych 
rozwiązań i szczęścia w losowaniu 
nagród.

14. W magiczny czas Świąt składamy sobie 
życzenia radości, miłości (_) spełnienia marzeń.

6. Miejmy w te 
święta (c _ _ _ _ _)

uczucia dla każdego.

15. Niech radość i (s _ _ _ _ _ _ _ _) 
zastąpią smutek i cierpienie.

18. Niech każdy z (n _ _)
 postara się, aby te święta 

były spełnieniem najlepszych 
oczekiwań.

9. W święta trzeba 
zapomnieć (_) urazach, 

pretensjach i złych 
sprawach.

7. Ludzie w święta 
(s _) wspaniali.

3. Cieszmy się w te święta 
całą duszą, niech wszędzie 

zapanuje (r _ _ _ _ _).

4. Oby Boże 
Narodzenie (_) tym 

roku było białe.

13. Niech w te święta połączy 
ludzi najpiękniejsze uczucie 

świata, jakim jest (m _ _ _ _ _).

2. Tam są święta, 
gdzie (j _ _ _) spokój.

12. Niech (p _ _ _ _) zapanuje na świecie, 
zastąpi wojnę i walki.

17. Jeśli masz być szczęśliwy 
zacznij od (d _ _ _ _ _ _).

16. Dziecko będzie tylko wtedy szczęśliwe, jeśli 
(o _ _ _ _ _) je miłość i troska rodziców.

1. Zimowa aura jest nie tylko 
ładna, ale jest (p_ _ _ _ _)

11. (N _ _ _ _) każdy w te święta dostanie 
coś dobrego od drugiego czlowieka.

Życzymy wszystkim Mieszkańcom nadziei, własnego 
skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, fi liżanki 

pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki, pogodnych świąt, 
odpoczynku, nabrania dystansu do tego co wokół, 

chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami.
Wesołych Świąt!

Wspaniałego, dobrego Nowego 2017 Roku, 
aby przyniósł wszystko, co najlepsze, 

zdrowie, pogodę ducha i spełnienie marzeń.

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

10. W te święta starajmy 
się kochać wszystkich ludzi, 

nie tylko naszych 
(b _ _ _ _ _ _ _).

5. Boże Narodzenie 
to najpiękniejsze  

(ś _ _ _ _ _).

19. Miłości w wielkim i gorącym sercu 
starczy dla (w _ _ _ _ _ _ _ _ _) ludzi.

8. Niech każde dziecko 
w te święta (m _ _ _ _),

że prezenty przyniósł 
Święty Mikołaj.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Świąteczno-noworoczna 
krzyżówka Spółdzielcy

Jak zawsze w okresie świątecznym tradycyjnie zamieszczamy świąteczno-nowo-
roczną krzyżówkę Spółdzielcy. Chcemy, aby była miłym zajęciem w czasie wolnym od 
pracy. Z przyjemnością możemy powiedzieć, że zawsze cieszy się dużym zaintereso-
waniem. Zawsze, gdy tylko jest miejsce, staramy się wzbogacić stronę o miły przeryw-
nik. Ostatnio było tego miejsca dużo mniej, więc tym bardziej liczymy na liczny udział 
w konkursie „Bałwanka Eresemka” jak i w rozwiązywaniu krzyżówki.

POZIOMO: 1A. pierwszy wzór, 1K. 
mają bardzo dużo nóg, 2G. rodzaj tkani-
ny, 3A. od+gisel, 3K. mityczna mapa, 
4G. wpisz „ilico”, 5A. mówienie po ślą-
sku – wspak, 5K. typ samochodu Kia, 
6G. nie „biegnącą”, 7A. miasto we Wło-
szech z błędem, 7K. zdrobniale „dzień”, 
9A. nic nowego, 9J. nieszczęśliwy – ina-
czej, 11A. ateista – inaczej, 11K. przeci-
wieństwo porządku, 12G. 2G – w na-
rzędniku, 13A. z „wy” miasto koło Ryb-
nika, 13K. zdrobniale niemowlę, 14G. 
akwen wodny, 15A. część spodni, 15K. 
mało je, 16G. kilka sług królowej, 17A. 
nadrabiać np. miną – w żargonie, 17K. 
narkotyk.

PIONOWO: A1. brak zgody, A11. 
podhalańska wieś, B7. coś nienowocze-
snego, C1. pani z Afganistanu, C11. ko-
munikator internetowy – bez „u”, D7. 
autor ksiażki „Chłopaki nie płaczą”, E1. 
czynność ogrodnika w 3 osobie, E11. 
młoda krówka z „n”, F7. znany kurort 

w Rosji, G1. religia w wołaczu, G11. no-
wa mapa, I1. nazwisko palacza z mąką, 
I10. pierwotna fraza, K1. wyrok bez są-
du, K11. w gazowanej wodzie, L7. ob-
raźliwie o dokuczliwej kobiecie, Ł1. oni 
nie chorują, Ł11. pieszczotliwie o łabę-
dziu, M7. rzadki owad rączycowaty, N1. 
przedstawiciel narodu mieszkającego na  
Zakaukaziu – z błędem, N11. wpisz „go-
sponi”, O7. wulkan na Sycylii +a, P1. 
małe wypryski na twarzy – wspak, P11. 
przylepia na coś – inaczej.

Rozwiązanie – myśl Emila Zegadło-
wicza – z dopiskiem „świąteczno-nowo-
roczna krzyżówka Spółdzielcy” i ze 
swoim adresem prosimy przesłać lub 
składać w terminie do 20 stycznia 2017 
r. na adres: Rudzka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, Dział Organizacji i Samorzą-
du, 41-700 Ruda Śl. 1, ul. Magazynowa 
12. Do rozlosowania są ciekawe nagro-
dy. Życzymy prawidłowych rozwiązań 
i szczęścia w losowaniu nagród.
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Nauka ciągle się rozwija. Okazuje się, że badaczom nie wystarczają już laboratoria stacjonarne. Ciągle chcą 
poszerzać swoją wiedzę. Z tych dobrodziejstw wiedzy korzystamy również i my. Nauka nie raz ułatwiła nam 
nasze codzienne życie. 

Podniebne laboratorium
Tym razem chodzi jednak o bar-

dzo ważny temat jakim jest nasze 
powietrze, którym oddychamy. Na 
niecodzienny pomysł wpadł Uni-
wersytet Śląski. Już niedługo nad 
naszymi głowami poszybuje balon, 
którego zadaniem będzie badanie 
stanu jakości naszego powietrza. 

ULKA – jak nieoficjalnie został 
nazwany nowy projekt Uniwersyte-
tu, czyli Uniwersyteckie Laborato-
ria Kontroli Atmosfery – wzmocni 
zaplecze dydaktyczne na kierun-
kach Międzywydziałowego Kie-
runku Ochrona Środowiska oraz 
kierunkach Geofizyka, Geologia, 
Geografia i Biofizyka. 

Pomysł spodobał się również 
Wojewódzkiemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, który posta-
nowił sfinansować niecodzienny 
projekt. Kwota jaka została prze-
znaczona na ten cel to 300.000 zł, 
z czego 220.000 zł zostało przezna-
czone na budowę balonu. Pozostała 
kwota pozwoli na zakup specjali-
stycznej aparatury, która zostanie 
zainstalowana w koszu balonu oraz 
w samochodzie, który będzie w sta-
łej łączności z napowietrznym la-
boratorium.

Balon powstaje w jednej z naj-
większych firm specjalizujących się 
w budowie tego typu statków po-
wietrznych w Wielkiej Brytanii. 
Balon jest średniej wielkości, a jego 
czasza mieści 3,4 tys. metrów sze-
ściennych ogrzanego powietrza. 

Balonem nad naszym regionem 
będą latać studenci, naukowcy oraz 
doktoranci z Uniwersytetu Śląskie-
go. W naszym kraju będzie to 
pierwsze tego typu laboratorium. 

Projekt ULKA pozwoli naszemu 
uniwersytetowi zaoferować swoim 
studentom oraz badaczom bardzo 
nowoczesną, a zarazem niekonwen-
cjonalną metodę kształcenia w za-
kresie monitoringu stanu środowi-
ska naturalnego, w tym atmosfery. 
Doposażenie już funkcjonujących 
laboratoriów o nową aparaturę po-

zwoli zaś na opanowanie metod 
i technik badawczych stosowanych 
w ocenie stanu środowiska i jego 
zagrożeń, a także poznawaniu inno-
wacyjnych działań proekologicz-
nych zgodnych z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju.

Dzięki zastosowaniu balonu bę-
dzie można przeprowadzać bezpo-
średnie pomiary składników gazo-
wych i aerozoli powietrza, pobierać 
próbki, zarówno w gradiencie po-
ziomym jak i pionowym do wyso-
kości około 4 km. Ponieważ balon 
nie posiada napędu, ruch w kierun-
ku poziomym jest zgodny z natural-

nym ruchem powietrza, co stwarza 
unikalną sytuację poboru próbek 
w strefach atmosfery, które nie zo-
stały zaburzone żadnymi urządze-
niami mechanicznymi. Utrzymując 
stałą wysokość położenia balonu, 
podczas lotu poziomego, istnieje 
możliwość przeprowadzenia po-
miarów i pobieranie próbek na sta-
łych wysokościach względem Zie-
mi od źródła zanieczyszczeń, np. 
komina emitora do miejsca, kiedy 
zawartość zanieczyszczeń spadnie 
poniżej progu oznaczalności. Bę-
dzie to możliwe, ponieważ balon 
będzie się poruszał biernie zgodnie 

z kierunkiem rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń, co pozwoli na 
przeprowadzenie pomiarów zwią-
zanych z transportem tych zanie-
czyszczeń i ustaleniem ich składu 
w zależności od odległości od źró-
dła.

Jak wiadomo problem z zanie-
czyszczonym powietrzem w na-
szym regionie jest duży. W walkę 
ze smogiem zaangażowały się naj-
wyższe władze naszego regionu. 
Na początku roku powołano spe-
cjalną jednostkę, w skład której 
wchodzą przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, samorządów, 
naukowców i lekarzy. Zajmuje się 
ona opracowywaniem rozwiązań 
pozwalających na ochronę atmos-
fery.

Podniebne laboratorium to naj-
nowszy i chyba najbardziej inno-
wacyjny z pomysłów pozwalają-
cych na badanie jakości stanu po-
wietrza. To również pierwszy tego 
typu projekt w skali całego kraju. 

Jak wskazują pomysłodawcy, ba-
lon ma większe możliwości badaw-
cze niż np. bardzo popularne 
w ostatnim czasie drony. Z kosza 
balonu będzie można praktycznie 
spojrzeć bezpośrednio do komina 
i sprawdzić, kto truje najbardziej. 
Umożliwi również latanie za chmu-
rą dymu z zakładu przemysłowego 
po to, by zbadać transgraniczny 
transport zanieczyszczeń.

Inicjatorzy przedsięwzięcia nie 
wykluczają możliwości prowadze-
nia podniebnych lekcji dla uczniów. 
Zanim jednak rozpoczną się bada-
nia, musimy jeszcze poczekać, aż 
podniebny statek zostanie sprowa-
dzony na Śląsk. Później balon musi 
przejść rygorystyczne testy, zostać 
zarejestrowany i dopuszczony do 
ruchu lotniczego.

Miejmy jednak nadzieję, że nasze 
podniebne laboratorium wkrótce 
znajdzie się nad naszymi głowami.

Agnieszka Kominek
Foto źródło: 

www.wfosigw.katowice.pl

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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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 profesjonalne, 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.

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

 NOWA ŁAZIENKA od 1799 zł. 
SOLIDNI – generalne remonty 
wnętrz. Tel. 796-278-058.
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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.

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

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

 Halemba, jednopokojowe, 37 
m2, 78 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.

 OKAZJA ! Halemba Chłopska – 
ostatni nowy dom 110 m2 cena 
290 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej, 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.

 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.

 Wynajmę lokal w Rudzie Ślą-
skiej-Bykowinie, ul. Skowronków 
5a. Tel. 601-482-590.
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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 samocho-
dów! Recykling samochodowy. 
Wydawanie zaświadczeń. Cena: 
0,52 za kg. Odstąpię zbiornicę z 
możliwością współpracy z recy-
klingiem. Tel. 32 771-61-31, 502-
687-301.
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 Firma budowlana Bedamex 
zatrudni pracowników: brygadzi-
stę, pracowników do prac ogól-
nobudowlanych. Wymagane do-
świadczenie 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.

 Restauracja i Pizzeria Kuźnia 
Smaku w Rudzie Śląskiej po-
szukuje osób na stanowiska: 
kucharz, pizzerman. Oferuje-
my umowę na pełen etat. Cv 
prosimy składać osobiście ul. 
Kubiny 32, 41-710, tel. 601-
730-400.

 Zatrudnimy kierowców z kat. C 
prawa jazdy, praca na terenie wo-
jewództwa śląskiego od 8-10 
godz. w dni robocze. Firma znaj-
duje się na terenie Rudy Śląskiej. 
Telefon kont. 32 273-63-69.
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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.
 

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

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

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

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 

tel. 32 280 40 70

POŻYCZKA GOTÓWKOWA 0%
KORZYSTNE WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

PROMOCJA 
ŚWIĄTECZNA!

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
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RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA

 MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,

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

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
informuje, że istnieje możliwość 

zasiedlenia „od zaraz” mieszkań zgodnie 
z wykazem.

Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie www. rsm.com.pl 
oraz tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290 lub 
w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 

100 w Rudzie Śl.  przy ul. Magazynowej 12.

Gayle Forman
Zostaw mnie

Maribeth Klein to wiecznie zabiegana pracująca 
matka. Wszystko, co wiąże się z domem, z mężem 
i z dziećmi, spoczywa na jej barkach. W Maribeth 
Klein odnajdzie siebie każda kobieta, której zdarzy-
ło się kiedykolwiek pomyśleć, że zamiast wracać do 
domu i robić obiad, wolałaby uciec na koniec świata. 
Cząstkę siebie odnajdzie w niej każdy, kto kiedykol-
wiek zapragnął wsiąść do pociągu i pojechać gdzieś, 
gdzie nikt nie oczekiwałby od niego nieustannego 
usługiwania.

„Zostaw mnie” to intrygująca książka o lękach, 
przed którymi wszyscy staramy się uciekać. Gayle 
Forman przedstawia nam fascynujących bohate-
rów – mężów, żony, przyjaciół i kochanków – któ-
rym zdarza się popełnić błąd i się potknąć, ale któ-
rzy stają się dzięki temu lepszymi ludźmi i uczą się 
przebaczać. Tym samym dowodzi, że jest wnikliwą 
obserwatorką ludzkiej natury. Jej książka to wcią-
gająca analiza współczesnego macierzyństwa wraz 
ze wszystkimi jego niejednoznacznościami, a także 
próba odpowiedzi na pytanie: co się dzieje, gdy doj-
rzała kobieta porzuca dom?

| P�������

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
ogłasza i podaje warunki przetar-
gu ustnego nieograniczonego na 
oddanie w dzierżawę na czas nie-
oznaczony  nieruchomości położo-
nej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach 
przy ulicy Księżycowej 7 z przezna-
czeniem na prowadzenie działalno-
ści usługowo-gastronomicznej.

Ogłoszenie o przetargu i warun-
kach znajduje się na tablicy ogło-
szeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda 
Śląska. Dodatkowych informacji 
udziela Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 
32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 
41-709 Ruda Śląska.

– 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

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM 

W DRODZE DRUGIEGO PRZETARGU
Organizator przetargu: Miejska Biblioteka Publiczna, 41-710 Ruda Śląska, 

ul. Dąbrowskiego 18.
Termin i miejsce drugiego przetargu: Drugi przetarg w formie licytacji ust-

nej w sprawie prowadzenia kawiarni/cukierni w budynku Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej odbędzie się w dniu 17.01.2017 r., w pok. nr 26. Godzina roz-
poczęcia 10.00. Pierwszy przetarg na najem pomieszczenia odbył się w dniu 
28.10.2016 r. Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym.

Adres lokalu użytkowego: Pomieszczenie usytuowane jest na parterze 
w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 18 przy ulicy 1 Maja 32, będą-
ce w użytkowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej, wraz z powierzchnią przyna-
leżną, z przeznaczeniem na działalność kawiarni/cukierni.

Powierzchnia lokalu: Powierzchnia użytkowa lokalu – 125,2 m2 , powierzch-
nia przynależna – 14,8 m2.      

Wyposażenie w urządzenia techniczne: Pomieszczenia wyposażone są w in-
stalacje: 1. elektryczną, 2. wodno-kanalizacyjną, 3. centralne ogrzewanie.

Obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remon-
tu lokalu użytkowego na własny koszt: Najemca zobowiązany jest uzgodnić 
pisemnie z Wynajmującym zakres wszystkich prac adaptacyjnych lokalu oraz 
przed przystąpieniem do ich realizacji, dokonać, zależnie od wymagań prawa, 
zgłoszenia właściwym organom lub uzyskać wszelkie wymagane zezwolenia 
i decyzje administracyjne. Koszty prac adaptacyjnych, koniecznych opracowań 
oraz opłat administracyjnych, ponosi Najemca bez możliwości zwrotu.

Stawka wywoławcza czynszu:
Stawka wywoławcza czynszu wynosi 8 zł za m2. 
Minimalne postąpienie licytacji 1 zł.
Wysokość, miejsce i termin wpłaty wadium:
Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 

1500 zł.
Kwotę wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze 

44 1050 1331 1000 0022 3291 4990 (w tytule przelewu należy wpisać „Wa-
dium- F18” oraz podać pełną nazwę uczestnika przetargu) lub w kasie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej pok. nr 22 najpóźniej do dnia 16.01.2017 r.  Kasa MBP 
czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Lokal można oglądać w godzinach pracy biblioteki (poniedziałek-piątek 
w godz. 11.00-18.00).

Informacje o terminie zawarcia umowy: Umowa najmu zostanie zawarta 
na czas nieoznaczony. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z Uchwałą nr 
PR.0007.82.2014 Rady Miasta Ruda Śląska, z dnia 24 kwietnia 2014 r., w spra-
wie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi wła-
sność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu oraz zarządzeniami 
Prezydenta Miasta Ruda Śląska, wydanymi na jej podstawie.



Pani Annie Gruszczyk
Kierownikowi Działu Pracowniczego i Informacyjno-Gospodarczego

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

MAtki 
składają 

Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Koleżance Barbarze Wieczorek-Borowy 
położnej, szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

ojcA 
składa 

Kierownictwo i personel 
Przychodni Wireckiej
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„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z ogromnym żalem odebrałam  
wiadomość o śmierci

śp. Marii Wróbel
byłej pracownicy

Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

W imieniu całej pogrążonej w smutku rodziny 
składamy podziękowania Radzie Nadzorczej,  

Zarządowi i Pracownikom Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
Radzie Osiedlowej ADM nr 1, 

przyjaciołom i sąsiadom
za obecność i wsparcie duchowe w ostatnim pożegnaniu 

jERZEGo PoDEjMY
żona oraz córka z rodziną

PREZyDENt MIAStA  
RUDA ŚląSKA

informuje  o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 

naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowych znajdujących 

się w rejonie: ul. Międzyblokowej – 
Solidarności, która zostanie oddana 

w najem na okres 1 roku z przeznaczeniem 
pod zaplecze budowy, skład materiałów 

budowlanych i skład materiałów 
sypkich, w rejonie ul. Miodowej, która 

zostanie oddana w najem na okres 
3 lat z przeznaczeniem pod placyk 

gospodarczy, w rejonie ul. Energetyków, 
która zostanie oddana w najem na okres 3 
lat z przeznaczeniem pod garaż blaszany, 

w rejonie ul. Kuźników, która zostanie 
oddana w dzierżawę na okres 3 lat 

z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacy6jne, w rejonie ul. Wilczej, która 

zostanie oddana w dzierżawę na okres 
3 lat z przeznaczeniem na wybieg dla 

drobiu, w rejonie ul. Piotra Skargi, która 
zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 
lat w celu korzystania przez właściciela 
działki sąsiedniej, w rejonie ul. 1 Maja, 

która zostanie oddana w najem na okres 
3 lat z przeznaczeniem pod urządzenie 

reklamowe, w rejonie ul. Łużyckiej, 
która zostanie oddana w dzierżawę 

na okres 3 lat w celu korzystania przez 
właściciela działki sąsiedniej, w rejonie ul. 
Kasztanowej, Kłodnickiej i Porannej, która 
zostanie oddana w najem na okres 3 lat 
z przeznaczeniem pod istniejące stacje 

pomiarowo – redukcyjne gazu.

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.

WyCIąG Z OGŁOSZENIA O PRZEtARGU

PREZyDENt MIAStA RUDA ŚląSKA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-

Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 
7.12.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nie-
ograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy 
ul. Wireckiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 
1794/32 o powierzchni 2656 m2, użytek „R-IVb”, obręb Kochłowice, za-
pisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW Gl1S/00007404/9 (w dziale 
III wpisana służebność drogi; dział IV ww. księgi wolny jest od wpisów). 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1794/32 teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1) oraz fragmenta-
rycznie teren dróg lokalnych, przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach 
ruchu o szerokości pasa min. 3m (symbol planu KL1/2).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z peł-
ną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami 
MN1 i Kl1/2.

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie zbliżonym do 
prostokąta, porośnięta roślinnością trawiastą, posiada dojazd z drogi 
publicznej ul. Wireckiej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na 
przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania 
do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warun-
ków budowy zjazdu. 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 256.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona 

o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 8.02.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 

Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapo-

znają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.ru-
daslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 1.02.2017 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości 12.800,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Wirecka” 
przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Ślą-
ska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-
18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Ko-
misji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się 
prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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OGŁOSZENIA

XXIV  PlEbIScyt NA SPOrtOwcA I trENErA rOku 2016

Czekamy na zgłoszenia sportowców
Plebiscyt na Najlepszego Spor-

towca i Trenera Roku przed nami. 
„Wiadomości Rudzkie” po raz 
XXIV organizują sportową imprezę, 
podczas której podobnie jak w ze-
szłym roku nasi Czytelnicy wybiorą 
swoich faworytów i będą mieli moż-
liwość wyłonienia Najpopularniej-
szego Sportowca, Sportowca Skrza-
ta oraz Sportowca Amatora. Do 20 
stycznia 2017 r. przyjmować bę-
dziemy zgłoszenia klubów. Nato-
miast po tej dacie rozpocznie się 
głosowanie. Wszystko to podsumu-
jemy 24 lutego uroczystą galą. Do 
zgłaszania kandydatur zachęcamy 
prezesów rudzkich klubów, a także 

mieszkańców naszego miasta. Kan-
dydatury zostaną opublikowane w ga-
zecie, na portalu wiadomoscirudz-
kie.pl oraz na profilu portalu spo-
łecznościowego Facebook.

– Zachęcamy do udziału w plebi-
scycie. Wszyscy, którzy chcą zgłosić 
swoich kandydatów w kategoriach: 
Sportowiec, Trener, Sportowiec 
Skrzat oraz Sportowiec Amator, po-
winni nadesłać wiadomość w tej 
sprawie na maila redakcja@wiado-
moscirudzkie.pl  oraz agnieszka.
lewko@wiadomoscirudzkie.pl z na-
stępującymi danymi o kandydacie: 
imię i nazwisko, zdjęcie, adres, na-
zwa klubu, numer pesel, wiek, krót-

ŁyŻwIArStwO

Na łyżwach przed Aquadromem

W dniu otwarcia lodowiska  dzieci jeździły za darmo. 

Od piątku (16.12) w Halembie 
można pojeździć na łyżwach. Przed 
rudzkim Aquadromem ustawione 
zostało lodowisko o wymiarach 15 
x 25 metrów. W dniu otwarcia lodo-
wiska dzieci mogły skorzystać ze 
ślizgawki za symboliczną złotów-
kę. 

– Zachęcam do zapoznania się  
z dokładnymi godzinami otwarcia 
lodowiska w okresie świąteczno-no-
worocznym. Wszystkie informacje 
znajdują się na naszej stronie inter-
netowej – zaznacza Agnieszka Pie-
korz, rzecznik prasowy Aquadromu. 
Z lodowiska można skorzystać tak-
że w Orzegowie na Burloch Arenie. 
Czynne jest przez cały tydzień, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7.30 do 20.15, a w soboty i nie-
dziele od 9.00 do 20.15. Łyżwiarzy 
zaprasza także ślizgawka na Byko-
winie przy Szkole Podstawowej  

nr 2, która czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
8.00 do 20.00, a w weekendy od 
9.00 do 21.00. 

bIEGI 

Ku pamięci górników
Hołd górnikom oddała rudzka 

młodzież, biorąc udział w „Biegu 
Dziewięciu Górników”. W ten spo-
sób upamiętniono trzydziestą piątą 
rocznicę śmierci górników, którzy 
zginęli podczas pacyfikacji kopalni 
„Wujek”. 

– W imię wolności i solidarności 
w kopalni „Wujek” zginęli górnicy, 
którzy walczyli właśnie o te warto-
ści. Dlatego poprzez ten bieg posta-
nowiliśmy oddać im hołd. Robimy to 
po to, żeby o nich pamiętać, bo jeśli 
zapomnimy, to wyznawane przez 
nich wartości nie będą miały żadne-
go znaczenia. Chcemy pokazać, że 
wiara w lepszy świat czy wiara 
w wolność to wartości, które zawsze 
towarzyszą człowiekowi – podkreślił 
Wojciech Kołodziej, dyrektor Gim-
nazjum nr 9. 

Biegacze wystartowali sprzed 
Gimnazjum nr 9, następnie pobiegli 
na cmentarz komunalny w Halem-
bie, gdzie złożyli kwiaty pod tablicą 

upamiętniającą poległych halem-
bian. Bieg zakończył się pod krzy-
żem poświęconym poległym górni-
kom z KWK „Wujek”. W wydarze-
niu wzięły udział także rodziny tra-
gicznie zmarłych. 

– Mam w sercu ból i cały czas do-
brze pamiętam o tym, co przeżyłam 
trzydzieści pięć lat temu. Bardzo 
mnie cieszy to, że młodzi ludzie pa-

Biegacze upamiętnili poległych górników.

miętają o tym wydarzeniu i organi-
zują je każdego roku, żeby upamięt-
nić zabitych wtedy górników – za-
znaczyła Renata Gnida, żona zabite-
go górnika. „Bieg Dziewięciu Gór-
ników” organizowany jest przez 
Śląskie Centrum Wolności i Solidar-
ności już po raz czwarty. W tym ro-
ku uczestniczyło w nim ponad 430 
osób z 40 szkół.

ka notka opisująca osiągnięcia 
sportowe kandydata w roku 2016. 
Zgłoszenia można także dostarczać 
osobiście do redakcji – informuje 
Anna Piątek-Niewęgłowska, redak-
tor naczelna „Wiadomości Rudz-
kich”. 

Zarówno kandydaci na najlepsze-
go sportowca jak i trenera powinni 
urodzić się w Rudzie Śląskiej lub 
pracować w klubie z naszego mia-
sta. W kategorii Skrzat obowiązuje 
limit wiekowy do 13 lat. W katego-
riach: Najpopularnieszy Sportowiec, 
Sportowiec Amator i Sportowiec 
Skrzat zwycięzców wybiorą Czytel-
nicy.

Zakres obowiązków:
Doświadczenie w pracy na stanowisku cieśla szalunkowy, zbrojarz, betoniarz,• 
Zbrojenie elementów budowlanych• 
wykonywanie szalunków tradycyjnych oraz systemami PErI, DOcA• 
Zalewanie form betonowych• 
Montaż konstrukcji systemowych na podstawie dokumentacji technicznej• 

Oczekiwania:
Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym• 
Minimum roczne udokumentowane doświadczenie na stanowisku• 
umiejętność pracy w zespole• 

Proponujemy:
Atrakcyjny system wynagrodzeń uzależniony od kwalifikacji• 
Pełen zakres ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych w Polsce• 
bogaty pakiet socjalny• 
Praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku• 
System szkoleń podnoszących kwalifikacje• 

UWAGA! Na dokumentach CV prosimy o umieszczenie klauzuli:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r.  

o Ochronie Danych osobowych, Dz. ust. 2002 nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami.”
Dokumenty bez klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych nie będą przyjmowane.

wszystkie zgłoszenia będą traktowane poufnie. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zakres obowiązków:
Drążenie, kotwienie wyrobisk• 
transport, załadunek rozładunek urobku• 

Oczekiwania:
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 (komunikatywny)• 
Doświadczenie przy pracach tunelowych, względnie w pracach w kopalni• 
Minimum 2-letnie doświadczenie na danym stanowisku• 
Mile widziane uprawnienia na wszelkiego rodzaju sprzęt wykorzystywany w pracy  • 
przy drążeniu tunelu (wiertnice, koparki itd.)
bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność• 

Proponujemy:
wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska• 
Prace w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku• 
Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o Pracę• 
transport i zakwaterowanie• 
Pełny zakres ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych w Polsce• 
bogaty pakiet socjalny• 

UWAGA! Na dokumentach CV prosimy o umieszczenie klauzuli:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie

Danych osobowych, Dz. ust. 2002 nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami.” 
Dokumenty bez klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych nie będą przyjmowane.

wszystkie zgłoszenia będą traktowane poufnie. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
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Ważne zwycięstwo Grunwaldu
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Grunwald: Kowalczyk – Kapral 11, Zarzycki 
7, Kurzawa 6, Giebel 4, Niedźwiedzki 4, 

Wiertelorz 2, Wodarski 1,  
Gansiniec 1, Partuś 1, Kwolek, Nowak, 

Maniara, Langer, Talaga.  
Trener: Adam Wodarski.

AKRObATyKA 

Zawody mikołajkowe w akrobatyce 
sportowej i skokach na ścieżce odbyły się 
w minioną sobotę (17.12) w Mikołowie. 
W imprezie, w której wzięło udział 10 klu-
bów sportowych, zwycięzcą został KPKS 
Halemba. Zawodnicy wystartowali w kla-
sie młodzieżowej i trzeciej klasie sporto-
wej. Zawody cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem, ponieważ dały możliwość 
sprawdzenia swoich sił najmłodszym 
adeptom akrobatyki sportowej. Wszyscy 
startujący zawodnicy oprócz zdobytych 
medali i dyplomów zostali obdarowani 
smakołykami od Mikołaja.

Wyniki uzyskane przez halembskich 
akrobatów:

Klasa młodzieżowa – skoki na ścieżce 
kobiet: III miejsce – Natalia Wieczorkie-
wicz, skoki na ścieżce mężczyzn: II miej-
sce – Kajetan Szal, IV miejsce – Rafał 
Giemuła, V miejsce – Paweł Strzelec. 

Ostatni występ akrobatów

Dwójki kobiet: II miejsce – Zuzanna Koł-
pak, Martyna Kahl, III miejsce – Maria 
Rotyńska, Hanna Rotyńska, V miejsce – 
Julia Jessel, Zuzanna Bobrowska, VI miej-
sce – Agata Kołodziej, Maja Klorczak. 
Trójki kobiet: III miejsce – Wróżak Nad-
ia, Kołodziej Agata, Florczak Maja, IV 
miejsce – Rotyńska Maria, Rotyńska Han-
na, Krawczyk Emilia. Dwójki mężczyzn: 
I miejsce – Kajetan Szal, Marcin Sitek. 
Dwójki mieszane: I miejsce – Julia Jessel, 
Marcin Sitek, II miejsce – Zuzanna Koł-
pak, Kajetan Szal, III miejsce – Lena Mój, 
Paweł Strzelec

Klasa III – Dwójki kobiet: II miejsce 
– Emilia Hempel, Milena Gabrysiak, III 
miejsce – Liliana Szudy, Dagmara Piktas, 
IV miejsce – Karolina Gołąb, Julia Rasek, 
V miejsce – Maja Kuropatwa, Alicja Szal. 
Trójki kobiet: I miejsce – Emilia Hempel, 
Weronika Krzykalska, Milena Gabrysiak.

PiłKa ręczNa

Weekend należał do młodzików
W sobotę (17.12) swoje pierwsze tur-

nieje w życiu rozegrali szczypiorniści 
z rocznika 2005. W ten sposób zainau-
gurowane zostały  rozgrywki chłopców 
młodszych. Młodziutka drużyna   
SPR-u Grunwald Ruda Śląska miała 
w swoich szeregach tylko trzech zawod-
ników z tego rocznika, natomiast skład 
uzupełnili młodsi zawodnicy. „Zielo-
nym” przyszło rywalizować z drużyna-
mi z Sosnowca, Zabrza i Siemianowic 
Śląskich. Mimo ambitnej gry zawodni-
kom SPR-u nie udało się nawiązać wal-
ki z przeciwnikami, ale trener, rodzice 
i sami zawodnicy z uśmiechem na twa-
rzy opuszczali halę sportową w Bielszo-
wicach. 

Z kolei niedziela (18.12) także okazała 
się świętem młodzieżowej piłki ręcznej. 
W hali MOSiR-u w Halembie odbył się 
Turniej Chłopców i Młodzików o Puchar 
Prezydenta Miasta. W rozgrywkach rywa-
lizowali zawodnicy z Zabrza, Zabrza-Ro-
kitnicy, Mysłowic, Ustronia oraz Rudy 
Śląskiej w dwóch kategoriach.

W kategorii chłopców pierwsze miejsce 
zajął zespół SPR Pogoń 1945 Zabrze, któ-
ry odniósł trzy zwycięstwa. Pozostałe dru-
żyny w tej kategorii wygrały po jednym 
meczu i o kolejności decydowały różnice 
bramkowe. Najlepszy bilans miała druży-
na MKS Ustroń, która zajęła drugie miej-
sce. Na trzecim miejscu uplasowali się 
młodzi zawodnicy z Mysłowic, a gospo-

darze zajęli ostatecznie czwarte miejsce. 
Warto dodać, że najlepszym bramkarzem 
w swojej kategorii został Jakub Kisiała. 

W starszej kategorii młodzików losy 
zwycięstwa w całym turnieju ważyły się 
do ostatniego meczu. Przed tym meczem 
niepokonani byli piłkarze ręczni SPR Po-
goń 1945 Zabrze i gospodarze. Losy trze-
ciego miejsca rozstrzygnęli na swoją ko-
rzyść zawodnicy UKS 31 Rokitnica, któ-
rzy pokonali MUKS Siódemka Mysłowi-
ce. Decydujące starcie przyciągnęło na 
trybuny wielu kibiców, którzy byli świad-
kami zaciętej walki o triumf w całej im-

prezie. Ostatecznie lepsi okazali się goście 
z Zabrza i to oni odebrali najokazalszy pu-
char tego turnieju. Także w tej grupie wie-
kowej wyróżniono bramkarza Grunwaldu 
Dawida Szczelaszczyka – za bardzo dobre 
interwencje w całym turnieju.

Chłopcy: 1. SPR Pogoń 1945 Zabrze (6 
pkt), 2. MKS Ustroń (2 pkt), 3. MUKS 
Siódemka Mysłowice (2 pkt), 4. SPR 
Grunwald Ruda Śląska (2 pkt)

Młodzicy: 1. SPR Pogoń 1945 Zabrze 
(6 pkt), 2. SPR Grunwald Ruda Śląska (4 
pkt), 3. UKS 31 Rokitnica (2 pkt), 4. 
MUKS Siódemka Mysłowice (0 pkt)

Miniony weekend był bardzo intensywny  dla młodych zawodników SPR-u Grunwald. 

PiłKa ręczNa

W minioną sobotę (17.12) zawodnicy 
SPR-u Grunwald Ruda Śląska rozegrali 
ostatni mecz pierwszej rundy rozgry-
wek drugiej ligi mężczyzn. Mecz  
z AZS-em Politechniką Świętokrzyską 
Kielce był bardzo istotny z kilku powo-
dów. Po ostatniej porażce w Puławach 
rudzianom zależało, żeby zrehabilito-
wać się po niespodziewanej porażce. 
Dlatego rywalizacja z sąsiadem z tabeli 
była podwójnie cenna. Co więcej, poje-
dynek z AZS-em Politechniką Święto-
krzyską Kielce stał się wyjątkowy dla 
Łukasza Wodarskiego. Zawodnik po 
prawie 30 latach przygody z piłką ręcz-
ną postanowił poświęcić się pracy na 
rzecz klubu.

Od początku trener drużyny Adam 
Wodarski uczulał swoich zawodników, 
aby ani na chwilę nie tracili koncentra-
cji, ponieważ przeciwnicy są w stanie to 
wykorzystać. Pierwsza odsłona meczu 
pokazała, że to gospodarze są bardziej 
zdeterminowani, aby zainkasować dwa 

punkty. To oni od pierwszego gwizdka 
dyktowali warunki gry i z każdą minutą 
powiększali przewagę. Momentami pro-
wadzili nawet dziesięcioma trafieniami, 
ale w ostatnim fragmencie pierwszej od-
słony roztrwonili tę olbrzymią przewagę 
i zeszli z wynikiem 19:13.

Kolejne 30 minut meczu dostarczy-
ło wielu emocji. Początkowe minuty 
to gra podobna do tej z pierwszej poło-
wy. Jednak później coś się zacięło 
w grze Grunwaldu i goście stopniowo 
zmniejszali różnicę bramkową. Na 
trzy minuty przed końcem drużyny 
zremisowali, a „zieloni” opanowali złe 
emocje i rzucili dwie bramki, nie tra-
cąc żadnej i to oni mogli się cieszyć 
z wygranej.

W imprezie, w której wzięło udział 10 klubów sportowych, zwycięzcą został KPKS Halemba.

SPr GrUNWaLD rUDa ŚLĄSKa – azS POLiTEcHNiKa ŚWięTOKrzYSKa 
KiELcE 37:35 (19:13)

URZĄD MIEJSKI w Rudzie Śląskiej,
TONSMEIER POŁUDNIE Sp. z o. o.

oraz REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o. o. informują, że
 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH NA 2017 ROK

od dnia dzisiejszego, tj. 21.12.2016 dostępne są na stronach internetowych:
Urzędu Miejskiego w rudzie Śląskiej – www.rudaslaska.pl

Tonsmeier Południe Sp. z o. o. –  www.toensmeier.pl
oraz remondis Górny Śląsk Sp. z o. o. – www.remondis.pl

Harmonogramy w wersji papierowej dostarczane będą do każdego punktu adresowego 
w zabudowie jednorodzinnej, a także zostaną zamieszczone 
w kolejnym wydaniu Wiadomości rudzkich, tj. 4.01.2017.

FuTSAL 

Gwiazda bez medali
Tegoroczne finały Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski U20 zakończyły się 
porażką Gwiazdy. W ćwierćfinale dru-
żyna przegrała aż 0:5 z BSF Bochnią. 
Początek spotkania był wyrównany, jed-
nak kilka chwil braku koncentracji i in-
dywidualnych błędów kosztowało za-
wodników Gwiazdy stratę aż trzech bra-
mek. Do przerwy rywale prowadzili za-
służenie 3:0. Jednak od początku drugiej 
połowy trenerzy zadecydowali, że 

Gwiazda zagra z lotnym bramkarzem. 
Strzały rudzian nie trafiały do bramki. 
Podczas meczu Gwiazda miała swoje 
okazje, ale brak skuteczności zdecydo-
wał o tym, że rudzianie wrócili do domu 
przed półfinałami. Rywale wykorzystali 
jeden z błędów, zdobywając bramkę 
strzałem do pustej bramki, a wynik usta-
lili zdobywając bramkę z przedłużonego 
rzutu karnego. Co ważne, po rocznej 
przerwie Gwiazda wróciła do finałów 

U20, kończąc jednak rywalizację na 
ćwierćfinale. Optymistyczne jest to, że 
zdecydowana większość zawodników 
będzie mogła zagrać w mistrzostwach 
także w kolejnym sezonie, ponieważ 
Gwiazda grała młodszymi zawodnika-
mi. Teraz zespół czeka na awans do fina-
łów młodszych zespołów. Finały w in-
nych kategoriach wiekowych odbędą się 
jednak już w przyszłym roku kalenda-
rzowym.

OGłOSzENiE

Kolumny sportowe przygotowała agnieszka lewko
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1/2 litra PIWA ZAWIERA  25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

BYKOWINA
ul. Szpaków 21, Ruda Śląska

naprzeciwko Galerii Ruda Śląska

159
0,5 l
Wojak

199
0,5 l

Perła export, chmielowa

189
0,5 l

Kasztelan

299
2 l

Napój Caprio mix smaków

299
1 l Sok Tymbark

jabłko, pomarańcza, 
czarna porzeczka

HALEMBA
ul. 1 Maja 73
Ruda Śląska

Oferta obowiązuje od 21.12.2016 r. do 27.12.2016 r.

*****HIT
***** 269

0,5 l
kozel lezak, cerny

299
0,5 l

Żywiec Szampańskie

289
0,5 l

Aber Johannes

289
0,5 l

Amber Złote Lwy

369
0,5 l

Amber Koźlak

269
0,5 l

Lech

269
0,5 l
Żywiec
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