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gotówkowe!

25. finał WOŚP 
w Rudzie Śląskiej.
Oj będzie 
się
działo!

Więcej str. 6, 10-11
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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.

Złóż życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 
na łamach „Wiadomości Rudzkich”

PROMOCJA 10 zł (od osób prywatnych)

szt.
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do 70%
na  przykład:

SELFIE STICK

1499
kg

KIEŁBASA 
NIEDŹWIEDZIA

14
SPRÓBUJZANIM KUPISZ

SZYNKA WIEPRZOWA 
BEZ KOŚCI

1199
KGTYLKO 12-15.01.

SER 
ZŁOTY MAZUR

2199
KG

2699
kg

PŁYN DO 
PRANIA
WOOLITE, 2 l

899
szt.

PŁYN DO 
PŁUKANIA
SILAN, 2 l600 zł TANIEJ

1499
szt.

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  
i wiele innych...i wiele innych...

na  przykład:na  przykład:

SELFIE STICK

MIKSER
Z MISĄ
OBROTOWĄ
EVOLT
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REKLAMA

Praca konkursowa była dziełem zespołu o cha-
rakterze interdyscyplinarnym. Jego członkami byli 
fachowcy z różnych dziedzin, także z ekonomii, 
dzięki czemu praca zawiera również sugestie co do 
ewentualnych dodatkowych źródeł finansowania. 
– Jeżeli tylko taka możliwość się pojawi, będziemy 
o takie środki występować – zapowiada Piotr Janik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji rudzkiego magistra-
tu.  

Planty w Goduli od początku miały charakter 
przestrzeni reprezentacyjnej i wypoczynkowej. 
– Koncepcja odnowy plant uwzględnia to, że oprócz 
założenia parkowego jest to centrum dzielnicy  
– podkreśla Piotr Janik. Założeniem koncepcji jest 
wydobycie historycznych walorów miejsca, wzmoc-
nienie tożsamości lokalnej, a równocześnie poprawa 
jakości zagospodarowania i stworzenie dogodnych 
warunków rozwoju zarówno społecznego jak i eko-
nomicznego tego miejsca. Planty mają być bezpiecz-
nym i przyjemnym miejscem odpoczynku, które 
będzie odpowiadać współczesnym potrzebom 
mieszkańców. 

Miasto w projekcie budżetu na rok 2017 przewi-
działo 100 tys. zł na opracowanie dokumentacji, 

której założenia za-
warte są w zwycię-
skiej koncepcji. 
Uwzględnia ona za-
chowanie maksy-
malnej ilości istnie-
jących roślin, uzu-
pełnienie przedwo-
jennych elementów 
architektonicznych, 
zainstalowanie wy-
godnych ławek 
i stolików szacho-
wych, a także fon-
tanny. Wykonana 
ma zostać również 
nowa nawierzchnia 
alejek, a część placu 

ma być utwardzona, by służyła jako miejsce wystaw 
czy jarmarków. Od strony ul. Goduli przewidziano 
również pawilon kawiarni, który ma zamykać plac 
od strony wschodniej. 

Oprócz generalnej rewitalizacji na plantach po-
wstaną również nowe atrakcje. Do historycznej figu-
ry św. Nepomucena i stojącego w pobliżu placu wa-
goniku kopalnianego dołączą inne elementy nawią-
zujące do historii dzielnicy, np. ławka Goduli z rzeź-
bą przedstawiającą postać przemysłowca czy godul-
ski Światowid, czyli obiekt o charakterze edukacyj-
nym, który będzie wskazywać kierunki lokalizacji 
obiektów przemysłowych, dawne rozplanowanie te-
renu, modele zakładów, archiwalne zdjęcia dostępne 
przez aplikację oraz stary wagon tramwajowy. 

– Od momentu powstania, czyli od 1929 roku, 
planty nie były poddawane rewitalizacji, w związku 
z czym doszło do degradacji technicznej i przestrzen-
nej – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Myślę, że 
planowane prace przywrócą piękno tego miejsca. 
Po liczbie mieszkańców korzystających z uroków in-
nych rudzkich parków widzimy, że przywracanie do 
życia takich miejsc jest zasadne i oczekiwane przez 
rudzian – dodaje. AS

REWITALIZACJA

Planty po nowemu
Koncepcja rewitalizacji Placu Niepodległości w Goduli wygrała konkurs „Mikroprzestrzenie 
miejskie 2016” organizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz katowicki oddział 
Towarzystwa Urbanistów Polskich. Do opracowania projektu odnowy plant zostali zaangażo-
wani eksperci z różnych dziedzin oraz mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy wzięli udział w kon-
sultacjach. Zwycięska koncepcja zakłada m.in. naprawę i uzupełnienie przedwojennych ele-
mentów architektonicznych, wykonanie nowej nawierzchni alejek, montaż wygodnych ła-
wek, kameralnego oświetlenia oraz fontanny.
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INWESTYCJE

Do budynku dworca zostaną przeniesione zbiory 
Biblioteki Centralnej, które obecnie mieszczą się 
w budynku przy ul. Dąbrowskiego w dzielnicy Wirek. 
W głównej hali budynku zaprojektowano antresolę, 
gdzie będą znajdować się regały biblioteczne i czytel-
nia. Dodatkowo w hali głównej przewidziano powsta-
nie kawiarni dostępnej zarówno dla czytelników  
jak i podróżnych. – Zaangażowanie miasta w projekt 
„Stacja Biblioteka” pozwoli ocalić zabytkową kubatu-
rę obiektu. Przede wszystkim jednak dworzec w Cheb-
ziu ma szansę stać się jednym z czołowych obiektów 
wizerunkowych Górnego Śląska – mówi Krystian Ga-
łuszka, dyrektor biblioteki miejskiej.

Obok nowej, kulturalnej funkcji budynek będzie 
spełniać swoje dawne zadania, bowiem kupując nie-
ruchomość od PKP miasto zobowiązało się do za-
pewnienia dotychczasowego przeznaczenia obiektu 
w zakresie obsługi pasażerów. W budynku zostanie 
wygospodarowane miejsce przeznaczone na pocze-
kalnię dla podróżnych, a także, w razie potrzeby, na 
kasy biletowe oraz pomieszczenia dla urządzeń do 
prowadzenia ruchu kolejowego i ich obsługi. Takie 
rozwiązanie jest też zgodne z koncepcją budowy cen-

Stacja biblioteka
W zabytkowym dworcu w Chebziu powstanie biblioteka. Z tym założeniem władze Rudy 
Śląskiej kupiły właśnie obiekt od PKP S.A. Budynek zachowa też swoje podstawowe funkcje 
w zakresie obsługi pasażerów. Transakcja kosztowała Rudę Śląską niecały 1 mln zł. Inwesty-
cja związana jest z planami utworzenia w Chebziu węzła przesiadkowego oraz połączeń pie-
szo-rowerowych.

Dzierżawiony budynek teraz został własnością miasta.

trum przesiadkowego w tym rejonie. – Węzeł prze-
siadkowy ma połączyć tramwajową i autobusową 
komunikację miejską oraz aglomeracyjną z kolejową 
komunikacją regionalną. Koncepcja zakłada powsta-
nie nowoczesnej infrastruktury torowo-sieciowej, 
drogowej, pieszo-rowerowej oraz z zakresu architek-
tury obiektów służących obsłudze pasażerów – wyja-
śnia Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzę-
du Miasta. Koncepcja przewiduje m.in. zagospodaro-
wanie terenu wokół dworca, budowę parkingów, re-
mont budynku dworca oraz budowę połączeń pieszo-
rowerowych.

Warto dodać, że w ubiegłym miesiącu budynek 
dworca w Chebziu wpisany został do wojewódzkiego 
rejestru zabytków. – Dzięki temu miasto będzie mogło 
ubiegać się o środki zewnętrzne na remont obiektu i re-
alizację planowanych projektów – mówi Piotr Janik.

Budowa centrum przesiadkowego w Chebziu wraz 
z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca kolejo-
wego wpisana została w Lokalny Program Rewitali-
zacji Miasta Ruda Śląska do 2030, który został przy-
jęty w styczniu 2015 roku przez Radę Miasta.

 IM

– Dzięki zakupowi 
obiektu przywrócimy 

do życia jeden 
z najpiękniejszych 

dworców na 
terenie Polski. 

Projekt adaptacji 
budynku na cele 

biblioteki wykreuje 
nową, oryginalną 
przestrzeń kultury, 
z której będą mogli 
korzystać nie tylko 

rudzianie, ale 
wszyscy mieszkańcy 
regionu – podkreśla 

prezydent miasta 
Grażyna Dziedzic.
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OCHRONA ŚRODOWISKA REKLAMY

Rudzki magistrat prowadzi obecnie postę-
powanie związane z wydaniem decyzji śro-
dowiskowej dla budowy ECOE. W jego ra-
mach mieści się rozprawa administracyjna, 
która jest jedną z form postępowania wyja-
śniającego. Umożliwia ona przedstawienie 
faktów w danej sprawie w jednym miejscu 
i czasie. Jej przeprowadzenie nie jest regułą, 
lecz możliwością dopuszczaną przez ustawę 
o udostępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko. Istotą rozprawy admini-
stracyjnej jest wyjaśnienie wszystkich szcze-
gółów związanych z realizowaną inwestycją, 
a nie podjęcie decyzji co do realizacji przed-
sięwzięcia.

– Nie trzeba się nigdzie wcześniej zgłaszać 
ani zapisywać. Rozprawa będzie nie tylko 
okazją do tego, by dowiedzieć się czegoś wię-
cej na temat inwestycji, ale przede wszystkim, 
by zgłosić swoje uwagi i wnioski dotyczące 
budowy centrum odzysku odpadów. Wszyst-
kie z nich będą szczegółowo analizowane, 
a te, które będą zasadne, zostaną uwzględ-
nione na etapie realizacji przedsięwzięcia 
– wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Rozprawę będzie prowadził przedstawi-
ciel Urzędu Miasta. Jego rolą będzie dbanie 
o jej sprawny przebieg, udzielanie głosu oraz 
pilnowanie porządku. W trakcie otwartej 
dyskusji  każdy będzie mógł zadawać pyta-
nia, wnosić uwagi i wnioski oraz przedsta-
wiać dowody na ich poparcie. Dzięki obec-
ności inwestora mieszkańcy będą mogli od 
razu poznać jego stanowisko w kwestii zgła-
szanych uwag. Uwagi i wnioski, zgłoszone 
zarówno podczas rozprawy, jak i przez stro-
ny w pozostałej części prowadzonego postę-
powania, zostaną ujęte w uzasadnieniu decy-
zji środowiskowej, która będzie wydana 
przez prezydenta miasta. Jeżeli będzie ona 

Przyjdź na rozprawę i zgłoś uwagi
12 stycznia br. o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury (ul. Niedurnego 69) odbędzie się otwarta dla mieszkańców 
rozprawa administracyjna, poświęcona planowanej budowie Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Ślą-
skiej. – Ta forma postępowania nie jest obowiązkowa, ale zależy nam na tym, żeby mieszkańcy uzyskali pełną wiedzę 
na temat planowanej inwestycji – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. –  Podczas rozprawy będzie można zgła-
szać uwagi i wnioski dotyczące przyszłej realizacji przedsięwzięcia – dodaje.

pozytywna, to inwestor będzie mógł zacząć 
starać się o wydanie pozwolenia na budowę. 

Osoby, które nie pojawią się na rozprawie 
będą mogły wypowiedzieć się na temat plano-
wanej budowy Ekologicznego Centrum Od-
zysku Energii w Rudzie Śląskiej jeszcze do 18 
stycznia br., bowiem do tego dnia w rudzkim 
magistracie będzie można składać uwagi 
i wnioski do raportu oddziaływania tej inwe-
stycji na środowisko. Dokument jest dostępny 
na miejskiej stronie internetowej oraz w Urzę-
dzie Miasta, wraz z wnioskiem o wydanie de-
cyzji środowiskowej, postanowieniem Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach oraz opinią sanitarną Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Rudzie Śląskiej.

ECOE w praktyce ma być ekologiczną 
elektrociepłownią, w której będą spalane tzw. 
odpady resztkowe i ściekowe. Spalarnia mia-
łaby powstać na 16-hektarowej działce przy 
DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Po-
łudniową a Chebziem. Postanowienie RDOŚ 
zawiera szereg dodatkowych wymogów, które 
inwestor musi spełnić zarówno na etapie spo-
rządzania projektu budowlanego, jak i pod-
czas budowy i eksploatacji instalacji. Jednym 
z ważniejszych zastrzeżeń jest to, że po roku 
od uruchomienia inwestycji właściciel spalar-
ni będzie musiał sporządzić analizę w zakre-
sie emisji substancji do powietrza. Do jej wy-
konania konieczne będą czterokrotne pomiary 
okresowe metali, dioksyn i furanów. Chodzi 
o to, żeby monitorować, czy instalacja jest 
w pełni bezpieczna dla środowiska i miesz-
kańców.

Zgodnie z założeniami inwestycja ma po-
zwalać na odzysk energii z odpadów, a więc 
być źródłem „zielonej” energii, czyli OZE. 
W Ekologicznym Centrum Odzysku Energii 
mają być termicznie przekształcane wyłącznie 
odpady pochodzenia komunalnego, zaliczane 

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej • 
i II stopnia stomatologii zachowawczej
Profi laktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie• 

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

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 

do kategorii odpadów innych niż niebezpiecz-
ne i obojętne. Do elektrociepłowni mają być 
przyjmowane i poddawane termicznemu 
przekształceniu odpady z mechanicznej ob-
róbki odpadów oraz ustabilizowane komunal-
ne osady ściekowe. Co ważne, żaden z tych 
odpadów nie jest odpadem niebezpiecznym.

ECOE ma być zaawansowaną technolo-
gicznie elektrociepłownią, pozwalającą na 
jednoczesne wytwarzanie w tzw. trigeneracji 
energii elektrycznej, ciepła i chłodu na bazie 
paliwa odnawialnego pochodzącego z odpa-
dów resztkowych i osadów. Dzięki stworze-
niu źródła dostarczającego równocześnie 
energię cieplną i elektryczną oraz chłód, w re-
jonie inwestycji mogłyby zostać zlokalizowa-
ne zaawansowane technologicznie fi rmy, ta-
kie jak centra przetwarzania danych, a także 
chłodnie spożywcze, zakłady przemysłowe 
oraz centra logistyczne. Planuje się, że dojazd 
do instalacji będzie zapewniony poprzez spe-
cjalnie dedykowany w tym celu zjazd z Dro-
gowej Trasy Średnicowej. Rozładunek pojaz-
dów miałby odbywać się pod wiatą wyładun-
kową, bezpośrednio do bunkra magazynowe-
go, wykonanego jako szczelna betonowa 
wanna. W hali bunkra ma być utrzymywane 
podciśnienie, które pozwoli na wyeliminowa-
nie emisji nieprzyjemnych zapachów.

Szacuje się, że inwestycja rocznie będzie 
generować wpływy do budżetu miasta z tytu-
łu podatków na poziomie 1,3 mln zł. Kolejne 
pieniądze mogłyby pochodzić od fi rm, które 
zdecydowałyby się zlokalizować swoją sie-
dzibę na terenach inwestycyjnych, które po-
wstaną przy okazji budowy elektrociepłowni.

Spalarnia przy DTŚ jest wpisana do projek-
tu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpa-
dami, który przewiduje na terenie całego wo-
jewództwa śląskiego budowę 8 instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów.

WG



4www.wiadomoscirudzkie.pl  MIASTO | 11.01.2017

Odmrożenie jest skutkiem oddziaływania zimna, 
choć niekoniecznie mrozu. Typowymi objawami tego 

urazu są: znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, 
utrata czucia oraz bladość palców nóg, nosa, 

małżowin usznych. Wychłodzenie jest stanem, gdy 
temperatura wewnętrzna ciała spada poniżej 35°C. 
Objawami wychłodzenia są zaburzenia świadomości 

– do śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie 
wyczerpania, zaburzenia mowy, senność. Jeśli u kogoś 

podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub 
wychłodzenia należy rozpocząć powolne ogrzewanie 
osoby. Należy jej zdjąć przemarznięte ubranie i ułożyć  
na suchej tkaninie, a następnie okryć całe ciało kocem 

lub folią aluminiową oraz ogrzewać ją własnym 
ciałem. W przypadku odmrożeń kończyn należy 

zanurzyć je w wodzie o temperaturze ciała zdrowego 
człowieka. Na inne części ciała nakładać ciepłe (nie 

gorące) okłady. Osobie dotkniętej odmrożeniem lub 
wychłodzeniem nie należy podawać alkoholu. Nie 

należy podawać żadnych leków. Z uwagi na zawartość 
kofeiny należy także unikać podawania kawy.

Ponad dwudziestostopniowe mrozy w miniony weekend dały się z pewnością we znaki 
mieszkańcom Rudy Śląskiej. Służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe były w peł-
nej gotowości. Już od czwartkowego wieczoru (5.01) miejskie noclegownie czynne były całą 
dobę, zaś na głównych przystankach komunikacji miejskiej ustawione zostały koksowniki, 
przy których mogli się ogrzać pasażerowie oczekujący na autobus bądź tramwaj.

akumulator odmówi posłuszeństwa. 
– Strażnicy starają się reagować na 
każde zgłoszenie, ale w pierwszej ko-
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Mroźny weekend za nami

Na rudzkich ulicach pojawiły się 
także dodatkowe patrole Straży Miej-
skiej, które zwracały szczególną uwa-
gę na osoby samotnie przebywające 
na mrozie. Ponadto strażnicy miejscy 
wspólnie z pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i policją 
cały czas monitorują miejsca, gdzie 
mogą przebywać osoby bezdomne. 
– Osoby bezdomne najczęściej znajdu-
ją schronienie na terenie placyków 
gospodarczych, piwnic, klatek schodo-
wych, altan oraz nieużytków. Informa-
cje o miejscach, gdzie mogą przeby-
wać osoby bezdomne można zgłaszać 
pod numerami alarmowymi: 986, 997 
lub 112, a także do Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego pod bezpłatny numer 
telefonu 800-158-800 – przypomina 
Krzysztof Piekarz, komendant rudz-
kiej Straży Miejskiej. 

Podobnie jak rok temu rudzcy straż-
nicy miejscy pomagają mieszkańcom 
odpalać samochody w sytuacjach, gdy 

Od czwartku koksowniki grzeją mieszkańców miasta.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

lejności załatwiane są te dotyczące 
zagrożenia życia lub mienia. Dlatego 
prosimy o wyrozumiałość, jeśli na 

przyjazd strażników 
będzie trzeba chwilę 
zaczekać – mówi 
Krzysztof Piekarz. 
– Trzeba pamiętać, 
że kiedy prognozy 
zapowiadają spadki 
temperatury, najle-
piej parkować auto 
tyłem, aby w razie 
konieczności odpa-
lenia go poprzez 
podłączenie do inne-
go auta ułatwić do-
stęp pod maskę – do-
daje. Tylko przez 
ostatni weekend 
Strażnicy Miejscy 
pomogli odpalić aż 
150 samochodów. 

Największe mro-
zy wprawdzie ustą-

piły, ale z prognoz wynika, że to nie 
ostatni solidny atak zimy w tym roku. 
Wydział Zarządzania Kryzysowego 

Urzędu Miasta przypomina, że pod-
czas wyjścia na zewnątrz należy 
ubrać się w ciepłą odzież wielowar-
stwową oraz najlepiej powiadomić 
kogokolwiek o docelowym miejscu 
podróży oraz przewidywanym czasie 
dotarcia na miejsce. Należy również 
zachować ostrożność poruszając się 
po zaśnieżonym i oblodzonym tere-
nie oraz zwrócić uwagę na zwisające 
sople, zwały śniegu na dachach bu-
dynków.

W czasie mrozów pomyśleć też 
warto o naszych czworonożnych pod-
opiecznych. Do zadbania o zwierzęta 
obliguje nas ustawa o ochronie zwie-
rząt. Jeśli pies trzymany jest na ze-
wnątrz podczas mrozów, należy wpu-
ścić go chociażby do garażu lub inne-
go pomieszczenia. Wyziębienie może 
bowiem prowadzić do śmierci zwie-
rzęcia. Pamiętajmy również o poży-
wieniu i wodzie – wystawiane na ze-
wnątrz szybko zamarznie i będzie 
niezdatne do spożycia, dlatego poda-
wane powinno być ciepłe, a woda co 
jakiś czas wymieniana.

Arkadiusz Wieczorek

REKLAMA
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W trakcie weekendu strażnicy odpalili 150 samochodów.

Koksowniki ustawiono na 20 przystankach w mieście.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
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Kontrole spalania, które przeprowa-
dza Straż Miejska, są jednym ze spo-
sobów zwalczania emisji pyłów i szko-
dliwych gazów do atmosfery. Należy 
pamiętać, że tylko właściwa gospodar-
ka odpadami komunalnymi i nie spala-
nie ich w domowych piecach, a w spe-
cjalnych, przeznaczonych do tego in-
stalacjach, jest elementem w ograni-
czaniu tzw. niskiej emisji. To samo 
dotyczy tego, czym palimy. By to 
sprawdzić, od 1 stycznia 2015 do 31 
grudnia 2016 roku w naszym mieście 
przeprowadzono aż 807 kontroli nie-
ruchomości na terenie Rudy Śląskiej. 

– W pięćdziesięciu dwóch przypad-
kach stwierdzone zostały nieprawidło-
wości w gospodarce odpadami. Pod-
czas kontroli okazało się, że najczę-
ściej spalanymi odpadami były lakie-
rowane, impregnowane lub malowane 
drewniane elementy mebli, płyty drew-
nopodobne, plastikowe butelki, odpa-
dy gumowe, tekstylia, czy opakowania 
wielomateriałowe, takie jak kartony 
po mleku i napojach – wylicza Henryk 
Szydłowski, kierownik referatu dziel-
nicowych rudzkiej Straży Miejskiej. 
– Spalanie odpadów, a w szczególno-

ści plastików i gum nie powoduje ich 
zniknięcia, lecz prowadzi do zmiany 
ich postaci w bardzo szkodliwe sub-
stancje nazywane dioksynami i fura-
nami. Substancje te wprowadzone do 
powietrza są przyczyną chorób układu 
oddechowego, układu krążenia oraz 
powodują choroby nowotworowe  
– przestrzega. 

W ten sposób ucierpieć może także 
nie tylko nasze zdrowie. – Palenie 
śmieci ma też niepożądane działanie 
dla samego pieca i przewodów komi-
nowych. Na ściankach pieca i komina 
osadza się tak zwana mokra sadza,  
która może doprowadzić do zapalenia 
się przewodu kominowego, a w konse-
kwencji całego domu. Zatykane są też 
przewody kominowe, co z kolei skutko-
wać może zatruciem bezwonnym i nie-
widocznym tlenkiem węgla – podkreśla 
Henryk Szydłowski. 

Za spalanie śmieci w piecach grozi 
mandat w wysokości 500 zł. Jednak 
sąd może orzec także karę grzywny, 
która wynosi aż 5000 zł. Kontrola za-
wartości pieca polega na pobraniu 
próbki popiołu do badań, którą mogą 
pobrać samodzielnie funkcjonariusze 

OCHRONA�ŚRODOWISKA

Ponad 800 kontroli w dwa lata
Sezon�grzewczy�w�pełni.�Dlatego�rudzka�Straż�Miejska�przez�cały�czas�prowadzi�intensywne�kontrole�i�sprawdza,�czym�mieszkańcy�palą�w�piecach.�Kontrole�
te�w�okresie�jesienno-zimowym�są�szczególnie�wzmożone,�a�to�dzięki�pomocy�rudzian,�którzy�informują�funkcjonariuszy�o�problemie.�Pamiętajmy�bowiem,�
że�za�spalanie�śmieci�w�piecach�można�zostać�ukaranym�nawet�5�tysiącami�złotych�grzywny.

straży lub razem z rzeczoznawcą. W ta-
kim przypadku właściciel nierucho-
mości ma obowiązek umożliwienia 
przeprowadzenia takiej kontroli funk-

cjonariuszom Straży Miejskiej. Co 
ważne, w miejscach, gdzie prowadzo-
na jest działalność gospodarcza, kon-
trolę można przeprowadzić całodobo-

wo, a w innych nieruchomościach od 
godziny 6.00 do 22.00. Przy każdej 
kontroli sporządzany jest specjalny  
protokół. Agnieszka Lewko

Kontrole pieców cały czas są prowadzone przez rudzkich strażników miejskich.
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25-LECIE�„WIADOMOŚCI�RUDZKICH”

Spacerem po archiwum ,,WR”To będzie dla nas wyjątkowy rok. Choć przez ćwierćwiecze zmieniała 
się szata graficzna naszego tygodnika, jego treść, technologia wydawni-
cza czy dziennikarze, jedno było niezmienne – cel. Od 25 lat redakcja 
„Wiadomości Rudzkich” stara się przekazywać najważniejsze informacje 
dotyczące Rudy Śląskiej i trafić do jak najszerszego grona odbiorców. 
Jesteśmy dzięki Wam i dla Was. Z okazji tegorocznego jubileuszu posta-
nowiliśmy co tydzień publikować wycinki ze starych, archiwalnych wy-
dań „Wiadomości Rudzkich”. Dziś postanowiliśmy zajrzeć do „WR” 
z początków lat 90., kiedy to – podobnie jak i w całym kraju – Ruda Ślą-
ska żyła szokiem denominacyjnym. Temat pieniędzy często więc wracał 
na nasze łamy... Mamy nadzieję, że z większym lub mniejszym, ale za-
wsze z sentymentem wrócicie do dawnych lat… miłej podróży!

Na pewno wielu Czytelników nie pamięta cen pierwszych wydań 
„Wiadomości Rudzkich”, które kosztowały... 3 tys. zł.  

(„WR”, styczeń, 1994 r.). 

A skoro pieniądze, to i zakupy. A jak zakupy, to oczywiście 
na rudzkim targowisku. Po każdym targowym czwartku 

można było dowiedzieć się w naszej gazecie, co w trawie 
piszczy, a konkretnie na wireckim bazarze. („WR”, styczeń, 

1993 r.).

„Plastykowe prostokąciki”? Kolejne „dziwactwo”, do którego 
musieli się przyzwyczaić Polacy. Artykuł poświęcony kartom 
płatniczym opublikowaliśmy w „Wiadomościach Rudzkich” 

w pierwszej połowie lat 90. („WR”, styczeń, 1994 r.)

„Nie strugaj milionera – skreśl cztery zera”. Dziennikarze „WR” 
starali się oswoić rudzian z denominacją złotego, wprowadzoną 

w życie 1 stycznia 1995 r. („WR”, styczeń, 1995 r.)
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Rudzcy uczniowie włączyli się w tegoroczną  
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jeszcze 
przed jej finałem. Już po raz trzynasty w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach 
odbył się Koncert Młodych Talentów, który zgro-
madził kilkaset osób.

– Ten koncert to już tradycja w naszej szkole. 
Z każdym rokiem w jego organizację włącza się 
coraz więcej uczniów, absolwentów i nauczycieli 
– tłumaczył Michał Kozera z ZSO nr 3, jeden z or-
ganizatorów imprezy. 

Podczas koncertu młodzież miała okazję do 
popisania się m.in. swoimi talentami muzyczny-
mi, wokalnymi, kabaretowymi, tanecznymi i ak-
torskimi. – Dobrze jest włączać się w imprezy, 
które są organizowane w szczytnym celu. Sam je-
stem wolontariuszem i niedługo będę zbierał do 
puszek pieniądze na WOŚP – dodał Patryk Wil-
czek, uczeń ZSO nr 3.

Pieniądze ze sprzedaży biletów na koncert zo-
staną przekazany na konto orkiestry. Tak samo 

jak dochód ze szkolnego kiermaszu i aukcji. Z ko-
lei 15 stycznia na ulicach miasta pojawią się wo-
lontariusze z puszkami. – W ubiegłym roku udało 
nam się zebrać prawie sto tysięcy złotych i liczy-
my na to, że w tym będzie podobnie – podkreślił 
Michał Kozera.  AL

NowY�BYToM

W Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty od-
był się koncert noworoczny, którego gwiazdami 
byli muzycy popularnego programu telewizyjne-

go – Czesław Majewski i Janusz Tylman. To było 
prawdziwe, artystyczne show! – Każdego roku 
organizujemy taki koncert, ponieważ inauguruje 
on nowy rok w naszym mieście. Dzisiaj wśród ar-
tystów pojawią się przede wszystkim fenomenalni 
pianiści Czesław Majewski i Janusz Tylman, 
a także Malina Kowalewski Band – powiedziała 
Katarzyna Furmaniuk, dyrektorka Miejskiego 
Centrum Kultury im. H. Bisty. 

Podczas koncertu rozbrzmiały ponadczasowe 
przeboje klasyki, operetki i musicalu. Nie zabra-
kło także występów tanecznych i artystycznych. 
Wszystko to doprawione zostało szczyptą dobre-
go humoru. Pod koniec koncertu wspólnie wznie-
siono toast oraz składano sobie noworoczne ży-
czenia. – Życzę dużo zdrowia, szczęścia i pomyśl-
ności. Niech ten 2017 rok będzie dla wszystkich 
jeszcze bardziej szczęśliwy niż poprzedni, niech 
się spełnią nasze najskrytsze marzenia – życzyła 
prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.  

                                                                     AL

Koncert noworoczny to już tradycja w Rudzie Śląskiej. 

RudA

Barwny Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Rudy w piątkowe (6.01) popo-
łudnie. W ten sposób już po raz czwarty mieszkańcy miasta obchodzili święto 
Objawienia Pańskiego. Pochód wyruszył sprzed kościoła pw. św. Piusa X, a za-
kończył się przy Szkole Podstawowej nr 30. 

– To wydarzenie stało się już tradycją w naszym mieście i każdego roku bierze 
w nim udział około tysiąca osób – zaznaczył Andrzej Polczyk z Rycerzy Kolumba 
działających przy parafii pw. św. Piusa X. 

Orszak przeszedł ulicą Wolności do ul. Różanej, a następnie ulicami Narcyzów, 
Zabrzańską i Chryzantem aż do Szkoły Podstawowej nr 30. – Na trasie orszaku 
zaprezentowane zostały jasełka, które składały się z trzech scen. Pierwsza z nich 
przedstawiona została na placu przed parafią, druga – koło osiedlowego pawilo-
nu handlowego, a trzecia przy Szkole Podstawowej nr 30 – dodał Andrzej Po-
lczyk. Na „mecie” zostały zaprezentowane ostatnie sceny jasełek, gdzie trzej kró-
lowie zgodnie z tradycją sprzed dwóch tysięcy lat złożyli złoto, mirrę i kadzidło 
nowonarodzonemu Dziecięciu. – Orszak Trzech Króli to wspaniała sprawa. Co 
roku z rodziną bierzemy w nim udział i uważam, że powinniśmy podtrzymywać 
tego typu zwyczaje i kultywować tradycję – powiedziała Monika Rocznik, uczest-
niczka orszaku. AL

KoCHŁowICE

Polsko-koreańska 
integracja

Uczniowie poznali bliżej kraje Dalekiego Wschodu.

Niezwykły gość odwiedził uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 20. Chang Il You z Korei Południowej 
opowiedział młodym rudzianom o kulturze, historii 
oraz kuchni krajów azjatyckich. Zdradził także, dla-
czego wybrał Polskę. – Przede wszystkim kocham 
język polski. Poza tym od dawna interesowałem się 
historią tego kraju, która jest podobna do historii 
Korei Południowej – mówi Chang Il You, który od 
blisko pięciu lat mieszka w Polsce.

Gość SP nr 20 ukończył licencjat na filologii pol-
skiej UŚ, a obecnie jest doktorantem wydziału. 
W Rudzie Śląskiej opowiadał m.in. o kulturze, hi-
storii, kuchni, czy mentalności mieszkańców Dale-
kiego Wschodu. – Byłam zaskoczona, kiedy dowie-
działam się, że będę mogła spotkać osobę z tak da-
leka, bo nigdy nie miałam takiej okazji – opowiada-
ła Klara z klasy 6a. Spotkanie odbyło się w ramach 
współpracy z Katedrą Międzynarodowych Studiów 
Polskich oraz Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ 
w Katowicach. Podczas kolejnych wizyt uczniów 
odwiedzą studenci z Wenezueli, Gruzji, Kirgistanu 
oraz Węgier. – Nasi goście komunikują się z ucznia-
mi w języku polskim, a nie angielskim. Dzięki temu 
mogą przekazać piękno mowy polskiej oraz war-
tość, jaką stanowi dla obcokrajowca moment za-
chwytu nad Polską – podkreślała Grażyna Małyska, 
nauczycielka w SP nr 20. JO

NowY�BYToM�

Uczniowie ZSM 
na scenie

Ostatnie tygodnie były czasem wytężonej pracy 
dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycz-
nych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej. Jak co roku 
przygotowano koncert świąteczny oraz drugi, pod-
sumowujący pierwszy semestr roku szkolnego.  
Koncert świąteczny był okazją do zaprezentowania 
na scenie wszystkich uczniów szkoły. – Niespo-
dzianką okazał się występ, który ukazał zabawną 
historię Mikołaja i jego reniferów w układzie chore-
ograficznym klasy rytmiki. Nie zabrakło też muzyki 
rozrywkowej i świetnego wykonania młodego zespo-
łu wokalnego. Publiczność mogła też podziwiać wo-
kalne występy solowe i czarujący głos uczennicy 
Natalii Skorupki – mówią organizatorki koncertu 
Sandra Szulc i Anna Skubacz. Drugim szczególnie 
ważnym wydarzeniem dla społeczności szkoły jest 
koncert półroczny. – Na sukces koncertu pracuje 
wiele osób, w tym nauczyciele i ich uczniowie, któ-
rzy od kilku miesięcy przygotowują bogaty repertu-
ar. Występ na tym koncercie to wyróżnienie dla naj-
lepszych, często docenionych na konkursach i Ogól-
nopolskich Przesłuchaniach Centrum Edukacji Ar-
tystycznej – podkreśla Mirosław Krause, dyrektor 
Zespołu Szkół Muzycznych.  AW

RudA�ŚLĄSKA

Czas na  
zimową labę

Na czas dwutygodniowej przerwy w nauce  
w Rudzie Śląskiej zaplanowano mnóstwo atrakcji dla 
dzieci i młodzieży. Swoją ofertę przygotowały domy 
kultury, szkoły i świetlice. Oto niektóre z propozycji.

Miejskie Centrum Kultury proponuje ferie arty-
styczne. Podczas dwóch turnusów odbywać się będą  
warsztaty taneczne, teatralne, plastyczne i lalkarskie. 
Organizatorzy zapraszają także na warsztaty „Robo-
Kids” oraz zajęcia dla gimnazjalistów. – Dla tej grupy 
wiekowej przygotowaliśmy dwudniowe warsztaty wo-
kalne i tańca hip-hop.  W tym roku ferie przygotowali-
śmy tak, aby nie uczestnicząc w całym turnusie można 
było skorzystać z wybranych przez siebie pojedyn-
czych warsztatów – mówi Lech Śmiechowicz z Miej-
skiego Centrum Kultury. 

Na formę warsztatów postawił także Dom Kultury 
w Bielszowicach, gdzie odbędą się zajęcia plastyczne, 
taneczne i teatralne. – Postaramy się przyjąć wszyst-
kich chętnych do udziału w zajęciach. Zapraszamy tak-
że na spektakl dla najmłodszych. Bajka „Barboszki le-
cą w kosmos” wystawiona zostanie 25 stycznia o godzi-
nie 10.15 – zapowiada Grażyna Skuczeń z DK Bielszo-
wice.  W okresie ferii skorzystać będzie można z oferty 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Będziemy 
udostępniać dla grup zorganizowanych nasze hale i or-
ganizować zajęcia sportowe. Otwarte będą także base-
ny w Kochłowicach, Nowym Bytomiu i w Rudzie, gdzie 
na okres ferii tradycyjnie zostaną wprowadzone pro-
mocyjne cenniki – zapewnia Aleksandra Poloczek 
z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Jeśli do-
pisze pogoda planujemy także zorganizowanie na 
Burloch Arenie Mistrzostw Rudy Śląskiej w lepieniu 
bałwana – dodaje.  Na dzieciaki czekają także lodo-
wiska w Bykowinie i Orzegowie. Na łyżwach pojeź-
dzić można również przed Aquadromem. – Jeśli ktoś 
woli jednak cieplejszy klimat, będzie mógł miło spę-
dzić czas w Strefie Rekreacji. Teraz oprócz dzieci tak-
że studenci mogą w tygodniu nabyć bilety ulgowe  
– mówi Agnieszka Piekorz, rzecznik prasowy Aqu-
adromu. Cykl zajęć dla najmłodszych przygotowało 
ponadto Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej.  
– Dzieciaki pojadą m.in. do Zielonej i na kręgle. Pla-
nowana jest także wycieczka do Planetarium Śląskie-
go, warsztaty w muzeum i zajęcia sportowe na sali 
gimnastycznej  – mówi Andrzej Godoj z Muzeum 
Miejskiego.  AW 

Koncert Młodych Talentów odbył się po raz 13.

KoCHŁowICE
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Każdego roku w orszaku uczestniczy ok. tysiąca osób.
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Trzej królowie odwiedzili miasto

„Śpiewające fortepiany” w Rudzie Śląskiej

Młode talenty pomagają
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Każda makieta to nowe wyzwanie 

– Skąd przyszedł Panu do głowy 
pomysł, żeby zająć się tak nietypo-
wym zajęciem?

– Moja przygoda z rękodziełem za-
częła się od zrobienia pudełka na 
kartki do drukarki. Następną pracą 
z kolei był szyld „Komar”, podświe-
tlany od środka lampkami led. Póź-
niej koleżanka wpadła na pomysł, 
żebym zrobił jej pudełko na biżuterię 
w kształcie serduszka, a po jakimś 
czasie jej córeczka zapytała mnie, 
czy zrobię jej domek dla lalek. I gdy 
już troszkę opanowałem cięcie karto-

Niepełnosprawny kochłowiczanin Kornel Rowicki wykonuje oryginalne makiety. Z kartonów tworzy szyby kopalniane, miniaturowe domki, czy wiatraki. 
To czasochłonna praca, a każda nowa makieta to nowe wyzwanie, ale dzięki temu wszystkie prace są oryginalne i niepowtarzalne.

nów za pomocą gilotyny, którą sam 
zrobiłem, to postanowiłem podnieść 
sobie poprzeczkę i zabrałem się za 
wiatrak z napędem elektrycznym, 
który podarowałem przyjacielowi. 
Następny był zrobiony dla szwagra 
szyb KWK Manek z ruchomymi ele-
mentami, gdzie kręcenie korbką 
wprowadza w ruch koła wyciągowe.

– A czy wśród makiet są też takie, 
które nawiązują do Rudy Śląskiej?

– Oczywiście. Jedną z takich prac 
jest szyb kopalniany KWK Bielszo-
wice, który zrobiłem dla kuzyna. On 
również zawiera elementy ruchome 
i podświetlenie halogenowe. Teraz 
jestem na etapie tworzenia kolejnego 
szybu, gdzie elementy kartonowe bę-
dą zastąpione drewnem i płytą hdf.

– Proszę zdradzić, czy rękodzie-
ło, które Pan wykonuje jest trudną 
sztuką, szczególnie dla osoby nie-
pełnosprawnej?

– Po wypowiedziach i reakcjach 
moich znajomych oraz wyrazach po-
dziwu, którymi mnie obdarowują, 
myślę że to, co robię jest bardzo trud-
ne, tym bardziej dla osoby, która ma 
niesprawne dłonie, jak jest w moim 
przypadku.

– To dla Pana też forma rehabili-
tacji?

– Każdą z moich prac traktuję jako 
nowe wyzwanie. Podnoszę sobie po-

przeczkę, wpadam na nowe pomysły 
i wprowadzam udoskonalenia, 
a z biegiem czasu kolejne elementy 
wykonuję coraz szybciej i spraw-
niej.

– Ile czasu więc potrzeba na wy-
konanie jednej makiety?

– To zależy, co się robi i z jakich 
elementów. Jednak najwięcej czasu 
pracowałem nad szybem dla szwagra, 
w którym było dużo małych detali 
i zrobienie całego „dzieła” zajęło mi 
około dwustu godzin. 

– Skąd czerpie Pan inspiracje?
– Pomysły biorą się z głowy, nie 

korzystam z podpowiedzi z Interne-
tu, bo nie sztuką jest wzorować się 
na kimś innym, tylko zrobić coś po 
swojemu. Trochę pomaga mi to, że 
z zawodu jestem stolarzem i zawsze 
miałem zdolności do majsterkowa-
nia.

– Ale Pana prace na szczęście nie 
trafi ają do szufl ady...

– Moje prace są prezentami dla 
przyjaciół, a jedno z miejsc, w któ-
rym będzie można je zobaczyć, to 
wystawa, która odbędzie się 7 lutego 
o godz.17 w Galerii Czapla przy Cen-
trum Inicjatyw Społecznych Stary 
Orzegów przy ulicy Kardynała Hlon-
da 29.

– Naturalnie więc nasuwa się py-
tanie o to, co dalej...
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www.skutecznapozyczka.pl

!!!NOWOŚĆ!!!

tel. 32 280 40 70

POŻYCZKA GOTÓWKOWA 0%
KORZYSTNE WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

PROMOCJA 
ŚWIĄTECZNA!

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Starej 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną  z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 14.12.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Starej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 846/48 o powierzchni 1411 m2, użytek „Bp”, obręb Orzegów, zapisana na karcie 
mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00008936/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpi-
sów). 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 846/48 stanowi teren garaży i parkingów (symbol 
planu GP1).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska dotyczącą terenu oznaczonego symbolem GP1.

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, stanowi skarpę porośniętą licznymi drzewami, nie posiada bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej ul. 
Starej lub Tylnej, w związku z czym na działce nr 891/48 o powierzchni 1059 m2, obręb Orzegów, k.m. 3, zapisanej w KW nr GL1S/00008936/4 oraz na działce nr 
861/49 o powierzchni 6824 m2, obręb Orzegów, k.m. 3, zapisanej w KW nr GL1S/00013284/6, zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na 
prawie przejazdu i przechodu, całą ich długością i szerokością, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki gruntu nr 846/48. Wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 
3.725,00 zł (nett o).

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 107.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 

Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 8.02.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.400,00 zł, z do-
piskiem „wadium – ul. Stara” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta 
Ruda Śląska (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 Komisji Przetargowej wymagane 
dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

– Mam w planie zrobienie kilku 
makiet szybów kopalnianych w celu 
sprzedania ich za symboliczną cenę, 
po to, żeby kupić kilka elektronarzę-
dzi, które znacznie pomogą i ułatwią 
mi pracę. Myślę, że dzięki temu nie-
jeden górnik postawiłby przy łóżku 
moją makietę zamiast lampki nocnej. 

OGŁOSZENIA

Chciałbym zrobić też kilka karmni-
ków dla gołębi i spróbować pokazać 
je na wystawie PZHGP Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych. Poza tym mam jeszcze jeden 
pomysł, ale na razie nie chciałbym go 
zdradzać...

Agnieszka Lewko
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Najmłodsi 
rudziaNie 
– witamy 

w rudzie Śląskiej!

Julia Zdechlikiewicz
córka Beaty i Sebastiana

ur. 17.12. (2650 g i 50 cm)

Adaś Koszowski
syn  Marty i Łukasza

ur. 1.12. (1940 g i 44 cm)

Wojciech Zakrzowski
syn Aleksandry i Krzystofa
ur. 16.12. (3840 g i 55 cm)

Wojciech Skurczyński
syn Anny i Macieja

ur. 14.12. (3900 g i 59 cm)

Adaś Pruchal
syn Katarzyny i Grzegorza
ur. 24.11. (2065 g i 45 cm)

Dominik Barcikowski
syn Marianny i Michała

ur. 15.12. (4100 g i 58 cm)

Anna Julia Lis
córka Justyny i Tomasza

ur. 16.12. (3620 g i 54 cm)

Julia Wojtas
córka Pauliny i Roberta

ur. 16.12. (3090 g i 50 cm)

Kacper But
syn Doroty i Rafała

ur. 15.12. (3055 g i 51 cm)

Hanna
córka Bożeny i Krzysztofa

ur. 16.12. (2980 g i 56 cm)

Julia Piróg
córka Marleny i Artura

ur. 16.12. (3665 g i 55 cm)

Łucja Bendlin
córka Pauliny i Marcina

ur. 18.12. (3050 g i 55 cm)

Dominik Król
syn Katarzyny i Grzegorza
ur. 20.12. (3150 g i 55 cm)

Jacek Michalak
syn Weroniki i Mikołaja

ur. 20.12. (3900 g i 59 cm)

Filip Jóźwiak
syn Dagmary i Pawła

ur. 20.12. (3550 g  i 53 cm)

Franciszek Gatner
syn Magdaleny i Arkadiusza
ur. 20.12. (3180 g i 56 cm)

Aleksandra Sottor
córka Magdaleny i Grzegorza
ur. 18.12. (3750 g i 56 cm)

Natalia Fatyga 
córka Eweliny i Macieja

ur. 19.12. (3075 g i 56 cm)

Adam Góźdź
syn Justyny i Artura

ur. 19.12. (4035 g i 59 cm)

Emilia Maczek
córka Kingi i Marcina

ur. 23.12. (3250 g i 57 cm)

Wojciech Młynarski
Od oddechu do oddechu. 

Najpiękniejsze wiersze  
i piosenki

Twórczość Wojciecha Młynarskiego 
jest nie do podrobienia. Trudną, czasami 
pozbawioną sensu rzeczywistość opisywał 
lekko i dowcipnie. Mistrz puenty, pisał dla 
największych. Jego teksty nuciła cała Pol-
ska, od „Jesteśmy na wczasach”, „W Polskę 
idziemy” aż po „Kocham Cię życie!”. Nic co 
wyszło spod pióra Wojciecha Młynarskiego 
nie traci ze swojej aktualności, to wiersze 
poza czasem, zawsze w punkt. Każdy z nas 
choć raz w życiu odniósł  się do słów „Rób-
my swoje”. Jeremi Przybora zaliczył go do 
„trójcy wieszczów polskiej piosenki” obok 
Agnieszki Osieckiej i Jonasza Kofty. Najpeł-
niejsze wydanie wierszy i piosenek Woj-
ciecha Młynarskiego, które właśnie trafia 
w ręce czytelników, jest hołdem oddanym 
twórczości genialnego poety. 

Judith Hooper
Śpiąca Alicja

Szykujcie oręż przeciw memu zaraniu, 
które lada chwila strąci Ciebie i Harry’ego 
w mroki zapomnienia, napisała Alicja do 
swojego brata Williama w 1891 roku. Nie 
zdążyła, zmarła kilka miesięcy później w 
wieku czterdziestu trzech lat. 

Kim była? Młodszą siostrą Henry’ego, 
sławnego pisarza, autora „Bostończyków”, 
„Portretu damy” i „Domu na placu Wa-
szyngtona” oraz Williama, wybitnego ame-
rykańskiego psychologa i moralisty. Boha-
terką sztuki teatralnej Susan Sontag „Alicja 
w łóżku” z 1993 roku. Postacią niebanalną. 
Piekielnie inteligentną kobietą. Feministką. 
Przenikliwą obserwatorką rzeczywistości, 
zepchniętą na boczny tor życia przez ta-
jemniczą chorobę. Gdyby urodziła się wiek 
później, zostałaby słynną pisarką, filozofką, 
aktywistką. Żyła pełnią życia. 

| Polecamy

Radosław Krótki
syn Izabeli i Jarosława

ur. 25.12. (2650 g i 53 cm)

Alan Kurek
syn Angeliki i Łukasza

ur. 24.12. (3560 g i 55 cm)

Wiktor Kowalski
syn Sylwii i Krzysztofa

ur. 24.12. (2770 g i 52 cm)

Hanna Barzanek
córka Natalii i Mariusza

ur. 22.12. (3000 g i 50 cm)

Franciszek Niwa
syn Katarzyny i Damiana

ur. 27.12. (3840 g i 57 cm)

Kamil Garstka
syn Marzeny i Marcina

ur. 26.12. (3210 g i 53 cm)

Tymoteusz Brykse
syn Karoliny i Mateusza

ur. 26.12. (3850 g i 58 cm)

Artur Powolny
syn Anety i Kamila

ur. 25.12. (3520 g i 55 cm)

Jakub Serek
syn Aurelii i Sebastiana

ur. 27.12. (3300 g i 56 cm)

Adaś Jochymczyk
syn Moniki i Tomasza

ur. 27.12. (2400 g i 49 cm)

Filip Sidło
syn Katarzyny i Mariusza 

ur. 30.12. (3380 g i 56 cm)

Zuzanna Waloska
córka Anny i Tomasza

ur. 30.12. (3340 g i 54 cm)

Natalia Gładyś
córka Michaliny i Marcina

ur. 29.12. (3340 g i 55 cm)

Szymon Wypiór
syn Iwony i Beniamina

ur. 29.12. (3760 g i 58 cm)

Krzysztof Suszyło
syn Joanny i Sebastiana

ur. 28.12. (2460 g i 52 cm)

Dorota Kramarczyk 
córka Justyny i Mariusza

ur. 29.12 (3300 g i 54 cm)

Mateusz Melerski
syn Eweliny i Rafała 

ur. 28.12. (3950 g i 59 cm)

Maja Płonka
córka Sandry i Krzysztofa

ur. 28.12. (3350 g i 56 cm)

Filip Grzybek
syn Bożeny i Michała

ur. 3.01. (3400 g i 53 cm)

Szymon Piotr Kral
syn Marty i Artura

ur. 1.01. (3600 g i 55 cm)

Radek Barszczewski
syn Izabeli i Adama

ur. 3.01. (3480 g i 57 cm)

Wiktor Paweł Wawoczny
syn  Marty i Marka

ur. 1.01. (3600 g i 58 cm)

Krzysztof Lutostański
syn Agnieszki i Grzegorza
ur. 2.01. (3500 g i 51 cm)

Hania Krempuła
córka Natalii i Artura

ur. 4.01. (2600 g i 54 cm)

Marcelina Tworzydło
córka Eweliny i Ireneusza
ur. 2.01. (3100 g i 53 cm)

Karol Hałupka
syn Brygidy i Marka

ur. 1.01. (2950 g i 55 cm) 

Kinga  
i Marysia 
Chmura
córki 
Karoliny  
i Witolda
ur. 2.01. 
(2650 g i 
2300 g, 
47cm 
i 47 cm)

Liliana  
i Jagoda 
Wichary
córki 
Iwony  
i Mirosława
ur. 2.01. 
(1700 g  
i 2300 g, 
44 cm  
i 46 cm)
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KONCERTY
Impreza w Muzeum PRL-u rozpocznie się ok. godz. 

12.00. Około godz. 13.30 wystąpi 80-osobowa orkiestra 
dęta, składająca się z muzyków rudzkich kapel górni-
czych. O godz. 14.00 na scenie wystąpi Piotr Hulin 
z zespołem Catch Day, a około 14.30 Miuosh. Następ-
nie na scenę wejdą zespoły Dr Misio (ok. 15.30) 
i BEMY (ok. 16.00). Kolejną gwiazdą będzie Grubson, 
który zaprezentuje się publiczności około 17.00. Z kolei 
ok. 18.30 na scenie pojawi się zespół Oberschlesien. 
Na godz. 20.00 zaplanowano tradycyjne „Światełko do 
Nieba”, czyli pokaz sztucznych ogni. Następnie odbę-
dzie się koncert zespołu Lombard. Impreza zakończy 
się około godz. 21.00. Wstęp na wszystkie koncerty jest 
bezpłatny. Wydarzenie poprowadzą Joanna Bartel 
i Krzysztof Hanke. Ponadto przez cały czas będzie moż-
na zwiedzać ekspozycję Muzeum PRL-u.

ATRAKCJE DODATKOWE
Organizatorzy przygotują też dodatkowe atrakcje. 

Dzięki fi rmie G2A.COM będzie można zdobyć sperso-
nalizowane serduszka, wydrukowane na drukar-
kach 3DGence oraz wylicytować wydruk twarzy 
w technologii 3D (swojej, bliskiej osoby lub idola). Na 
miejscu uczestnicy zobaczą też wydruk postaci z twa-
rzą Jurka Owsiaka. G2A.COM przygotuje też strefę, 
w której będzie można przenieść się w wirtualny świat 
rozrywki przy użyciu okularów Oculus.

Specjalnie na najmłodszych uczestników będą cze-
kać cosplayerzy z Ligi Superbohaterów, którzy później 
odwiedzą oddział dziecięcy jednego ze śląskich szpitali. 

Oberschlesien, Lombard, Miuosh, Grubson, Dr Misio, BEMY oraz Catch Day – to gwiazdy 25. fi nału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, który zostanie zorganizowany w Rudzie Śląskiej. Nie zabraknie też tradycyjnego „Światełka do Nieba”. 
Impreza odbędzie się 15 stycznia br. w Muzeum PRL-u przy ul. Zajęczej 42. Będzie to jedno z większych wydarzeń na Śląsku.
– Tyle gwiazd nie grało jeszcze na żadnym fi nale WOŚP w naszym regionie – podkreśla Bartosz Alechnowicz, organizator 
fi nału WOŚP w Rudzie Śląskiej.

Finał WOŚP w Rudzie Śląskiej

Dodatkowo najmłodsi będą mogli przenieść się do 
świata Królowej Śniegu, Złej Czarownicy, Smerfetki, 
Czerwonego Kapturka i wielu innych bajkowych posta-
ci. O świetną zabawę zadbają specjaliści z Agencji Pro-
mocji AVM.

Miłośnicy mocnych wrażeń i adrenaliny będą mieli 
do dyspozycji auta terenowe Nissan Patrol, po potęż-
nych przeróbkach, takich jak podniesione zawieszenie, 
zmieniony dolot powietrza i układ wydechowy, podra-
sowana pompa paliwowa oraz potężne trzydziestopię-
ciocalowe koła. Przy Muzeum PRL-u pojawią się także 
quady, na których będzie można poszaleć.

Ponadto podczas imprezy w Rudzie Śląskiej będzie 
można zobaczyć replikę Forda GT 40. Nie ma takiej 
drugiej w Polsce! Została ona zaprojektowana i zbudo-
wana od podstaw przez Bogdana i Pawła Serdyńskich. 
Bazą do zbudowania repliki były materiały zebrane 
z oryginalnego GT 40 oraz replik budowanych na ca-
łym świecie.

Dla osób lubiących ruch zostanie przygotowane spe-
cjalne pole do gry Speed-Ball. Gra polega na takim ude-
rzaniu piłki, aby nadać jej jak największą rotację wokół 
stojaka. Cechą charakterystyczną tej gry jest łatwość 
w jej opanowaniu oraz obowiązujących zasad. Grać 
można pojedynczo, we dwójkę lub w czwórkę.

Kolejną atrakcją będzie stworzenie najdłuższej 
w Polsce zapiekanki (ser mozzarella, szynka, pieczar-
ki). Będzie ona miała 250 m. Upiecze ją zespół kucha-
rzy z województwa śląskiego pod wodzą szefów kuchni 
Marka Maksimowicza i Patryka Zygmunta.

Na Finale WOŚP nie zabraknie też psów z Sekcji 
WOPR Katowice, którzy będą kwestować wraz ze swo-
imi przewodnikami. Dodatkowo pojawią się także gru-
py szturmowe ASG (Air Soft Gun) wyposażone w pi-
stolety beretta m9, glock 17 i karabiny M4, Ak74, 
M249, WSS Wintorez.

ORKIESTRA GRA JUŻ 25 LAT
– 25 lat grania Orkiestry to poważna część historii 

Polski. Przez ten okres pomogliśmy praktycznie każ-
demu szpitalowi w naszym kraju. To, że Orkiestra 
działa i to z tak dużą skutecznością, to oczywiście za-
sługa wszystkich darczyńców, to efekt każdego grosza 
wrzuconego do puszki. Nie boję się użyć stwierdze-
nia, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to 
wspólne dobro wszystkich Polaków, także tych miesz-
kających za granicą, bo przecież wiele sztabów gra 
także na obczyźnie – powiedział Jerzy Owsiak, prezes 
zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy.

Z pieniędzy zebranych przez Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy dla rudzkiego szpitala zakupiono sprzęt 
medyczny o wartości ponad 2 milionów złotych. Od-
dział neonatologiczny w Rudzie Śląskiej otrzymał od 
WOŚP m.in. respirator oscylacyjny, aparaty do niein-
wazyjnego wspomagania oddychania u noworodków, 
ultrasonograf, inkubatory, laktatory, podgrzewacze do 
mleka, urządzenia do badań słuchu, czy monitory po-
miarów przezskórnych. Z tego sprzętu korzystają 
nie tylko pacjenci z Rudy Śląskiej, ale całego woje-
wództwa.

– Orkiestra gra już ćwierć wieku, a mimo to ta formu-
ła jeszcze się nie wyczerpała. Wręcz przeciwnie – ta ak-
cja z roku na rok nabiera coraz większego rozmachu – 
zauważa prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic. 
– Nie ma chyba w całej Polsce szpitala, który nie otrzy-
małby sprzętu od WOŚP. Do serduszek, którymi oklejona 
jest szpitalna aparatura, przyzwyczailiśmy się tak bar-
dzo, że już powoli ich nie zauważamy. Ale spróbujmy so-
bie wyobrazić sytuację, że tego sprzętu nie ma, albo po-
rozmawiajmy z rodzicami, których dzieciom uratował 
on życie. Przekonamy się wtedy, ile to przedsięwzięcie 
przynosi dobra. Podobnie jest w naszym mieście 
– dodaje.

DOJAZD I PARKINGI
Rudzka odsłona akcji zostanie zorganizowana w Mu-

zeum PRL-u przy ul. Zajęczej 42 w Bielszowicach. 
– W dniu fi nału WOŚP samochody najlepiej będzie zo-
stawić pod sądem w Czarnym Lesie lub przy Tesco przy 
ul. 1 Maja 370a – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. 
– Bezpłatny dojazd do miejsca imprezy zostanie zorga-
nizowany busami, które będą kursowały z przystanku 
„Ruda Tesco”. Od 11.30 do 18.00 będą one jeździły 
co 30 minut, a od 18.00 do 22.00 co 20 minut – dodaje.

POMOC DZIECIOM I SENIOROM
25. fi nał WOŚP zostanie zorganizowany dla ratowa-

nia życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopedia-
trycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycz-
nej seniorom. W ciągu 24 lat Fundacja zebrała i prze-
znaczyła na wsparcie dla szpitali ponad 720 mln zło-
tych. Z tych pieniędzy zakupiono prawie 40 tysięcy 
najnowocześniejszych urządzeń medycznych, które tra-
fi ły do ponad 600 szpitali w całej Polsce. Rekordowy 
pod względem ilości zebranych środków był ostatni, 
24. Finał. Zgromadzono wtedy grubo ponad 
72,5 mln zł. Rekordowa kwota z licytacji złotego ser-
duszka padła natomiast w 2010 roku. Zapłacono za nie 
wówczas 1 mln 110 tys. zł.

LICYTACJA
Na tegorocznej licytacji wystawiony zostanie m.in. 

motorower, który przekaże Fundacja Minionej Epoki. 
– Postanowiliśmy wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy nie tylko otwierając bramy Muzeum PRL-u, 
ale również przekazując na licytację kultowy w latach 
80. motorower Ogar. Mamy nadzieję, że wśród licytują-
cych znajdzie się pasjonat zabytkowych pojazdów, który 
doceni piękno naszego motoroweru – mówi Monika Ży-
wot, prezes Fundacji.

13.30 orkiestry dęte. 14.00 Piotr Hulin z zespołem. 14.30 Miuosh. 15.30 Dr Misio. 16.00 BEMY.
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17.00 Grubson. 18.30 Oberschlesien. 20.00 Lombard.20.00 Światełko do Nieba.
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BEZPŁATNA
LINIA S1

Bezpłatna,  specjalna linia komunikacji 
publicznej oznaczona symbolem S1 

funkcjonująca na trasie:  
Ruda Tesco – Ruda Muzeum PRL-u;  
Ruda Muzeum PRL-u – Ruda Tesco. 

Rozkład ważny tylko w dniu
15.01.2017 r.  

Ruda 
Tesco

ul.
1 Maja 370a

Ruda 
Muzeum 

PRL-u
ul. 

Zajęcza 15

Ruda 
Muzeum 

PRL-u
ul. 

Zajęcza 15

Ruda 
Tesco

ul.
1  Maja 370a

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd

11:30 11:35 11:50 11:56

12:00 12:05 12:20 12:26

12:30 12:35 12:50 12:56

13:00 13:05 13:20 13:26

13:30 13:35 13:50 13:56

14:00 14:05 14:20 14:26

14:30 14:35 14:50 14:56

15:00 15:05 15:20 15:26

15:30 15:35 15:50 15:56

16:00 16:05 16:20 16:26

16:30 16:35 16:50 16:56

17:00 17:05 17:20 17:26

17:30 17:35 17:50 17:56

18:00 18:05 18:10 18:16

18:20 18:25 18:30 18:36

18:40 18:45 18:50 18:56

19:00 19:05 19:10 19:16

19:20 19:25 19:30 19:36

19:40 19:45 19:50 19:56

20:00 20:05 20:10 20:16

20:20 20:25 20:30 20:36

20:40 20:45 20:50 20:56

21:00 21:05 21:10 21:16

21:20 21:25 21:30 21:36

21:40 21:45 22:00 22:06
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Damian Holecki „Na zawsze razem” |Karolina i Adam Krawczyk ,,Dyskretny Plan”| Muzykanty „Bydzie impreza” | Janina Libera ,,Jestem twoja”

Arkadia Band „Jeszcze wszystko jest przed nami” | Emi Band „Ja poczekam” | Mariusz Doroz „To nie jest sen...” | Kasia Piowczyk „Miłość”

Fest Gorkie Szlagiery | Fest Party vol.3 

Płyty z dostawą do domu zamów na stronie inter netowej 

sklep.wiadomoscirudzkie.pl

Płyty dostępne  
w redakcji  
Wiadomości Rudzkich. 

ZaPRasZamy  
w poniedziałek 
8.00-17.00 
wtorek-czwartek 
8.00-16.00
piątek 
8.00-15.00

DRUGA 

PŁYTA 

GRATIS*

PROMOCJA!
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NoWości Na śląskim RyNku muZycZNym

Wielu WykoNaWcóW  
Na jedNym kRążku 

sZcZególNie Polecamy
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Sylwester po raz drugi 

 

1

2

3

4

5

6

7

Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary 
prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca

Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Ślą-
ska Krzyżówka” emitowanym na antenie Radia Pie-
kary. Słuchacze mogą sprawdzić swoją znajomość 
śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrakcyjne 
nagrody. Hasło krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” 
jest jednocześnie jednym z haseł „Śląskiej Krzyżów-
ki” w Radiu Piekary, którą będziecie mogli rozwią-
zać podczas programu na żywo dzwoniąc do studia 
Radia Piekary w niedzielę, 15 stycznia, o godzinie 
18.10. 

JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie 
Radia Piekary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki na-
leży wysłać pod nr 71100 w treści wpisując hasło: 
piekary. + hasło krzyżówki. Nagroda to parasol Ra-
dia Piekary. Aby wziąć udział w losowaniu nagród 
dla Czytelników „Wiadomości Rudzkich” SMS-a
z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 
71100 w treści wpisując wiad. + hasło krzyżówki. 
Nagroda to płyta CD ze śląskimi przebojami. Na roz-
wiązanie czekamy do 14 stycznia. Koszt SMS-a 1,23 
zł/brutt o.

1. wyprysk
2. chmura
3. strop
4. opukać
5. przebita dętka
6. całusek
7. proboszcz
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Czy sylwestra można świętować dwa razy w roku? Okazuję się że tak, a udo-
wodniono to ostatnio w Violinowej Gospodzie, gdzie 5 stycznia zorganizowano 
„Sylwester na Bis”. Taneczne spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, 
a zebrani goście mogli bawić się m.in. przy muzyce zespołu Arkadia Band. 

– Przygotowaliśmy na to spotkanie program ta-
neczny. Zagraliśmy nasze największe przeboje, ale 
nie brakowało także bardzo tanecznych melodii 
– mówiła Dorota Pacholarz z zespołu Arkadia 
Band. 

Gościnnie wystąpiła także Weronika, która za-
prezentowała kilka piosenek przygotowanych na 
nową płytę wokalistki. Wśród gości pojawił się 
także Sebastian Mierzwa z krótkim programem 
kabaretowym. Dla zgromadzonych gości zatań-
czyli również seniorzy, którzy na co dzień uczą się 
tańca towarzyskiego w Violinowej Gospodzie. 
– Chcieliśmy, żeby to spotkanie niczym nie odbie-
gało od tradycyjnego sylwestra. Były tańce, kon-
kursy oraz szampan i życzenia o północy – mówiła 
Violetta Walczakowska-Fiec z Violinowej Gospo-
dy. „Sylwester na Bis” to pierwsza impreza z cy-
klu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” w tym 
roku. Kolejna już 13 stycznia w ODK RSM „Ma-
tecznik”.  AW
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13 stycznia 2017 roku, godz. 17.00
Salka parafialna kościoła ewangelickiego – Ruda Śląska – Wirek, ul. Kubiny

Spotkanie z historykiem Sebastianem Kolonem pt.

Jeden człoWieK też może coŚ zmienić 
– historia Raoula Wallenberga, 
który ocalił od zagłady dziesiątki tysięcy żydów.

WStĘP WoLnY

PARtneRzY
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RUDZKA 
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22, e-mail rsm@rsm.com.pl

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg 
na zakup i dostawę piasku kopanego 

do piaskownic łącznie z transportem, w swoich 
zasobach na 2017 rok.

Oferty na powyższe należy składać w zamkniętych kopertach z dopi-
skiem „PRZETARG NA ZAKUP I DOSTAWĘ PIASKU ” w sekretariacie RSM 
do dnia 23.01.2017.r. do godz. 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.01.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie 
RSM, w pokoju nr 317.

Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu przetargów” obowią-
zującego w RSM oraz powinny być przygotowane w zakresie i sposobie 
określonym w „Specyfi kacji Istotnych Warunków Zamówienia”.

Formularz zawierający „Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówie-
nia” można odebrać od dnia 9.01.2017 r. do dnia 20.01.2017 r. w siedzi-
bie Zamawiającego, adres: 41-700 Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
dokonać wpłaty na konto PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 • 
0000 0302 0039 3751,
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania prze-• 
lewu w celu odebrania faktury VAT,
odebrać SIWZ w pokoju nr 310. • 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem 
lub e-mailem zamówienie, z podaniem danych potrzebnych do wysta-
wienia faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 50,00 zł z VAT-em.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Teresa Kałuża, 

w siedzibie Spółdzielni pokój 310 telefon 32 248-24-11 wewnętrzny 306 
w godzinach od 7.00 do 10.00, od poniedziałku do piątku.

Firmy, które startowały w unieważnionym przetargu na dostawę pia-
sku w ramach dwustopniowego przetargu na roboty remontowo-bu-
dowlane na rok 2017 otrzymają SIWZ bezpłatnie.

Wyniki przetargu zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku 
Zarządu i Internecie.

RSM zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszcze-
gólnymi oferentami na temat treści złożonych ofert, jak również prawo 
unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn. 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w  Rudzie 
Śląskiej w rejonie ulic: Szyb Andrzeja, Bielszowickiej, Jerzego Ziętka, Czarnoleśnej, Pokoju, Piotra Skargi, 

Bytomskiej, które zostaną oddane w najem jako teren niezbędny do korzystania z garaży położonych w rejonie 
ulic: Szyb Andrzeja, Bielszowickiej, Jerzego Ziętka, Czarnoleśnej, Pokoju, Piotra Skargi, Bytomskiej.

– 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
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste 
na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie 

Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Wireckiej  z przeznaczeniem pod budowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego .

1. Przedmiotem zbycia w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użyt-
kowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego  niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ul. Wireckiej, obręb  kochłowice   k.m. 3, stano-
wiącej działkę  2385/29 o powierzchni 1009 m², użytek RIVa,   zapisaną w księdze wieczystej  nr 
Gl1S/00011357/5 (działy  III i IV są wolne od wpisów).

Pierwszy przetarg w dniu 23.11.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentarycz-
nie tereny ulic lokalnych  (symbole planu  MN2, kl1/2). Zgodnie z opinią Wydziału Urbanistyki i 
Architektury zabudowa działki jest ograniczona z uwagi na wyznaczoną linię zabudowy.

3. działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiada 
regularny kształt,  jest  porośnięta trawą i drzewami.

dojazd do działki z drogi publicznej ulicy Wireckiej zapewniony jest poprzez gminną działkę nr 
2394/29 kW Gl1S/00011357/5, stanowiącą drogę wewnętrzną.  W celu lokalizacji zjazdu należy 
wystąpić odrębnym wnioskiem do Wydziału dróg i Mostów.

4. Cena wywoławcza (netto) do II  przetargu  wynosi –  90.000,00 zł           
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej  opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług 

wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 17.02.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 10.02.2017 r.  dokonają  wpłaty 
wadium w wysokości 4.500,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą komisji Prze-
targowej przed otwarciem przetargu  wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),  

tel. 32 244-90-56.

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA
ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu mieszkalnego

Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego nr 13, usytuowanego w budynku nr 6 położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Szy-
bowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, w użytkowaniu wie-
czystym do dnia 18.06.2079 r. Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, oznaczonej 
numerami geodezyjnymi: 1429/89, 1438/89, 1449/89, 1452/92, 1662/89 o łącznej powierzchni 
1733 m2, obręb Bykowina, k.m.1, kW nr Gl1S/00032976/3 (opisane powyżej prawo nie posiada 
założonej księgi wieczystej). 

lokal o powierzchni użytkowej 48,65 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, 
wc, znajduje się na V piętrze budynku mieszkalnego 2-klatkowego, 11-kondygnacyjnego, podpiw-
niczonego. lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna 
– odłączona), gazową (odłączona), centralne ogrzewanie. Z uwagi na stan techniczny (zły) wyma-
gane jest przeprowadzenie remontu lokalu. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 85.000,00 zł. 
Wylicytowana cena lokalu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 
lokal jw. wolny jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim. 

Przetarg odbędzie się w dniu 8.02.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 
2.02.2017 r. wadium w wysokości 4.300,00 zł,przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 
0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (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; zaleca się przedłożenie komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium 
przed otwarciem przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetar-
gu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne i na tabli-
cy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i 
przedłożyły komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadcze-
nia. 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w Rudzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12 tel. 32-248-24-11 z planowanymi remontami na 
nieruchomości jw., w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (podczas 
oględzin).

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom - 
zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona 
wpłaty ceny lokalu pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywający ponosi wszelkie opłaty i 
podatki związane ze spisaniem umowy. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32 

248-75-63. 

Oględzin lokalu można dokonać w dniu 19.01.2017 r. od godz. 14.00 do 15.00.  

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 
215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie 

ulic: Zabrzańskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące nośniki 
reklamowe, Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod 

istniejące ogródki rekreacyjne, Jana III Sobieskiego, które zostaną oddane w dzierżawę 
z przeznaczeniem na cele rolnicze, Szczęść Boże, która zostanie oddana w dzierżawę z 

przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, Jana III Sobieskiego, które zostaną oddane w dzierżawę 
oraz najem z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny oraz garaż.



www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA | 11.01.201717

U�����

 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.

 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.

 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.

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

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

 Kompleksowe remonty miesz-
kań, łazienek. Kafelkowanie, gładź, 
elektryka. Fachowe wykonanie, 
wieloletnie doświadczenie. Tel. 
509-486-250.
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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.
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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.

 Halemba, jednopokojowe, 37 
m2, 75 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

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

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

kredyt hipoteczny. 
www.nieruchomoscigabriel.pl 

tel. 691-523-055.

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

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

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

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

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

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

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

 Wynajmę lub sprzedam lokal 
handlowo-usługowy 28 m2, By-
kowina 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 samochodów! 
Recykling samochodowy. Wyda-
wanie zaświadczeń. Cena: 0,52 za 
kg. Odstąpię zbiornicę z możliwo-
ścią współpracy z recyklingiem. 
TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300.

P����

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

 Praca dla młodych. Tel. 517-
130-449 po 22.00.

 Zatrudnimy osoby do utrzymy-
wania czystości w halach magazy-
nowych w Rudzie Śląskiej. Tel. 
661-991-554.

 Zatrudnię do pracy kucharki, 
pomoce kucharza, osoby do sprze-
daży w stabilnej fi rmie gastrono-
micznej. Praca na cały etat i 1/2 
etatu. Po okresie próbnym umowa 
na stałe. Bardzo dobry dojazd 
(centrum Rudy). Mile widziane 
osoby 50+. Tel.  668-447-128.

 Zatrudnimy ekspedientkę na 
stoisko mięso-wędliny do sklepu 
SPAR w Rudzie Śląskiej-Bykowinie 
– umowa o pracę. Tel. 606-312-
124.

 Praca dorywcza w drukarni 
w godzinach popołudniowych. Tel. 
32 340-14-54.
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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.

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• 

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

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (pre-
zes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). 
Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 
512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, 
Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. 
Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Iza-

bela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 
32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, 
śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Pol-
skapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych 
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń 

mogących godzić w dobre obyczaje.

TONSMEIER POŁUDNIE Sp. z o. o.
oraz REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o. o.

na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej prowadzą

INFOLINIĘ DLA MIESZKAŃCÓW 
RUDY ŚLĄSKIEJ

W ramach realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z terenu Miasta Ruda Śląska, prowadzona 

jest specjalna infolinia umożliwiająca mieszkańcom kontakt w sprawach dotyczących 
odbioru odpadów, harmonogramu odbioru odpadów 

oraz innych spraw dotyczących realizacji umowy.

Zgłoszenia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku 
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

w godzinach od 8.00 do 20.00 pod numerem telefonu (32) 248-10-81 do 83.

Pani Małgorzacie Woszczyna
Kierowniczce Administracji Nr 3 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia  z powodu śmierci 

MĘŻA 
składają 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pani Gabrieli Richter
st. specjaliście Działu Finansowego i Wkładów

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

 z powodu śmierci

MATKI
składają

Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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XXIV  PlebIScyT Na SPORTOwca I TReNeRa ROku 2016

Plebiscyt zbliża się wielkimi krokami

Cały czas czekamy na Wasze zgło-
szenia do Plebiscytu na Najlepszego 
Sportowca i Trenera Roku, który   
„Wiadomości Rudzkie” organizują 
już po raz dwudziesty czwarty. Za-
chęcamy do udziału w tej sportowej 
imprezie, podczas której, podobnie 
jak w zeszłym roku, nasi Czytelnicy 
wybiorą swoich faworytów i to wła-
śnie oni zdecydują, kto zostanie Naj-
popularniejszym Sportowcem, Spor-
towcem Skrzatem oraz Sportowcem 
Amatorem. Na zgłoszenia klubów 
czekamy do 20 stycznia  2017 r. 
Z kolei po tej dacie rozpocznie się 
głosowanie. Wszystko to podsumuje-
my uroczystą galą, która odbędzie się 

24 lutego br. Do zgłaszania kandyda-
tur zachęcamy prezesów rudzkich 
klubów, a także mieszkańców Rudy 
Śląskiej. Kandydatury zostaną opu-
blikowane w gazecie, na portalu wia-
domoscirudzkie.pl oraz na profilu 
portalu społecznościowego Facebo-
ok.

– 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 lub agnieszka.lew-
ko@wiadomoscirudzkie.pl z następu-
jącymi danymi o kandydacie: imię i na-

zwisko, zdjęcie, adres, nazwa klubu, 
numer pesel, wiek, krótka notka opi-
sująca osiągnięcia sportowe kandy-
data w roku 2016. Zgłoszenia można 
także dostarczać osobiście do redak-
cji – informuje Anna Piątek-Niewę-
głowska, redaktor naczelna „Wiado-
mości Rudzkich”.

Zarówno kandydaci na najlepsze-
go sportowca jak i trenera powinni 
urodzić się w Rudzie Śląskiej lub 
pracować w klubie z naszego miasta. 
W kategorii skrzat obowiązuje limit 
wiekowy do 13 lat. W kategoriach: 
Najpopularniejszy Sportowiec, Spor-
towiec Amator i Sportowiec Skrzat 
zwycięzców wybiorą Czytelnicy.

20 stycznia to ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń kandydatów.

TRIal mOTOcyklOwy

Trial motocyklowy  
to jej pasja

Julia Boronowska to szesnastolatka, której pasją jest dość 
nietypowa dyscyplina sportowa, czyli trial motocyklowy. 
Trenuje go już od kilku lat, natomiast 2016 rok okazał się dla 
rudzianki pełen sukcesów.

– Ostatni rok był dla Ciebie bar-
dzo intensywny i pełen sukcesów. 
Jednym z nich był Puchar Polski 
w trialu motocyklowym w klasie ko-
biet. 

– Rzeczywiście. W sezonie 2016 
zdobyłam pierwsze miejsce w pierw-
szej, drugiej, trzeciej, piątej, szóstej, 
siódmej, ósmej, dziewiątej i dziesiątej 
rundzie oraz drugie miejsce w czwar-
tej rundzie. W kolejnym sezonie znów 
powalczę o pierwsze miejsce, ale sku-
pię się bardziej na poprawianiu mojej 
techniki jazdy tak, aby w kolejnych 
latach startować już w Mistrzostwach 
Europy Trial.

– Czy możesz dokładnie wyja-
śnić, na czym polega trial motocy-
klowy? 

– Trial jest to sport motorowy, w któ-
rym pokonuje się przeszkody natural-
ne, takie jak: kamienie, kłody drzew, 
itp. lub sztuczne – na przykład opony, 
przeszkody z palet, tak, aby nie do-
tknąć ziemi nogą. W środowisku mo-
tocyklowym trial jest nazywany „sza-
chami motocyklowymi”, ponieważ 
najważniejsza jest w nim technika. 

– A skąd w ogóle przyszedł Ci po-
mysł, żeby zainteresować się taką 
dyscypliną sportu?

– Mój tata od 2009 r. ścigał się na 
quadach, a gdy już zdobył wszystko 
co mógł, przesiadł się na motocykl i ja 
razem z nim zaczęłam jeździć. 

– Czyli tato zaraził Cię swoją pa-
sją, a czy Ty zarażasz rówieśników 
miłością do tego sportu?

– Staram się promować ten sport  
w szkole, jak i poza nią. Może to 
w przyszłości zaowocuje tym, że przy-
będzie jeszcze więcej miłośników tria-
lu, a w szczególności dziewczyn. 

– Wydaje się, że trial to bardziej 
męska dyscyplina sportu. Jak wy-
nika z Twoich obserwacji? Czy du-
żo dziewczyn startuje w tego typu 
zawodach?

– Jest to trudny sport, więc wiele 
dziewczyn się szybko zniechęca. 
Dlatego w Pucharze Polski jeździ 
tylko dziewięć najlepszych dziew-
czyn, a w  krajach z tak zwaną cywi-
lizacją motocyklową, w zawodach 
startuje ponad pięćdziesiąt dziew-
czyn. 

– Czy chciałabyś związać swoją 
przyszłość z trialem motocyklo-
wym?

– Oczywiście. W przyszłości chcia-
łabym wystartować w Mistrzostwach 
Europy, a nawet może i świata. 

Młoda rudzianka zaraża miłością do trialu motocyklowego.

ZaPaSy

Slavia wysoko w rankingach
Klub ZKS Slavia Ruda Śląska 

znalazł się w czołówce rankingu 
Polskiego Związku Zapaśniczego 
za rok 2016. Rudzki klub został 
sklasyfikowany na drugim miejscu 
w zapasach w stylu wolnym oraz 

na trzecim w zapasach kobiet. Z ko-
lei Andrzej Sokalski zajął piąte 
miejsce w kategorii Najlepszy Za-
wodnik, a Natalia Strzałka dzie-
wiąte miejsce w kategorii Najlep-
sza Zawodniczka.

NORdIc walkINg

Jedenaście miesięcy z kijami

Pierwszy spacer za nami. Przez ko-
lejne 11 miesięcy miłośnicy nordic 
walking będą mieli okazję trenować 
w poszczególnych dzielnicach miasta. 
Wspólne wędrówki, które organizo-
wane będą co miesiąc, zakończą gru-
dniowe zawody „Challenge – Najlep-
sza Ruda”. Pierwsze spotkanie kijka-
rzy odbyło się 9 stycznia na Burloch 
Arenie. 

– Nordic walking jest przede wszyst-
kim dyscypliną sportową. To konkret-
na technika chodzenia. Zależy mi, aby 

uczestnicy dobrze ją poznali. Space-
rów z kijkami, które nie generują wy-
siłku, trudno nazwać nordic walking  
– podkreśla Katarzyna Wolniewicz, 
koordynatorka projektu.

Uczestnicy treningów przez 11 mie-
sięcy spotykać się będą w każdej 
dzielnicy Rudy Śląskiej. Każdemu 
spacerowi przypisany zostanie kon-
kretny kolor, dlatego uczestnicy wę-
drówek powinni mieć na sobie ubranie 
lub dodatek w określonym kolorze. 
Kolory zostaną ustalone przez uczest-

ników. Pierwsze spotkanie na orze-
gowskim Burlochu za nami. Z kolei 
już 6 lutego spacerowicze spotkają się 
w dzielnicy Chebzie. 

Podsumowaniem prawie rocznych 
spotkań dzielnicowych będą zawody 
nordic walking, „Challenge – Najlep-
sza Ruda”, które odbędą się 16 grud-
nia 2017 roku na Burloch Arenie 
i udowodnią, jaka dzielnica jest naj-
szybsza. Organizatorem treningów 
nordic walking jest rudzkie stowarzy-
szenie FabrikaNordika.

Zawody „Challenge – Najlepsza Ruda” podsumują jedenastomiesięczny cykl spotkań miłośników nordic walking.
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Skład: Komorowska, Kolanek, 
Watola W., Wilczek, Skworc, 

Wilk, Romaniuk, Stencel, 
Szafarczyk, Spodzieja (K), 
Perkowska (L), Sobiech (L) 

SiatKóWKa 

Juniorki w grze o półfinały
Tegoroczne święto Trzech Króli 

przez miłośników siatkówki zostanie 
zapamiętane na długo jako dzień dzie-
sięciu setów. W Jastrzębiu zespół ju-
niorek rozegrał dwa mecze turnieju 
barażowego o półfinały Mistrzostw 
Śląska Juniorek.

W turnieju grały cztery zespoły: Ja-
strzębski Klub Siatkarski SMS Ja-
strzębie (5. miejsce I ligi), TRS Siła 
Ustroń (2. miejsce II ligi), UKS Spar-
takus Zabrze (2. miejsce II ligi) oraz 
rudzki KPKS Halemba. W półfinałach 
zagrały dwa najlepsze zespoły.

W meczu otwierającym zmierzyły 
się gospodynie z zespołem z Zabrza, 
które odniosły zwycięstwo, wygrywa-
jąc z zabrzankami 3:0 (25:18, 25:23, 
25:16). Natomiast w drugim spotkaniu 

na parkiecie pojawiły się rudzianki, 
które zmierzyły się z zawodniczkami 
Ustronia, do których należał początek 
spotkania. Jednak przy wyniku 8:13 
na zagrywkę weszła Skworc i odmie-
niła losy tego seta. Na nieszczęście 
rywalek kontuzji doznała ich podsta-
wowa zawodniczka, a na zagrywce 
dalej znajdowała się Skworc, która do-
prowadziła do wyniku 17:14. Od tej 
chwili gra KPKS-u była już całkiem 
dobra i tak też było w drugim secie, 
który zakończył się wynikiem 25:17 
dla KPKS-u Halemba. Jednak w dal-
szej części meczu szczęście opuściło 
halembianki. Drogę do zwycięstwa 
pokrzyżowała liderka Ustronia, która 
zagrywką wyprowadziła swoją druży-
nę na prowadzenie 5:13 i tej straty nie 
udało się już odrobić rudziankom, któ-
re przegrały 17:25. Tak samo było 
w następnym secie. O ostatecznym 
wyniku zadecydował tie-break. Był to 
zdecydowanie najbardziej wyrównany 
set, który zakończył się jednak sukce-
sem przeciwniczek.

tRS Siła Ustroń  
– KPKS Halemba 3:2

 (21:25, 17:25, 25:17,  
25:17, 20:18)

Po wyczerpującym spotkaniu ru-
dzianki musiały ponownie wyjść na 
parkiet. Tym razem, żeby zmierzyć się 
z zabrzankami. Zaczęły źle. Wykony-
wane zmiany w zespole także nie 
przyniosły skutku, ale dały chwilę od-
poczynku wyjściowej „szóstce”. Za-
brzanki wygrały dwa sety do 14 i 19. 
Kolejny set okazał się jednak przeło-
mowy, bo w miejsce zmęczonej  i kon-
tuzjowanej Kolanek na boisko weszła 
starsza z sióstr Watola. Dzięki sku-
tecznej zagrywce Komorowskiej rudz-
ka drużyna weszła na prowadzenie 7:2 
(w polu swoje dołożyła przede wszyst-
kim Wiktoria i dzięki temu drużyna 
wyszła na prowadzenie 18:7). Jednak 
problemy w przyjęciu zmniejszyły 
przewagę rudzianek. Na parkiet wró-
ciła Kolanek, poprawiając przyjęcie 
i w końcu udało się zdobyć punkt 
(18:12). W rezultacie KPKS wygrał 

6 stycznia halembianki rozegrały aż dwa mecze. 

teniS StołoWy 

UKS Wolej nie dał szans 
przeciwnikowi

Zawodnik UKS-u Wolej Ruda Ślą-
ska został bohaterem meczu KKS 
Kolejarz Gliwice – UKS Wolej Ruda 
Śląska. Pod nieobecność Miłosza 
Skarżyńskiego w meczu z KKS-em 
Kolejarzem Gliwice trener Grzegorz 
Iwaniuk postawił na młodego zawod-
nika. Był to wielki dzień Tomasza 
Grabowskiego, ponieważ od jego 
ostatniej gry zależał wynik meczu – 
remis albo zwycięstwo.

Dzięki Tomkowi, który zagrał bar-
dzo dobrze, szala zwycięstwa prze-
chyliła się na stronę UKS-u Wolej 

Ruda Śląska, który zdobył pierwszy 
punkt w pierwszym singlu w trzeciej 
lidze. Co więcej, w pozostałych me-
czach Kuba Papała z trenerem Grze-
gorzem Iwaniukiem wygrali debla. 
Kuba w singlu zagrał bardzo dobrze, 
ustępując niewiele trzeciemu w ran-
kingu Romanowi Wiży. Z kolei drugi 
mecz udało mu się wygrać. Także Ra-
fał Komandzik, grając niezwykle 
konsekwentnie, dołożył czwarty 
punkt. Dwie wygrane Grzegorza Iwa-
niuka złożyły się na zwycięstwo 6:4 
nad KKS-em Kolejarzem Gliwice.

Zawodnicy UKS-u Wolej Ruda Śląska triumfowali.

FUtSaL  – RoczniK 2001

Awans do Mistrzostw Polski U-16

Wygraną w turnieju eliminacyj-
nym w Gliwicach młodzi zawodni-
cy SRS-u Gwiazda Ruda Śląska 
awansowali do Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski U-16, które będą 
rozgrywane w Białymstoku. 
W pierwszym meczu rudzianie po-
konali 3:0 gospodarzy, czyli Akade-
mię Piłkarską Gliwice. Bez dwóch 
zdań mecz ten był najlepszym me-
czem w eliminacjach. Zawodnicy 
grając perfekcyjnie w akcjach ofen-

sywnych, jak również dobrze bro-
niąc pokazali, że treningi z pierw-
szym zespołem Gwiazdy pod okiem 
Adama Krygera, przyniosły efekty. 
Ten, kto wnikliwie obserwował grę 
drużyny, może śmiało stwierdzić, 
że była ona bardzo dobra. Z kolei 
w drugim meczu zespół zremisował 
1:1 z Pyskowicami i ten zdobyty 
punkt zapewnił mu zwycięstwo 
w rywalizacji turniejowej. Ostatnie 
spotkanie, do którego rudzianie po-

Turniej w Gliwicach dał zawodnikom awans do Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-16. 

25:18. Z kolei w czwartym secie znów 
musiał gonić – 8:11, 9:13, 13:15. 
W tym czasie gra nie wyglądała zbyt 
dobrze, jednak cały ciężar na barki 
wzięła Szafarczyk i posłała osiem 
trudnych do przyjęcia zagrywek. 
Reszta drużyny natomiast wykorzy-
stała problemy przeciwniczek i dopro-

wadziła do tie-breaka 25:23. Dobra 
końcówka poprzedniego seta nie dała 
przeciwniczkom szans, co zaowoco-
wało wygraną 15:10. 

KPKS Halemba – UKS Spartakus 
zabrze 3:2

(14:25, 19:25, 25:18, 25:23, 
15:10)

deszli dość luźno, wygrali  
z MOSiR-em „Stal” Zabrze 8:2. 
W tym meczu, oprócz zdobytych 
goli, nastąpiło jeszcze kilka dogod-
nych sytuacji bramkowych. Kibice 
oraz zawodnicy na pewno na długo 
zapamiętają m.in. bramkę zdobytą 
z rzutu wolnego przez Mateusza 
Świerczyńskiego. Teraz zespół cze-
ka na losowanie grup turnieju fina-
łowego i ma nadzieję na dobre wy-
niki na Podlasiu. 

KolUMny SPoRToWe PRZyGoToWała aGnieSZKa leWKo



Zapraszamy: pn.-pt. 10-18, sob. 9.00-13.00

Honoratka

Świętochłowice, ul.Katowicka 30a | tel. 32 245-14-00, kom. 609-194-722

www.meblekochlik.pl /SalonMeblowyHonoratka

meble wypoczynkowe• 
meble sypialniane• 
meble kuchenne• 
meble dla dzieci• 
materace na wymiar• 
artykuły dekoracyjne• 
wyposażenie wnętrz• 
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SALON
MEBLOWY

POSIADAMY MEBLE WIELU PRODUCENTÓW

MIĘDZY INNYMI
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Nasze meble znalazły miejsce w tysiącach polskich 
domów. Łącząc w sobie piękno i użyteczność są 
inspiracją do urządzania stylowych i przytulnych 
wnętrz. Meble dla każdego i na każdą kieszeń. 

Z nami urządzisz się na lata! Zapraszamy!

2 piętra 

ponad 2000 m2

ekspozycji 

mebli

DO KAŻDEGO ZAKUPU MEBLI BON NA TAŃSZY
POBYT W MILÓWCE
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