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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

W ofercie również: LECZENIE LASEREM bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, 
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

W ofercie również: LECZENIE LASEREM

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i fi bryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie 
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta 

ZABIEGI W NARKOZIE

Redakcja 

„Wiadomości Rudzkich” 

życzy zdrowych, pogodnych, 

spędzonych w atmosferze 

rodzinnego ciepła 

Świąt Bożego Narodzenia.

Życzymy Wam także samych 

dobrych dni w zbliżającym się 

2020 roku.

Radosnych Świąt i Do Siego Roku!

Informujemy, że 

HARMONOGRAM 
WYWOZU ŚMIECI 

NA 2020 ROK Z TERENU
RUDY ŚLĄSKIEJ 

ukaże się ponownie
 w      „Wiadomościach Rudzkich” 

w najbliższym wydaniu (8.01.2020 r.)

ZS nr 3, Jankowskiego – Wirek – 14.01.20
MBP nr 18 – Halemba – 15.01.20
MCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 16.01.20
ODK Country – Bykowina – 17.01.20
Ruda 1, ul. Wolności  6, p. I, sala nr 1 – 21.01.20
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Anioły są wśród nas
ANIOŁY WOLONTARIATU

Już po raz dziewiąty Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „Przystanek” zorganizowało galę „Anioły 
Wolontariatu”, podczas której nagrodzono osoby i orga-
nizacje działające dla innych lub w szczytnym celu. Oni 
doskonale wiedzą o tym, że pomaganie nic nie kosztuje, 
a może przynieść wiele dobrego.

Gala odbywa się właśnie w grudniu, ponieważ w tym 
miesiącu przypada Międzynarodowy Dzień Wolonta-
riusza. Jest to więc doskonały moment, by nagrodzić 
tych, którzy oddają swój czas i energię dla innych. 
– W tym roku nagrodziliśmy w sumie 29 wolontariuszy 
oraz organizacji działających w mieście. To najlepsi wo-
lontariusze, którzy w mijającym roku wyróżnili się dzia-
łalnością – tłumaczy Anna Szymańska, wiceprezes Sto-
warzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.

Gala została zorganizowana przez stowarzyszenie po 
raz dziewiąty. Oprócz wręczenia „Aniołów Wolontaria-

OGŁOSZENIA

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. 
zaprasza osoby poszukujące pracy do udziału w projekcie

Jednym z naszych obecnie realizowanych projektów jest inicjatywa „Moje małe zmiany, 
w kierunku pracy”. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30. roku życia, które nie 
pracują i mieszkają w Rudzie Śląskiej oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy (osoby powyżej 50. roku życia lub długotrwale bezrobotne lub niepełno-
sprawne). 

Uczestnicy naszego projektu mogą liczyć na bezpłatne wsparcie w postaci m.in. doradz-
twa zawodowego, wsparcia psychologicznego oraz szkoleń „szytych na miarę” pod ką-
tem konkretnych potrzeb danej osoby (np. spawacz, wózki widłowe, obsługa kompute-
ra, szkolenia biurowe, kadrowe itp.). 

Jednak, co najważniejsze, dzięki uczestnictwu w projekcie osoby te zdobędą możli-
wość stałego zatrudnienia, ponieważ przedsiębiorcom, którzy zatrudnią uczestników 
projektu w swojej fi rmie RAR INWESTOR sfi nansuje ponad 90% kosztów płacy nowo 
zatrudnionego pracownika przez pierwszych 6 miesięcy, jak również doposaży stanowi-
sko pracy.

Obecnie prowadzony jest nabór stały. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się 
osobiście w biurze projektu przy ul. Wolności 6 w Rudzie Śląskiej, 

drogą e-mail: bp@rarinwestor.pl, telefonicznie pod numerem 32 248-77-86 
wew. 23, 22, 30 lub odwiedzić stronę www.rarinwestor.pl.

Anioły Wolontariatu 2019: 
Marta Leśniowska 1. – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”

Zofi a Pikulska-Wieczorek2.  – Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks”

Grażyna Miś3.  – Szkoła Podstawowa nr 35 w Rudzie Śląskiej

Beata Trocha4.  – Fundacja „Anioły w piżamkach”

Urszula Fiołkowska5.  – Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”

Maria Stankowska6.  – Polski Związek Niewidomych Koło Ruda Śląska

Parafi a Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej7. 

Beata Stelmach-Morek 8. – Szkoła Podstawowa nr 23 w Rudzie Śląskiej

Wojciech Gruszczyński 9. – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”

Rafał Czyżak 10. – Fundacja „Akademia Edukacji”

Andrzej Żurek11.  – Hufi ec ZHP Ruda Śląska im. hm. Łucji Zawada

Patrycja Gębora12.  – Stowarzyszenie „Otwarte Serca”

Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku13. 

Danuta Adamczyk14.  – Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”

Barbara Swaczyna 15. – Stowarzyszenie Chór Mieszany „Słowiczek” w Rudzie Śląskiej

Agnieszka Pyszny16.  – Parafi a Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej

Katarzyna Porębska17.  – Polski Związek Filatelistów w Rudzie Śląskiej

Sylwia Brandt18.  – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”

„Przyjaciele Kasi”19. – grupa wolontariuszy

Łukasz Hendrysiak 20. – Hufi ec ZHP Ruda Śląska im. hm. Łucji Zawada

Paweł Kornecki 21. – Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK im. H. Dunanta w Rudzie Śląskiej

Kamila Hergesel22.  – Projekt „Szlachetna Paczka” Stowarzyszenia Wiosna

Agnieszka Lichman23.  – Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP przy KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej

Piotr Ramik 24. – Parafi a Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej

Agnieszka Prudło25.  – Hufi ec ZHP Ruda Śląska im. hm. Łucji Zawada

Wiesława Żurek26.  – Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Alicja Maryniak27.  – Chrześcijańska Fundacja Młodzież z Misją-Polska 

Iwona Bławut28.  – Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej29. 

tu” dla gości wystąpił zespół HAPPY, który tworzą 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej. – Po-
nadto zaprosiliśmy osoby, które czynnie działają w wo-
lontariacie. Na scenie zaprezentowało się trzech prele-
gentów, którzy podzielili się praktykami wolontariacki-
mi. W tym roku o doświadczeniach opowiedzieli człon-
kowie Stowarzyszenia Śląskich Blogerów Książkowych, 
którzy poprzez swoją działalność zachęcają do czytel-
nictwa. Dodatkowo zaprezentowało się stowarzyszenie 
Piękna Strona Miasta w Bytomiu, którego członkowie 
opowiedzieli o tym, czym się zajmują. Na przykład teraz 
szyją ekologiczne torby na zakupy, które będą rozdawa-
ne podczas zakupów w centrum handlowym. Wystąpił 
także harcerz i przyjaciel Kasi Honorowicz, który opo-
wiedział o tym, jak grupa znajomych Kasi stara się zbie-
rać fundusze na jej leczenie oraz jakie są możliwości 
w tym zakresie – podsumowuje Anna Szymańska. JO

Łukasz Hendrysiak został jednym z „Aniołów 
Wolontariatu” i podzielił się swoimi doświadczeniami.
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Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
„Przystanek” zorganizowało galę po raz dziewiąty.
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Teatralna uczta za nami
TYDZIEŃ KULTURY UCZNIOWSKIEJ

Niezwykłe spektakle teatralne i poruszające hi-
storie w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólno-
kształcącego im. A. Mickiewicza można było po-
dziwiać w środę (11.12) na scenie Miejskiego 
Centrum Kultury im. H. Bisty. W tym roku moty-
wem przewodnim XXXI Tygodnia Kultury 
Uczniowskiej była podróż.

– Myślę, że spektakle, które przygotowali 
uczniowie naszej szkoly, są bardzo niezwykłe 
i zaskakujące – podkreślił Leszek Dytkowski, dy-
rektor I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mic-
kiewicza w Rudzie Śląskiej. – Młodzi aktorzy po-
kazali życie jako podróż. Przedstawili problemy, 
z którymi zmaga się na co dzień młodzież. Warto 
też dodać, że tegoroczną edycję rozpoczęliśmy od 
sztuki nawiązującej do prozy naszej noblistki Olgi 
Tokarczuk – dodał.

Publiczność zgromadzona w Miejskim Centrum 
Kultury w Nowym Bytomiu mogła podziwiać aż 
siedem spektakli, które zostały uznane za najlep-
sze spośród dwunastu, które wcześniej prezento-
wane były podczas przesłuchań teatralnych 
w szkole. W przedstawieniach zagrali uczniowie 
wszystkich klas I Liceum Ogólnokształcącego za 
wyjątkiem maturzystów, którzy tym razem spraw-

Spektakle dotyczyły problemów, 
które są ważne dla młodzieży.
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dzili się w rolach jurorów. – Istotą tego wydarze-
nia jest to, że spektakle nie powstają w trakcie 
jednego tygodnia czy miesiąca. Scenariusze oraz 
kreacje aktorskie uczniowie tworzą przez długi 
czas i później efekty ich pracy prezentowane są 
przed szerszą publicznością – podsumował Le-
szek Dytkowski. AL

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

terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 269,

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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RADA SENIORÓW

Ostatnie obrady
Odbyła się kolejna sesja rudzkiej Rady Seniorów. Podczas poniedziałkowego 
(16.12) posiedzenia radni m.in. przedyskutowali sprawy organizacyjne oraz pod-
sumowali stan Rudzkiej Karty Seniorów. 

– Musieliśmy uporządkować stany oso-
bowe zespołów problemowych, czyli akty-
wizacji osób starszych, zdrowia i pomocy 
społecznej, a także edukacji i kultury. Wyni-
kało to z tego, że niektórzy radni zrezygno-
wali z udziału w pracach komisji. W trakcie 
kadencji zmieniał się także stan osobowy 
Rady Seniorów – wyjaśnia Józef Osmenda, 
przewodniczący rudzkiej Rady Seniorów.

Poza tym radnym przekazano informacje 
na temat aktualnego zainteresowania Rudz-

ką Kartą Seniorów oraz współpracy w za-
kresie projektu „Co słychać o rudzkich se-
niorów”. Omówiono również czwartą sesję 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Warto dodać, że w przyszłym roku koń-
czy się czteroletnia kadencja rudzkiej Rady 
Seniorów, która zarazem jest pierwszą w hi-
storii Rudy Śląskiej. Kolejny nabór do rady 
powinien zostać ogłoszony na przełomie 
marca i kwietnia przyszłego roku.

 JO

OGŁOSZENIA
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Aktualnie w rudzkiej Radzie Seniorów zasiada 19 osób.

PRezydent MiaSta Ruda ŚląSKa 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (ii piętro 

naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących 
się w rejonie ulicy w rejonie ulicy ks. Jana Szymały, która zostanie 

oddana w najem z przeznaczeniem wycinkę drzew, w rejonie ulicy Piotra 
niedurnego, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod drogi, 

dojście, w rejonie ulicy Skowronków, która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem istniejący kiosk handlowy.

Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2020 r.
Rudzcy radni zdecydowali się na ustanowienie nowych stawek podatku od nieruchomości. W przyszłym roku będą one 
wyższe od dotychczasowych o stopę inflacji. Oznacza to wzrost poszczególnych stawek od kilku do kilkudziesięciu groszy od 
1 m² gruntu lub budynku i większe wpływy do budżetu miasta o ok. 1,3 mln zł. Środki te jednak tylko w niewielkim stopniu 
zrekompensują większe wydatki miasta w 2020 roku, które podyktowane są głównie ustawowym wzrostem pensji minimal-
nej w miejskich jednostkach, a także obiecanymi przez rząd podwyżkami dla nauczycieli.

Powodem szukania dodatkowych do-
chodów przez władze miasta są zmiany 
w prawie, które dotyczą systemu podat-
kowego oraz podniesienia pensji mini-
malnej, a także podwyżek w oświacie.  
– Tylko na pokrycie ustawowego wzrostu 
pensji minimalnej od nowego roku musi-
my zabezpieczyć ponad 9 mln zł. Z kolei 
na wzrost wynagrodzeń nauczycieli 
w 2020 r. będziemy musieli przeznaczyć 
19 mln zł więcej niż obecnie, przy wzro-
ście subwencji na poziomie jedynie  
7,5 mln zł – wylicza Ewa Guziel, skarb-
nik miasta.

Jak podkreślają władze miasta, oprócz 
głębokich cięć w wydatkach praktyczni, 
jedynym ratunkiem jest podwyższenie 
stawek niektórych podatków oraz ureal-
nienie dotychczasowej opłaty śmiecio-
wej. – Wyższe stawki, często maksymalne, 
podatków od nieruchomości na 2020 r. 
przyjęła większość miast na prawach po-
wiatu w naszym województwie. Tak wła-
śnie samorządy próbują ratować sytuację 
finansową, do której doprowadziły zmia-
ny w prawie podejmowane na szczeblu 

centralnym – wskazuje prezydent Graży-
na Dziedzic.

Wiceprezydent Krzysztof Mejer wska-
zuje także na inne działania, które zostały 
podjęte w celu „dopięcia” przyszłorocz-
nego budżetu. – Praktycznie do zera 
„ścięliśmy” już przyszłoroczne wydatki 
nieobowiązkowe, czyli wydatki na promo-
cję, organizację imprez, czy organizację 
kolonii i półkolonii, a także dotowanie or-
ganizacji pozarządowych – wylicza wice-
prezydent.

Dzięki podjęciu na ostatniej sesji Rady 
Miasta uchwały w sprawie stawek podat-
ku od nieruchomości, przyszłoroczne 
wpływy do budżetu miasta z tego tytułu 
powinny być większe o ok. 1,3 mln zł.  
– To kropla w morzu potrzeb. Kwota ta 
nie pokryje nawet w większej części wy-
datków związanych z podniesieniem pen-
sji minimalnej w miejskich jednostkach, 
do czego od 1 stycznia 2020 r. zgodnie  
z prawem jesteśmy zobligowani – utrzy-
muje skarbnik miasta.

Zgodnie z przyjętą uchwałą stawka po-
datku od nieruchomości za 1 m² po-

wierzchni użytkowej budynków miesz-
kalnych w przyszłym roku wyniesie  
0,73 zł. To dwa grosze więcej niż dotych-
czas. Również o 2 grosze wzrośnie staw-
ka podatku za 1 m² powierzchni gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. W ten sposób od nowego 
roku rudzcy podatnicy zapłacą 0,93 zł. 
Natomiast stawka podatku za 1 m² od bu-
dynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
wzrosła o 0,56 zł i wyniesie 23,13 zł.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 
radni nie zgodzili się jednak na zwiększe-
nie stawki opłaty targowej oraz opłaty 
śmieciowej dla nieruchomości zamiesz-
kałych. Szczególnie poważne konse-
kwencje dla budżetu miasta rodzi niepod-
jęcie uchwały w sprawie tej ostatniej 
opłaty. Z tego powodu do całego systemu 
gospodarki odpadami, który w założeniu 
powinien się samofinansować, trzeba bę-
dzie w przyszłym roku dołożyć ponad  
9 mln zł. TK

PRezydent MiaSta Ruda ŚląSKa 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (ii piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości, które zostaną oddane 

w użyczenie z przeznaczeniem na działalność Komisariatu i Policji w Rudzie 
Śląskiej w tym pod parkingi w rej. ul. a. Mickiewicza.

PRezydent MiaSta 
Ruda ŚląSKa 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6 (ii piętro, obok pokoju 222) 
wykazu nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w użyt-
kowaniu wieczystym ustanowionym do dnia 5 grudnia 2089 r. na rzecz 
Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 2256 m², położonej w Ru-
dzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia, obejmującej stano-
wiące całość gospodarczą działki: nr 2504/2 o powierzchni 420 m²,  
k.m. 3 użytek „PsiV” i nr 1811/32 o powierzchni 1836 m², k.m. 4, 
użytki „dr, RVi”, obręb Kochłowice, KW nr Gl1S/00008301/4 – która 
zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z prze-
znaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu 
wynosi 223.000,00 zł.

PRezydent MiaSta 
Ruda ŚląSKa 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń urzędu Miasta (ii piętro, obok pokoju 
215) wykazu nieruchomości gruntowych 
które zostaną oddane w dzierżawę, najem 
oraz użyczenie, znajdujących się w rejo-
nie ulic: Krańcowej z przeznaczeniem pod 
tablice reklamowe, Wyzwolenia z prze-
znaczeniem pod wycinkę drzew, Kolberga  
z przeznaczeniem pod schron bojowy, Po-
morskiej, Radoszowskiej, Rycerskiej z prze-
znaczeniem pod istniejące ogródki rekre-
acyjne, Katowickiej z przeznaczeniem pod 
istniejące garaże wolnostojące.
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Stacja Biblioteka Dworcem Roku!
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

Anna
Prokopowicz 
stypendium 

otrzymała 
z rąk 

wiceprezydenta 
Michała 
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Stacja Biblioteka, czyli dworzec kolejowy w Chebziu wygrał 2. edycję konkursu na Dworzec Roku. Odnowiona przestrzeń hali 
dworcowej oraz połączenie jej z funkcją biblioteki zostało dostrzeżone przez sześcioosobowe jury konkursowe.

Celem plebiscytu organizowanego przez 
Fundację Grupy PKP było wyróżnienie 
najlepszych dworców kolejowych w Pol-
sce, zebranie i propagowanie dobrych 
praktyk w obsłudze podróżnych oraz pro-
mowanie dworców nowoczesnych i funk-
cjonalnych. Jurorzy uznali, że w tym roku 
to właśnie Stacja Biblioteka najlepiej 
sprawdziła się w tym zakresie. „Swój” 
dworzec mogli wybrać także internauci. 
Najwięcej głosów zebrał obiekt w Tarno-
wie (1634).

Przypomnijmy, że Stacja Biblioteka zo-
stała otwarta po remoncie we wrześniu te-
go roku. Prace polegały przede wszystkim 
na adaptacji wnętrza budynku pod bibliote-
kę. W tym celu w głównej hali powstała 
stalowa antresola ze szklaną balustradą, 
gdzie zlokalizowane są obecnie regały bi-
blioteczne oraz czytelnia. Na końcu holu 

głównego przy wykorzystaniu przeszkleń 
wydzielono przestrzeń pod wypożyczalnię, 

tam też znajduje się wejście na antresolę. 
Ponadto powstała sala animacyjna. JO

FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH

Stypendyści nagrodzeni
Jak co roku od 19 już lat Fundacja Rodzin Górniczych zorganizowała barbórkowo-świą-
teczne spotkanie rodzin górniczych. W trakcie podsumowano tegoroczne działania 
oraz wręczono medale „Przyjaciela Fundacji” dla osób, które wspierają jej działania, a tak-
że nagrodzeni zostali stypendyści Fundacji Rodzin Górniczych wyróżniający się szczególny-
mi osiągnięciami naukowymi i sportowymi.

Fundacja Rodzin Górniczych została za-
łożona w 1997 roku, a jej celem jest niesie-
nie pomocy rodzinom górników, którzy 
m.in. giną w wypadkach na kopalniach. 
– Od początku działalności pomoc kieruje-
my do rodzin, którymi wstrząsają górnicze 
tragedie, pomagając im w bieżącym życiu 
i w ułożeniu przyszłości. Główną troską 
otaczamy osierocone dzieci, uznając, że po 
śmierci ojca zawsze najbardziej poszkodo-
wane są dzieci. Mamy tę wielką satysfakcję, 
że dzięki naszej pomocy ani jedna sierota 
po górniku nie jest pozbawiona możliwości 
nauki i zdobycia wykształcenia – podkreśla 
Beata Marzec z Fundacji Rodzin Górni-
czych. – Pomagamy już ponad 22 lat. 
Udzieliliśmy wsparcia dla ponad 5000 osób 
w wysokości przeszło 31 mln zł poprzez sty-
pendia dla dzieci uczących się, zapomogi, 
fi nansowania rehabilitacji, zakupu sprzętu 
medycznego, turnusy rehabilitacyjne – do-
daje. 

Tradycyjnie już podczas sobotniego 
(14.12) spotkania barbórkowo-świąteczne-
go fundacja podziękowała swoim darczyń-
com i przyjaciołom. – Kapituła medalu 
„Przyjaciel Fundacji Rodzin Górniczych” 
również i w tym roku przyznała medale za 
wieloletnie wspieranie fi nansowe fundacji, 
promowanie jej działalności, pomoc w re-
alizacji inicjatyw służących gromadzeniu 

środków pozwalających nieść pomoc rodzi-
nom górniczym – wylicza Beata Marzec. 

W tym roku wyróżniono: Jakuba Cheł-
stowskiego, marszałka województwa ślą-
skiego; Józefa Myrczka, prezesa Śląskiego 
Banku Spółdzielczego Silesia w Katowi-
cach; Dorotę Snarską, koordynatora 
ds. prewencji i CSR PZU SA i PZU 
Życie SA; Andrzeja Pakurę, byłego prze-
wodniczącego rady fundacji; Marcina Olej-
niczaka, byłego pracownika ZG Janina 
oraz Dawida Szparę, podopiecznego i wo-
lontariusza Fundacji Rodzin Górniczych. 
Ponadto podsumowano Konkurs Górniczej 
Solidarności Zawodowej wśród pracowni-
ków oraz spółek górniczych i kopalń. 

Jednym z najważniejszych momentów 
podczas spotkania było nagrodzenie sty-
pendystów, którzy osiągają bardzo dobre 
wyniki w nauce i posiadają osiągnięcia po-
zaszkolne, a którzy równocześnie są pod-
opiecznymi Fundacji Rodzin Górniczych. 
Stypendia otrzymali: Anna Prokopowicz, 
Daniela Głąbicki oraz Kamil Kościuczyk. 
Pierwsza z tych osób stypendium otrzyma-
ła od władz Rudy Śląskiej. Anna Prokopo-
wicz jest bowiem córką pracownika biel-
szowickiej kopalni, który przepracował 
tam ponad 20 lat, a w 2011 roku zmarł na 
skutek choroby.

 Joanna Oreł

Budynek dworca zebrał najlepsze noty wśród jurorów.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-

Wirku przy ulicy Kupieckiej, z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne 1. 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nierucho-
mość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Kupieckiej, obręb Wirek 
k.m. 1, stanowiąca działkę 2257/192 o powierzchni 666 m2 użytek Bz, zapisana w księdze wieczystej nr GL1S/00013890/7 
(w dziale III księgi fi guruje wpis nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez 
ww. działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1505/156 i nr 1883/155, dział IV księgi jest wolny od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, nieruchomość stanowi 2. 
tereny zabudowy usługowej (symbol planu: 101U). Na przedmiotowej działce została wyznaczona nieprzekraczalna linia 
zabudowy.
Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, posiada nieregularny 3. 
kształt, jest zatrawiona. Działka objęta jest umową najmu obowiązującą do dnia 28.02.2022 r.

 Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic Kupieckiej i Obrońców Westerplatt e. Dojazd do zbywanej 
nieruchomości może odbywać się z ul. Kupieckiej. 

4. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (nett o) do przetargu wynosi – 114.000,00 zł
5. Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2020 r. o godz. 11.00 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 o przetargu (zamiesz-
czoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w ter-
minie do dnia 14.01.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.700,00 zł przelewem na konto lub w kasie tut. Urzędu pok. 
13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 i przedłożą Komisji Przetargowej 
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.

OGŁOSZENIA
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Małgorzata i Michał Atłasowie. Halina i Józef Banasiowie.

Renata i Piotr Bibrzyccy.

Alicja i Henryk Dudowie. Urszula i Ernest Faskowie.

Czesława i Eugeniusz Kordyjakowie.

Aniela i Krystian Mazurowie. Teresa i Jacenty Mądry.

Brygida i Franciszek Otrzonskowie.
Irena Osdarty-Smentek i Józef Smentek. Teresa i Jerzy Soboccy.

Daniela i Marian Spojdowie.

Teresa i Edward Thielowie.
Zygrida Dziędzioł z wiceprezydentem 

Krzysztofem Mejerem.

zŁOte gOdy

Jadwiga i Jan Binkowscy.

Teresa i Andrzej Kowalczowie.

Halina i Józef Pykowie.

Krystyna i Józef Szafraniec.

OgŁOSzeNIA

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, 

że w dniu 24 grudnia 2019 r. (Wigilia Bożego Narodzenia)  
oraz w dniu 31 grudnia 2019 r. (Sylwester)
dyżur pracowników Biura Obsługi Klienta  

zostaje skrócony do godz. 13.00.

Całodobowo dyżur pełni pogotowie PWIK pod numerem  
telefonu 32 342-42-00 lub bezpłatnym numerem 994.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Wszystko co wielkie, 

wielkie jest przez serce” 

Cyprian Kamil Norwid

Bałwanek Eresemek przybywa!
Witamy Cię szczerze i gorąco Bał-

wanku Eresemku, cieszymy się że do 
nas corocznie przybywasz. Możemy 
na Ciebie liczyć, zawsze jesteś na 
czas, zawsze z prezentami.

Zawsze też przybywasz ze świą-
tecznym konkursem, bez którego nie 
wyobrażamy sobie Świąt Bożego 
Narodzenia.

Zaprośmy Bałwanka Eresemka ze 
swoim świątecznym konkursem do 
naszych domów. Mamy nadzieję, że 
wszyscy chętnie wezmą w nim 
udział. Serdecznie zapraszamy.

Świąteczno-noworoczny konkurs 
polega na odgadnięciu ukrytych słów 
w hasłach umieszczonych w guzi-
kach Bałwanka pod numerami 
od 1 do 19. Ułożone z nich kolejno 
słowa utworzą hasło będące rozwią-
zaniem konkursu. Każde szukane 
słowo zaczyna się na podaną literę, 
kreski przy niej oznaczają liczbę li-
ter.

Rozwiązanie konkursu z dopi-
skiem „Świąteczno-noworoczny 
konkurs Bałwanka Eresemka” i ze 
swoim adresem prosimy przesłać lub 
składać w terminie do 21 stycznia 
2020 r. na adres:

Rudzka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, Dział Organizacji i Samorządu, 
41-700 Ruda Śląska 1, ul. Magazy-
nowa 12.

Do rozlosowania jest nagroda 
główna i dwie inne ciekawe nagro-
dy.

Życzymy prawidłowych 
rozwiązań i szczęścia 
w losowaniu nagród.

5. Żyj tak, b _ inni 
też mogli żyć.

9. Każdy ma kawałek 
n _ _ _ _ nad sobą. Bo tam 

świecą nasze gwiazdy.

1. Każdy t_ _ spędza święta, 
jak lubi.

8. Gdy dzwoni przyjaciel 
w potrzebie, idź d _ niego.

15. Człowiek bez m _ _ _ _ _ _ ,
jak kwiat bez słońca, nie 

rozkwita. 19. Zróbmy wszystko, aby 
tych ś _ _ _ _ nigdy nie 

zapomnieć.

4. Człowiekowi p _ _ _ _ _ _ _ 
jedzenia, pracy i wypoczynku.

16. W ten piękny czas świąt 
bądźmy p _ _ _ _ 

sporami i konfl iktami 
i wybaczajmy sobie

 nawzajem.

11. Człowiek potrzebuje nie tylko jedzenia, po-
trzebuje s _ _ _ _ _ _ _ _ w życiu. Każdy 

o nie zabiega, ale każdy inaczej je postrzega.

17. Gdyby wszystkim w _ _ _ _ _ _ _ się 
dobrze układało, życie byłoby nudne.

18. Widok w _ _ _ _ _ _ _ 
i uśmiechniętych ludzi jest 

piękny.

14. Kup kartki świąteczne 
_ wyślij je do samotnych.

3. Niech n _ _ wszystkim wszystko 
w Nowym Roku się układa.

6. Każdy człowiek potrzebuje, by 
go czasem p _ _ _ _ _ _ _ _ do serca.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19

7. Czasem gdy wszystko 
dobrze s _ _ układa, 
nie doceniamy tego. 10. Gdy nie ma 

z _ _ _ _ _ _ ,
nic człowieka nie cieszy.

2. Mało, niedużo, n _ _ _ _ _ _ _ 
to to samo.

12. Wszystkich b _ _ _ _ _ _ _ i dalekich 
krewnych pozdrówmy w te Święta.

13. Czasem szczęście jest tak b _ _ _ _ _ ,
a my go nie widzimy.

Wszyscy czekamy na Święta Boże-
go Narodzenia oraz zbliżający się No-
wy Rok. Jedni bardziej, inni mniej, 
ale nie da się przejść przez ten czas 
obojętnie. Wszędzie gorączka przed-
świąteczna, sklepy emanują światła-
mi, ozdobami choinkowymi, no 
i oczywiście samymi choinkami.

Nastrój świąteczny ogarnia wszyst-
kich bez wyjątku.

Dla wielu, a nawet chyba dla więk-
szości, jest to najpiękniejszy okres 
w roku. Okres poszukania spokoju, 
wyciszenia, refl eksji, przyjrzenia się 
swojemu życiu, oglądania się wstecz, 
dokonywania podsumowań, porów-
nań, podejmowania postanowień.

Nasze myśli skupiają się bardziej 
na świętach niż przyziemnych spra-
wach. To okres oderwania się od sza-
rości dnia codziennego. I bardzo do-
brze. Każdy z nas potrzebuje od-
skoczni, zmiany klimatu, innego toru 
myśli, odsuwamy na bok spory, pro-
blemy, kłopoty, robimy postanowie-
nia na nowy nadchodzący czas. Bo 
czas świąt to tak naprawdę nowy 
czas, jakaś granica, od której próbu-
jemy wiele spraw zacząć od nowa, 
bądź prowadzić je inaczej, coś zmie-
nić, coś zreorganizować, coś zakoń-
czyć, od czegoś zacząć.

Choć dla każdego święta niosą coś 
innego, co innego znaczą i co innego 
dają, jednak bezsprzecznie są okre-
sem, który można nazwać – nowym.

Dlatego też w tym czasie składa-
my sobie życzenia. Jest to piękna tra-
dycja, niosąca ludziom nadzieję. Ży-
czenia czy te ogólne, zdawkowe, 
czy te szczegółowe, składane czasem 
z uśmiechem a czasem z troską, dają 
poczucie, że ktoś o nas myśli, ktoś 
zna nasze życie, nasze trudne sytu-
acje, niezałatwione sprawy i życze-
niami próbuje nam pomóc. Nawet 
w sytuacjach beznadziejnych kilka 
słów otuchy, życzenia zdrowia, pod-
noszą na duchu. 

 Składajmy więc sobie życzenia, 
niech ten czas świąteczny będzie po-
czątkiem właśnie wielkiej życzliwo-
ści. Niech nam jej nie zabraknie 
w ciągu całego roku, nie tylko w tym 
szczególnym czasie. Zróbmy takie 
postanowienie – więcej życzliwości 
i zrozumienia na co dzień. Przecież 
tylko człowiek szczęśliwy może dać 
szczęście. 

Kard. Stefan Wyszyński powiedział 
piękne, jakże znamienne słowa: „Lu-
dzie mówią – „czas to pieniądz”. Ja 
mówię inaczej – „czas to miłość”. Pie-
niądz jest znikomy, a miłość trwa. 
Nie ma takich sytuacji, w których by 
jeszcze miłość nie miała czegoś do 
powiedzenia.”

Więc my: Rada Nadzorcza, Rady Osiedla, Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej też składamy Państwu 
serdeczne i szczere życzenia miłości i życzliwości, kawałka nieba nad sobą, rozwiązania wszystkich trudnych spraw, zażegnania sporów, 
wspaniałych relacji z bliskimi, realizacji dobrych postanowień, a w ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia niech we wszystkich 

domach odnajdzie się prawda i wzajemne zaufanie, niech uśmiech zagości w nich na stałe, a stół wigilijny niech będzie miejscem jedności, 
pokoju i bliskości, zaś nadchodzący Nowy 2020 Rok niech przyniesie spełnienie marzeń i lepszą przyszłość, 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! 
Niech miłe świąteczne chwile pozostaną w nas na zawsze, niech nadają blask codziennemu życiu.
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ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA KRZYŻÓWKA 
SPÓŁDZIELCY GRUDZIEŃ 2019 r.

Czas Świąt to czas innej, bardziej swobodnej atmosfery, czas oderwania się od codzienności. W tym okresie 
podajemy mniej służbowych informacji, liczb, cyferek, apeli, itp. Chcemy w tym czasie się raczej rozerwać, umi-
lać go sobie. Jest więc Konkurs Bałwanka Eresemka, jest też Świąteczno-Noworoczna Krzyżówka Spółdzielcy. 
Dotychczas zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zawsze, gdy tylko jest miejsce, staramy się wzbogacić 
naszą stronę o taki miły przerywnik. Ostatnio rzadziej zamieszczaliśmy rozrywkę, wykorzystywaliśmy mniej miej-
sca na łamach gazety, więc teraz tym bardziej liczymy na liczny udział tak w konkursie „Bałwanka Eresemka” jak 
i przy rozwiązywaniu Krzyżówki. Zachęcamy do udziału, bo nagrody są bardzo ciekawe. Zapraszamy.
POZIOMO:
1A. Wyznawca religii 
	 niechrześcijańskiej
1K.	 Dobry,	smaczny	np.	trunek	
2G.		 Opale	w	dopełniaczu	–	wspak	
3A.	 Fragment	tekstu	powiązany	
	 z	tekstem	głównym	za	pomocą
	 odsyłacza	 
3K	 Gatunek	beznogiej	jaszczurki	
4G.	 Zawołaj	pięknego	Araba	
5A.	 Teren	z	ulami	
5K.	 Szmatki	w	dopełniaczu	
6G.	 Sepleniące	„ciągać”	
7A.	 Kłamca	
7K. Massini	–	wspak	
9A.	 Kłamstwo	bij	–	potocznie	
9J.	 Prezent	z	błędem	
11A	 Bardzo	gorąco	potocznie	
11K.	 Noś	go	przy	pogodzie	
12G.	 Sympatyczny	łobuziak	–	wspak	
13A.	 Zagłada	z	błędem	
13K	 Zamiast	pieluchy	
14G.	 Końcówki	czegoś	np.	spódnicy
15A.	 Ciepłe	obuwie	do	połowy	łydki	
	 z	filcu	–	wspak	
15K	 Zimny	sprzęt	AGD	
16G.	 Wieś	w	zachodniej	Norwegii	
17A.	 Dawna	toaleta	
17K.	 Drugi	człon	nazwiska	
	 polskiego	polityka,	doradcy	
	 prezydenta	Lecha	Wałesy	
PIONOWO:
A1.	 Potocznie	krótka	wysokość	bluzy
A11.	 Duża	owłosiona	pszczoła
B7.	 Hałas	przy	przesuwaniu	
	 np.	mebli
C1.	 Grzeszyć	w	pierwszej	osobie
C11.	 Akumulator	do	
	 transformowania	negatywnej
	 energii	ze	swego	otoczenia
D7.	 Poncjusz	–	rzymski	namiestnik	
E1.	 Nacierać	na	kogoś,	naciskać
E11.	 Człowiek	bez	skazy
F7.	 Szpila	–	wspak
G1. Nie	skacz	–	w	czeskim	brzmieniu
G11.	 Wpisz	„isarwia”
I1.	 Inaczej	popędzał	np.	do	nauki	 
	 –	wspak
I10.	 Gdy	nie	ma	kawy	np.	w	sklepie

K1.	 Zelży	uścisk
K11.	 Ulubieniec
L7.	 Mała	noga
Ł1.	 Coś	szokującego	zainteresuje	
	 lub	…….
Ł11.	 Święty	dziewiąty	miesiąc	
	 kalendarza	muzułmańskiego
M7.	 Nie	młoda
N1.	 Hiszpańskie	imię	żeńskie
N11.	 Kierownica	vipów	
	 –	utwórz	potocznie
O7	 Opinia	o	czymś	–	wspak
P1	 Nazwisko	od	małpy	
	 koczkodanowatej	–	wspak

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P

1
22 57 7 47 27

2
70 21 36 4 15

3 14
46 67

4
34 19 10 32

5
52 60 12

6
49 26 56

7
75

45
59

8
64 62 61 5

9
68 39 78 11

33
35 24 16

10
76 37 31

11
35 53 2 72 23

12
54 18

13
41 69 66 8 13 30

14 9
77 58 6 50 44 40

15
48 43 73 17

16
20 63 3 38 65

17
29 28 71 51

25
42 74 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

HASŁO: 

P11.	 Jedna	z	najsłynniejszych	scen
	 operowych	na	świecie	
Rozwiązanie	 –	 myśl	 SENEKI	 

–	 z	 dopiskiem	 „Świąteczno-nowo-
roczna	 Krzyżówka	 Spółdzielcy”	 i	 ze	
swoim	adresem	prosimy	przesłać	 lub	
składać	 w	 terminie	 do	 21	 stycznia	
2020	r.	na	adres:	Rudzka	Spółdzielnia	
Mieszkaniowa,	 Dział	 Organizacji	 
i	 Samorządu,	 41-700	 Ruda	 Śl.	 1,	 
ul.	Magazynowa	12.	Do	rozlosowania	
są	 ciekawe	 nagrody.Życzymy	 prawi-
dłowych	 rozwiązań	 i	 szczęścia	 
w	losowaniu	nagród.

InfOrmAcjA 
O dnIu 24.12.2019 r.

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia, 
że pracownicy RSM w Wigilię skorzystają z urlopów wypoczynkowych. 
Tym samym Wigilia tj. 24.12.2018 r. będzie dniem wolnym od pracy. 

W dniach od 24 do 26 grudnia br. Dyrekcja, Administracje i ODK 
RSM będą nieczynne. Dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby 
techniczne jak w inne wolne dni w tygodniu.

Przypominamy telefon: 32 387-51-40
Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

InfOrmAcjA O kASAcH  
w OkreSIe śwIątecznym

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że w dniach 
24, 27 i 31 grudnia 2019 r. kasy w dyrekcji oraz Administracjach 
Spółdzielni będą nieczynne. 

Dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby techniczne jak w in-
ne wolne dni w tygodniu.

Przypominamy telefon: 32 387-51-40
Za utrudnienie przepraszamy.

uwAGA: w dniu 30.12.2019 r., tj. poniedziałek kasy Spółdzielni 
będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych.

rudzkA SpóŁdzIelnIA 
mIeSzkAnIOwA  

w rudzie śl., ul. magazynowa 12 
tel. 32 248-24-11, fax 248-43-22  

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na najem lokali 
użytkowych:

Adres  lokalu

Stawka  
ekspl.  

wywoł.  
zł/m2/ 

m-c 
netto

Pow.2

Wysokość 
wadium 
+ koszty 

przetargu  

Uwagi

Ruda Śl. Godula  
ul. joanny 14

20,46 211,83 12.327,00 zł
+ 123,00 zł

parter w budynku 
wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. N. 
Bytom 

ul. pokoju 14
8,18 92,17 2.923,00 zł

+ 123,00 zł

poniżej parteru 
w budy nku 

wolnostojącym bez 
c.o. /magazyn/

Ruda Śl. 
Orzegów 

ul.  walentego 
fojkisa 7

16,37 34,63 1.591,00 zl 
+ 123,00 zł

parter w budynku 
mieszkalnym z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyj-
nych na podane wyżej lokale.

Warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela 
Dział członkowsko-lokalowy pokój 118, telefon 32  2482-411 wew. 311.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.

rudzkA SpóŁdzIelnIA mIeSzkAnIOwA 

posiada do wynajęcia lub nabycia* od zaraz wymienione  
w wykazie lokale użytkowe + boksy handlowe.

Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.
com.pl oraz pod nr tel. 032 248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkow-
sko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.
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Boże Narodzenie – symbol światłości, odrodzenia i nadziei.
To szczególny czas uroczystych spotkań,

pielęgnowania rodzinnych więzi i wzajemnej bliskości.

Niech to poczucie wspólnoty, którego doświadczymy
pozostanie z nami przez cały nadchodzący rok. 

Życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń i zrealizowania planów.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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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 2020 Rok.

Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska 

wraz z Radnymi

Pragniemy złożyć życzenia spokojnych, radosnych 
świąt Bożego Narodzenia.

Zbliżający się rok
niech będzie wypełniony sukcesami

w życiu osobistym oraz zawodowym.

FIRMA
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Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 
składam najserdeczniejsze życzenia:
radości, wzajemnego zrozumienia 
oraz wielu szczęśliwych chwil 
w gronie bliskich.

 
Niech nowy, 2020 rok 

będzie wolny od trosk i przyniesie to, 
co najcenniejsze: 

dobre zdrowie, pomyślność 
oraz spełnienie marzeń i planów.

 

Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Agencji Rozwoju 

„INWESTOR” Sp. z o.o.

Zdrowych  i wesołych świąt 
życzy 

Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego 

Małgorzata Kuś 

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

Wszystkim Seniorom naszego Miasta życzymy,
by ten cudowny pełen radości czas świąt

przyniósł wiele szczęścia i radości,
a Nowy Rok spełnił najskrytsze marzenia

Józef Osmenda 
Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska 

wraz z Radnymi
Z okazji Twego święta życzymy Ci 

kolejnych dni, miesięcy 
i lat pełnych miłości i radości, 
ciągłego uśmiechu na twarzy. 

Abyś potrafi ła cieszyć się życiem 
w każdym jego momencie. 

składają córka Aurelia, 
syn Roland z rodzinami

Z okazji 65. urodzin 
żonie Małgorzacie 

wszelkiej pomyślności, 
zdrowia, 

radości z życia 
i uśmiechu 

na każdy dzień 
życzy 

kochający mąż Stanisław 
z dziećmi i wnukami.
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Niech Święta Bożego Narodzenia 
upłyną w szczęściu i radości

przy kolędach i zapachu choinki.
W nadchodzącym 2020 roku 

życzymy 
nowych możliwości i wyzwań,

zdrowia, pomyślności 
oraz satysfakcji w życiu osobistym 

i zawodowym

Zarząd i Pracownicy
Śląskiego Parku Przemysłowo 
-Technologicznego Sp. z o.o.

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru 

przyniesie spokój i radość. 

A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
życzy 

Zarząd i Pracownicy 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.

Składamy życzenia radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym 

gronie oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych 

marzeń w nadchodzącym Nowym Roku

Firma AUTO-BUD Sp. z o. o. 
właściciel Bosch-Car Service 

w Świętochłowicach 
i Stacji Kontroli Pojazdów w Rudzie Śląskiej
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W ramach zadania najpierw wytyczona została  
sieć kanalizacyjna w ul. Kłodnickiej.

Kolejna ulica z kanalizacją sanitarną
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zakończyło budowę kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Kaczmarka w Halembie. Dzięki temu kolejni mieszkańcy będą mieli możliwość podłączenia się do sieci. Jednak 
na tym nie koniec, bo także w innych miejscach realizowane są prace, mające na celu doprowadzenie sieci kanali-
zacyjnej do kolejnych odbiorców. Wszystko to za sprawą podpisanej w maju ubiegłego roku przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej umowy na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020.

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 14 maja 2018 r. 
 podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę 
o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach”  
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla zadania 
„Rozbudowa kanlizacji sanitarnej w mieście Ruda 

Śląska”. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu 
wynosi 8 378 292,91 PLN brutto. W ramach umowy 

Spółka uzyskała dofinansowanie do kwoty  
3 890 943,17 PLN czyli 85% wydatków 

kwalifikowanych. Dodatkowo przedsiębiorstwo  
27 marca 2019 r. podpisało z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
umowę o dofinansowanie w formie pożyczki na 

przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej w mieście Ruda Śląska”, współfinansowane 

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, celem uzupełnienia wkładu 

własnego beneficjenta.

Roboty w ulicy Kaczmarka dotyczyły wykona-
nia kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem 
nawierzchni drogi. Niedawno prace zostały za-
kończone. Obecnie trwają procedury związane  
z odbiorem końcowym zadania. Kolejnym eta-
pem będzie możliwość podłączenia się do sieci 
kanalizacyjnej nowych odbiorców.

Taką dogodność będą mieli również mieszkań-
cy innych rejonów miasta Ruda Śląska, a w szcze-
gólności dzielnicy Halemba, ponieważ Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodnickiej • 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczudlaka • 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studziennej • 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, • 
Kochłowickiej (realizowany jest II etap zadania)

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego  • 
(ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy)

w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej przy  
ul. Kłodnickiej, Szczudlaka i Studziennej. Są to 
inwestycje przyszłościowe, bo właśnie w tym re-
jonie rozwija się budownictwo mieszkalne.

Oprócz tego PWiK Sp. z o.o. realizuje obecnie 
drugi etap budowy kanalizacji przy ul. Pomor-
skiej, Kochanowskiego i Kochłowickiej w Ko-
chłowicach. We wszystkich zadaniach w przy-
padku korzystnych warunków atmosferycznych 
prace będą prowadzone także w okresie zimo-
wym. Dodatkowo roboty prowadzone są w taki 
sposób, by jak w najmniejszym stopniu powodo-
wały uciążliwości dla mieszkańców. Tam gdzie 
tylko jest to możliwe – stosuje się metody bezwy-
kopowe montażu przewodów kanalizacyjnych.

Wszystkie te inwestycje stopniowo przekładają 
się na poprawę jakości i standardu życia miesz-
kańców naszego miasta oraz przyczyniają się do 
ochrony środowiska. Dzięki rozbudowie kanali-
zacji sanitarnej udaje się ograniczyć proces prze-
dostawania się szkodliwych substancji do wody 
oraz gleby poprzez umożliwienie likwidacji osad-
ników bezodpływowych.
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Za sprawą realizacji projektu „Rozbudowa ka-
nalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”  
do sieci podłączonych zostanie w sumie  
ok. 380 osób. Cała sieć będzie o długości  
3,92 km, z której ścieki są lub będą odprowadza-
ne do oczyszczalni ,,Barbara” oraz ,,Halemba-
Centrum”. W sumie wszystkie zadania w ramach 
projektu mają być zrealizowane do końca  
2020 roku. Ponadto Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach projektu 
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście  
Ruda Śląska” zakupiło specjalistyczny sprzęt  do 
obsługi sieci wod.-kan. Dofinansowaniem objęty 
został także system GIS.

trwają prace montażowe przy ul. Szczudlaka.

Budowa kanalizacji realizowana jest 
obecnie przy ul. Szczudlaka.

także przy ul. Kochłowickiej budowana jest 
kanalizacja sanitarna.



O
GŁ

O
SZ
EN

IE



O
GŁ

O
SZ
EN

IE



O
GŁ

O
SZ
EN

IE



www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA | 18.12.201916

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Ruda Śląska informuje, że wzorem lat ubiegłych w nad-

chodzącym 2020 roku będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatel-

skiego oraz nieodpłatna mediacja przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że 
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 32 248-68-00 lub w pok. 313 – Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW
OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

UDZIELAJĄCY 
POMOCY PRAWNEJ ADRES GODZINY PRACY

ADWOKACI
NIEODPŁATNA 

POMOC 
PRAWNA

Centrum Inicjatyw Społecznych 
– Bykowina – punkt nr 1

ul. 11 Listopada 15a

Poniedziałek:
Wtorek:

Środa:
Czwartek:

Piątek:

11.00-15.00
14.00-18.00
11.00-15.00
14.00-18.00
9.00-13.00

Urząd Miasta Ruda Śląska – budynek B 
Nowy Bytom – punkt nr 2

ul. Piotra Niedurnego 46

Poniedziałek:
Środa:

Czwartek:

8.00-12.00
10.00-14.00
14.00-16.00

RADCOWIE PRAWNI
NIEODPŁATNA 

POMOC 
PRAWNA

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rudzie Śląskiej Filia Nr 18 – Halemba 

– punkt nr 3

ul. 1 Maja 32

Poniedziałek:
Wtorek:

Środa:
Czwartek:

Piątek:

14.00-18.00
14.00-18.00
11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00

Urząd Miasta Ruda Śląska – budynek B 
Nowy Bytom – punkt nr 2

ul. Piotra Niedurnego 46 

Wtorek:
Piątek:

Czwartek:

8.00-12.00
8.00-12.00
16.00-18.00

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE
NIEODPŁATNA 

POMOC PRAWNA

 Powiatowy Urząd Pracy – Ruda
– punkt nr 4

ul. Ballestremów 16 

Poniedziałek:
Wtorek:

Środa 
Czwartek:

Piątek:

10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-14.00
12.00-16.00
9.00-13.00

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE
NIEODPŁATNE

PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE

Centrum Inicjatyw Społecznych 
– Orzegów – punkt nr 5

ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

Poniedziałek:
Wtorek:

Środa:
Czwartek

Piątek:

11.00-15.00
14.00-18.00
11.00-15.00
14.00-18.00
11.00-15.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie 
Śląskiej Filia 15 – Kochłowice 

– punkt nr 6 ze specjalizacją nieodpłatnej 
mediacji, ul. Brzozowa 4

Poniedziałek:
Wtorek 

w tym 
MEDIACJE:

Środa:
Czwartek:

Piątek:

11.00-15.00
14.00-18.00

16.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
11.00-15.00

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są nieczynne.

Lista wybranych, działających na terenie Miasta jednostek nieodpłatnego poradnictwa:
Fundacja Prawa Dzieci, Plac Jana Pawła II 1/3a, 41-709 Ruda Śląska, tel.  605-090-799 1. 
– poradnictwo rodzinne, przeciwdziałanie przemocy domowej.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska, 2. 
tel. 503-060-016 – poradnictwo psychologiczne, pomoc społeczna, przemoc domowa, 
interwencja kryzysowa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska, 3. 
tel. 32 344-03-23 – poradnictwo związane z pomocą społeczną, w sprawie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i innych uzależnień.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Rudzie Śląskiej, ul. Niedurnego 44, 4. 
41-709 Ruda Śląska – prawo ubezpieczeń społecznych.
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska, 5. 
tel. 32 771-59-76 – poradnictwo dla osób bezrobotnych, zakładanie działalności 
gospodarczej.
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, ul. Niedurnego 46, 41-709 Ruda Śląska, 6. 
tel. 32 244-90-11 – prawo konsumenckie.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – ul. Markowej 22, 41-709 7. 
Ruda Śląska, tel. 32 771-70-27 – w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i innych uzależnień.

Szczegółowa lista jednostek znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (III piętro, naprzeciw 
pokoju 311), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda 
Śląska.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„NASZ DOM”
 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97

Tel. 32 243-27-47, www.naszdom.info.pl

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogła-
sza przetarg ograniczony dla osób fi zycznych na odrębną własność lokalu mieszkalnego w drodze 
ustnej licytacji. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową 
i wodociągowo-kanalizacyjną. W pobliżu znajduje się autostrada A4, A1, a także Drogowa Trasa 
Średnicowa. 

Opis oraz cena wywoławcza lokalu:

Lp. Adres
Pow.

uż. m2

Położenie 
lokalu

Liczba 
pokoi

Cena 
wywoł. zł

Wadium 
zł

Termin 
przetargu

Dodatkowe 
informacje

1

41-706 
Ruda Śląska 
ul. Grabowa 

5/8

30,99 II piętro 1 73 090,00 7 309,00
10.01.2020
godz. 9.00

Lokal
w dobrym 

stanie,
budynek 

częściowo 
docieplony

Wadium w ww. wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni – nr konta: 
60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie poda-
jąc: wpłata wadium na przetarg – adres lokalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa 
się dzień uznania rachunku bankowego. 

Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej. Wygrywający 
przetarg zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej kwoty nabycia nieruchomości, kosztów 
wyceny mieszkania oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji wymaganej przez notariusza, 
do 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje 
w formie aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota wadium zaliczana jest na 
poczet wpłat wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg 
od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany 
jest zapoznać się z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze przetargu, które 
zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” (§ 64-75) i podpisać 
stosowne oświadczenie. Statut umieszczony jest na stronie internetowej www.naszdom.info.pl 
oraz można się z nim zapoznać w siedzibie GSM „Nasz Dom” (pok. 105,  tel. 32 243-30-78). 
Na przetarg należy zgłosić się z dowodem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium. Lokal 
mieszkalny będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu w dniu 3.01.2020 r. 
w godzinach od 10.00 do 12.00.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” informuje także, iż będzie przetwarzać dane 
osobowe zawarte w dokumentacji przetargowej jako administrator danych w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego, a także w celach kontaktowych i archiwalnych. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. 
Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania 
na podstawie przepisów prawa. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. 

Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. 
Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97. 

       ZARZĄD GSM „NASZ DOM”

KONIEC BONIFIKATY
OD OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE 

WIECZYSTE
Zniesiona została 25-procentowa bonifi kata, udzielana od opłat rocznych z tytułu 

użytkowania wieczystego w przypadku, gdy nieruchomość została zabudowana zgodnie 
z przepisami prawa.

Po wejściu w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
bonifi kata ta miała marginalne zastosowanie. Dlatego 29 października 2019 r. Rada Mia-
sta przyjęła zmiany w uchwale określającej warunki udzielania bonifi kat od opłat rocz-
nych z tytułu użytkowania wieczystego, polegające na usunięciu z niej paragrafów, na 
mocy której przyznawana była wspomniana bonifi kata.

Zmiany wchodzą w życie 27 listopada 2019 r.

Udzielone już bonifi katy obowiązują do 31 grudnia 2019 r.

Informujemy, że redakcja 
Wiadomości Rudzkich będzie nieczynna 

w dniach od 20 grudnia br. do 27 grudnia br. 



„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność” 

Emily Dickinson 

Pani Reginie Olszynie
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 19 

w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

Matki
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Pani Edycie knapik
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach 
po śmierci 

OJCa 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o odejściu od nas na zawsze 

Naszej Koleżanki, długoletniej pracownicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

JOanny PiEtRygi
Pogrążeni w żalu żegnamy naszą przyjaciółkę 

i składamy szczere  
wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

Dyrektor wraz z Pracownikami 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rudzie Śląskiej
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Malowanie, tapetowanie, remonty 
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, ta-
picerki. Tel. 512-120-119.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. 
Solidnie. Tel. 737-593-999.

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-
672.

 Remonty, malowanie, tapetowanie, 
gładzie, podłogi, itp. Tel. 601-292-699.

 SKLEP KOMINY, Materiały Zduńskie  
– Ruda Śląska Czarny Las, Kokota 5,  
tel. 666-488-444 sklep-kominy.eu.

 Rozbiórki altan, burzenie ścian, po-
rządkowanie piwnic, strychów. Tel. 609-
693-450.

 C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.

 Piecyki gazowe czyszczenie, naprawa, 
przeglądy. Tel. 519-117-709.

UsłUgi POgRZEBOWE

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

NiERUChOmOśCi
 

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

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

 Bykowina, szeregowiec, 127 m2,  
450 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pil-
ne, gotówka, tel. 730-770-900.

 Sprzedam: M-4 Kłodnicka 54 m2,  
M-3 Kochłowice 54 m2, 94 tys., M-3 Osie-
dlowa, 38 m2, tel. 793-017-323, www.lo-
kator.nieruchomosci.pl.

 NIERUCHOMOŚCI GABRIEL  
– specjalizujemy się w sprzedaży 

atrakcyjnych domów jednorodzinnych. 
Obecna oferta: HALEMBA, ul. Solidarności 

89 m2 i 101 m2, Kochłowice, ul. Wirecka 
bliźniak 122 m2, Bielszowice, ul. Na Piaski 

112 m2. Pomagamy uzyskać kredyt.  
Tel. 691-523-055.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość 
lub udziały. Tel. 502-812-504.

 Sprzedam M-4, 53 m2, 3 pokoje z kuch-
nią, Kochłowice, bez pośredników.  

Tel. 660-835-690.

mOTORyZaCja

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

 Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. 
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. 
Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘ-
CEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. 
Cena 0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULA-
TORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Koko-
tek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRaCa

 Zarabiaj więcej niż w Polsce! Pracuj 
jako opiekunka seniorów w Niemczech. 
Nie znasz niemieckiego? Nauczymy Cię! 
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły: 506 288 
940.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 32 271-09-66 781-989-873.

 Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 32 
243-65-99.

 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 693-338-276.

 Firma Budowlana zatrudni pracow-
ników na stanowisko brygadzisty i pra-
cownika budowlanego. Wymagane do-
świadczenie zawodowe. Tel. 601-504- 
030, 601-934-091, od pn.-pt. 8-16.

 

RóżNE

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

 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegar-
ki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. 
Tel. 603-280-675.

 Podnajmę w bardzo dobrym miejscu 
stanowiska fryzjerskie, kosmetyczne i pedi-
cure. Tel. 516-165-006.

Anna Bramowska
córka Sabiny i Grzegorza

ur. 29.11 (3330 g i 52 cm)

Wojtek Mokry
syn Katarzyny i Adriana

ur. 30.11 (3858 g i 53 cm)

Wojtek Mieszczanin
syn Moniki i Arkadiusza

ur. 30.11 (3720 g i 52 cm)

OGŁOSZENIA DROBNE

Wojciech Ucherek
syn Alicji i Łukasza

ur. 7.12 (3470 g i 55 cm)

Emilia Pietrzak
córka Agnieszki i Adriana

ur. 9.12 (3300 g)

Wiktoria Kaczmarek
córka Anny i Krzysztofa

ur. 7.12 (4380 g i 61 cm)

Alicja Panic
córka Justyny i Dawida

ur. 8.12 (3210 g i 53 cm)

Michał Klucznik
syn Anity i Tomasza

ur. 9.12 (3525 g i 52 cm)

Filip Owczarczak
syn Agnieszki i Sebastiana
ur. 7.12 (3750 g i 58 cm)

Mikołaj Tekielak
syn Anety i Andrzeja

ur. 10.12 (3080 g i 54 cm)

Liliana Gadaj
córka Aleksandry i Michała
ur. 10.12 (4008 g i 59 cm)

Lena Kopytko
córka Ilony i Zbigniewa

ur. 10.12. (3630 g i 58 cm)

Kornelia Dutkiewicz
córka Ewy i Roberta

ur. 10.12 (3600 g i 50 cm)

Emilia Kurzacz
córka Izabeli i Gabriela

ur. 10.12 (2750 g i 50 cm)

Mateusz Kreps
syn Dominiki i Ariela 

ur. 10.12 (3360 g i 56 cm)

Laura Gola
córka Agnieszki i Łukasza

ur. 9.12 (3390 g)

Jakub Sottor
syn Magdaleny i Grzegorza
ur. 11.12 (4400 g i 58 cm)

Iga Sikora
córka Dominiki i Kamila
ur. 12.12 (3340 i 54 cm)
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Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 
ul. P. Niedurnego 69, tel 32 248-62-40, 

www.mckrudasl.pl
18 grudnia 2019 /środa/ godz. 18.00 

Z cyklu „Akademia Kultur i Religii Świata” 
– „Magiczne Boże Narodzenie”. 

Prowadzenie: Maria Jolanta Wolna, antropo-
log kultury i religii. W programie wykład 
i warsztaty świątecznego ozdabiania przed-
miotów w technice decoupage. Uczestników 
prosimy o przyniesienie przedmiotów, na któ-
rych chcą wykonać dekoracje (np. pudełka, 
szkatułki, wazoniki, lampiony itp.) oraz ser-
wetki świąteczne.
Bilety w cenie: 5 zł 

21 grudnia /sobota/, godz. 18.00  
i 22 grudnia /niedziela/, godz. 16.00 i 19.00 

Koncert Poetycki 
Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza i Klub 
Młodzieżowy organizują XIV Koncert Poetycki, 
podczas którego wystąpią klubowicze, absol-
wenci, przyjaciele oraz muzycy i wokaliści za-
przyjaźnieni ze stowarzyszeniem. 

Wstęp wolny, jednak obowiązkowa jest rezer-
wacja miejsc pod adresem www.koncert.nere-
usz.pl.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 170

tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
31 grudnia /wtorek/, godz. 19.00

Operetkowa Gala Sylwestrowa
Największe przeboje operetkowe i musicalowe 
w wykonaniu gwiazd telewizji i estrady. Śpiew 
i wspólny toast z artystami. 
Bilety w cenie 65 zł

Młodzieżowy Dom Kultury
41-700 Ruda Śląska, ul. Janasa 28

tel. 32/243 22 20, www.mdkruda.org
18 grudnia /środa/, godz. 18.00

Wieczór kolęd
Najpiękniejsze polskie kolędy zabrzmią w wy-
konaniu wychowanków kół artystycznych 
MDK.
Wstęp wolny.

OGŁOSZENIE PREZYDENT 
MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą 

A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska z wyłączeniem terenu w rejonie ul. Bielszowickiej, 
ul. Mostowej i ul. 1 Maja – „RUDA ŚLĄSKA – ZACHÓD”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późniejszymi zmianami.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późniejszymi zmianami) 
oraz uchwały nr PR.0007.71.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy 
ul. Zabrzańską, ulicą 1 Maja, Autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska  w obszarze zlokalizowanym 

pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska, z wyłączeniem 
terenu w rejonie ul. Bielszowickiej, ul. Mostowej i ul. 1 Maja – „RUDA ŚLĄSKA – ZACHÓD”, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 7 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, Wy-
dział Urbanistyki i Architektury, pok. nr 320, w godzinach pracy urzędu (w poniedziałki, wtorki, środy od 8.00 do 16.00; 
w czwartki od 10.00 do 18.00; w piątki od 8.00 do 14.00).

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie także na stronie internetowej urzę-
du: www.rudaslaska.bip.info.pl (w katalogu: menu przedmiotowe; plan zagospodarowania przestrzennego; rok 2019). 
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32 244-90-00 wew. 3191, 3192 
lub 3193.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu  6 lutego 2020 r. 
o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pokój nr 213. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwesti onuje ustalenia 
przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ruda 
Śląska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej 
zamieszczone są informacje o dokumentach:

– o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą 
Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląską z wyłączeniem terenu w rejonie 
ul. Bielszowickiej, ul. Mostowej i ul. 1 Maja – „RUDA ŚLĄSKA – ZACHÓD”, objętym wyłożeniem do publicznego wglądu,

– o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. projektu planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-

łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miej-
scowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy 
składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ruda Śląska w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu 

dotyczącego części nieruchomości gruntowych położonych przy 
ul. Antoniego Nowary 37, Fryderyka Joliot-Curie, Ignacego 

Krasickiego i Kochłowickiej 145-147 oraz garażu przy ul. Józefa 
Szafranka 6, które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym 
na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
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KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Biegi

Pobiegli dla górników

Biegacze wystartowali m.in. ze Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15.

Hołd górnikom oddała rudzka mło-
dzież, która uczestniczyła w „Biegu 
Dziewięciu Górników”. W ten sposób 
upamiętniono trzydziestą ósmą rocz-
nicę śmierci górników, którzy zginęli 
podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” 
w 1981 roku. Bieg odbył się już po raz 
siódmy. Organizatorem poniedziałko-
wego (16.12) biegu było Śląskie Cen-
trum Wolności i Solidarności w Kato-
wicach.

Reprezentanci Szkoły Podstawowej 
nr 27, którzy już od 2014 r. każdego 
roku w rocznicę wydarzeń w „Wuj-
ku”, wyruszyli sprzed szkoły, a na-
stępnie pobiegli w stronę cmentarza 
komunalnego w Halembie, gdzie zło-
żyli kwiaty przed tablicą upamiętnia-
jącą wszystkich halembian, którzy 
„zginęli w zawieruchach wojennych  
i w wyniku politycznej przemocy”.  
– Wśród nazwisk zabitych znajduje się 
także nazwisko naszego patrona bie-
gu, którym jak co roku jest Joachim 
Gnida. Był on mieszkańcem Rudy Ślą-

skiej i jednym z poległych w „Wujku” 
górników – zaznacza Gabriela Depta 
ze Szkoły Podstawowej nr 27.

Po raz kolejny w „Biegu Dziewię-
ciu Górników” uczestniczyli także 
uczniowie SPS nr 15. Z grupą tą po-
biegł wiceprezydent Rudy Śląskiej 
Krzysztof Mejer. Kolejny raz górni-
ków z „Wujka” uczcili także przedsta-
wiciele Zespołu Szkół nr 3 w Wirku,  
a drugi raz w biegu wziął udział Ze-
spół Szkół nr 2 w Czarnym Lesie. 
Uczniowie tej placówki wystartowali 
sprzed cmentarza komunalnego w Ha-
lembie.  Z kolei społeczność Liceum 
Ogólnokształcącego nr 3 w Kochłowi-
cach przyłączyła się do biegu w Kato-
wicach. W tym roku po raz pierwszy 
natomiast w biegu uczestniczyła Szko-
ła Podstawowa nr 14 w Bielszowicach, 
która na trasę wyruszyła z Kochłowic.

Na mecie biegu, czyli w Katowi-
cach biegacze uczestniczyli w uroczy-
stym apelu przed Pomnikiem-Krzy-
żem przy KWK Wujek.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  

urzędu Miasta (ii piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości do oddania w najem  
z przeznaczeniem pod prowadzenie dwóch kortów tenisowych położonych  

w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy energetyków.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego  

na terenie Miasta ruda Śląska: ul. Piotra niedurnego 51/10,
stanowiącego własność Miasta ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  

na rzecz najemcy.

Pływanie

Otylia Jędrzejczak w Stacji Biblioteka
Mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia 

Jędrzejczak odwiedziła Rudę Śląską. Ru-
dzianka w Stacji Biblioteka na dworcu  
w Chebziu promowała swoją książkę 
„Otylia. Moja historia”. – Chcę, by czyta-
jąc tę książkę, ludzie odnaleźli w niej 
cząstkę siebie. I zrozumieli, że z każdej sy-
tuacji jest jakieś wyjście – mówiła Otylia 
Jędrzejczak.

Podczas spotkania pływaczka z senty-
mentem wróciła wspomnieniami do cza-
sów dzieciństwa spędzonego w Kochłowi-
cach i podkreśliła, że rodzinne miasto po-
każe w przyszłości także swoim dzieciom. 
Poza tym opowiadała o swojej karierze 
sportowej i sukcesach oraz odpowiadała 
na pytania zadawane przez uczestników. 
Jednak głównym tematem spotkania była 
rozmowa na temat książki napisanej przez 
sportsmenkę, z której czytelnicy dowiedzą 
się m.in., jak wielka potrafi być cena spor-
towych sukcesów, a także jak poradzić so-
bie z internetowym hejtem, który jest 

Otylia Jędrzejczak o swojej książce opowiadała w Stacji Biblioteka.

obecny w życiu Otylii od wielu lat. Pod 
koniec spotkania można było zrobić sobie 
zdjęcie z pływaczką i zdobyć jej autograf.

Przypomnijmy, że Otylia Jędrzejczak to 
polska pływaczka urodzona w Rudzie Ślą-

skiej, mistrzyni olimpijska, podwójna wi-
cemistrzyni olimpijska, mistrzyni Świata  
i Europy, trzykrotna rekordzistka świata, 
rekordzistka Europy, trzykrotnie była wy-
bierana najlepszym sportowcem Polski.

OGłOszenia

Proboszcz Parafii św. wawrzyńca w wirku oraz związek Górnośląski 
zapraszają, w dniu wigilii tj. 24 grudnia 2019 r.

do domu Parafialnego przy kościele, 
osoby samotne bądź niezamożne, bądź bezdomne 

z terenu rudy Śląskiej na godz. 12.00 
w celu wspólnego spożycia ,,wieczerzy wigilijnej”.

Za organizatorów
Andrzej Stania



www.wiadomoscirudzkie.pl REKLAMA| 18.12.201920

przed negatywnym oddziaływanie zanie-
czyszczeń środowiska. 

Zaletą korzystania z myjni BETA jest tak-
że to, że jest ona w pełni bezdotykowa, dzię-
ki czemu własnym okiem kierowca może 
ocenić, w których miejscach należy auto do-
myć. Dodatkowo – niezmiennie od lat cena 
mycia samochodu na myjni BETA jest taka 
sama, bo to zaledwie 1 zł za 60 sekund ko-
rzystania. Do dyspozycji kierowców są trzy 
stanowiska, a więc nie ma mowy o nadmier-
nych kolejkach, mimo sporego zaintereso-
wania. – To jedna z najnowocześniejszych 
myjni bezdotykowych na Śląsku. Została 
ona skonstruowana w taki sposób, aby za-
pewnić najlepszą jakość mycia w możliwie 
najkrótszym czasie. W naszej myjni stoso-
wane są ponadto bardzo dobre środki czy-

Chodzi o wprowadzenie programu mycia 
szczotką z pianą aktywną, który dołączył do 
listy pozostałych programów dostępnych 
w myjni bezdotykowej BETA. – Są to 
szczotki dużo bardziej przyjazne, bo wyko-
nane zostały z naturalnego włosia. Dzięki 
temu kierowcy nie muszą się martwić o to, 
że w trakcie mycia uszkodzony zostanie la-
kier pojazdu – tłumaczy Denis Wodniok, 
pracownik Okręgowej Stacji Kontroli Po-
jazdów OMEGA.

Tym samym myjnia BETA działa  
na pięciu programach. Program mycie za-
sadnicze polega na naniesieniu środka che-
micznego przy użyciu zmiękczonej wody 
w odpowiedniej temperaturze i pod ciśnie-
niem 110-120 bar, co gwarantuje usunięcie 
wszystkich zabrudzeń i zanieczyszczeń bez 
użycia szczotki. Szczotka z pianą aktywną 
sprawia, że przez szczotkę wydobywa się 
gęsta piana, a samochód można umyć z każ-
dego – nawet najtrudniejszego – zabrudze-
nia i w każdym zakamarku. Kolejny pro-
gram, którego można użyć w myjni bezdo-
tykowej BETA, jest spłukiwanie, kiedy to 
z powierzchni samochodu przy użyciu wo-
dy usuwane są pozostałości zanieczyszczeń 
oraz środki użyte do mycia. Z kolei wosko-
wanie to zabezpieczenie auta przed ponow-
nym zabrudzeniem oraz poprawienie efek-
tywności pracy wycieraczek podczas opa-
dów deszczu. Końcowy program, którego 
możemy użyć to nabłyszczanie, które za-
pewnia efekt bez plam i zacieków (osusza 
i nabłyszcza karoserię). Dzięki czemu auto 
bez wycierania wysycha równomiernie. Na-
błyszczanie zabezpiecza również samochód 

Myjnia BETA w nowej odsłonie!

Nowy program mycia szczotką z pianą aktywną oraz wprowadzenie kodów QR – to główne zmiany, jakie wprowadzono 
w działaniu myjni bezdotykowej BETA, która funkcjonuje przy Okręgowej Stacji Kontroli OMEGA Grupy AUTO-BUD w Rudzie 
Śląskiej-Goduli. Wszystko po to, by satysfakcja Klientów była jeszcze większa, a samo mycie przyjemniejsze i bezpieczniejsze 
dla samochodu.

www.auto-bud.com.pl

Omega Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
 

Ruda Śląska | Godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888 
czynny: pn.-pt. 7.00-20.00, sob. 8.00-14.00

Denis WoDniok 
MEchANiK-POMOcNiK  
DiAGNOSTy 
PRzy OKRĘGOWEJ STAcJi  
KONTROli POJAzDóW OMEGA

TeL. 505-534-662

MICHAŁ KOZŁOWSKI
KiEROWNiK OKRĘGOWEJ STAcJi 
KONTROli POJAzDóW 
OMEGA

TeL. 506-113-356

SZCZEPAN MAŃKA
DiAGNOSTA OKRĘGOWEJ 
STAcJi KONTROli POJAzDóW 
OMEGA

TeL. 508-921-558

MArCIN KAZuCH
DiAGNOSTA OKRĘGOWEJ STAcJi 
KONTROli POJAzDóW OMEGA

TeL. 505-712-824

stości. Ludzie chwalą sobie to, że już za kil-
ka złotych są w stanie wykonać podstawowe 
mycie auta – podkreśla Michał Kozłowski, 
kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojaz-
dów OMEGA w Rudzie Śląskiej-Goduli. 

Poza uruchomieniem nowego programu 
nowością na myjni BETA jest wprowadzenie 
kodu QR. Dotychczas kierowcy, którzy wy-
konywali przegląd rejestracyjny samochodu 
w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 
OMEGA, otrzymywali żetony na trzy mycia 
gratis. Teraz taką usługę dodatkową mogą 
zrealizować po zeskanowaniu kodu QR,  
który otrzymują wraz z rachunkiem za prze-
gląd. – Ponad dziesięć lat funkcjonowania 
na rynku z jednej strony wymusza na nas ko-
nieczność wprowadzania zmian, a z drugiej  
– Klient jest najważniejszy i to dla niego 

chcemy się zmieniać. Mamy nadzieję, że od-
nowiona myjnia będzie nadal cieszyła się 
niesłabnącym zainteresowaniem – podsu-
mowuje Michał Kozłowski. – Pamiętajmy 
także, że czyste auto to nasze bezpieczeństwo 
– szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 
Służby drogowe wykorzystują różnego typu 
substancje do walki ze śniegiem i lodem. Na 
karoserii pojazdów osiadają sól i piasek. 
W okolicach nadkoli często zamarzają bryły 
pełne drogowego brudu. Źle umyte auto czę-
sto może być przyczyną niebezpiecznych sy-
tuacji drogowych w momencie, gdy zabrak-
nie nam widoczności lub nie będziemy mogli 
dobrze poinformować innych kierowców 
o swoich zamiarach. Zadbajmy więc o swój 
samochód, a przez to o swoje i innych bez-
pieczeństwo – dodaje.
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