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Budżet na 2022 
rok uchwalony!
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Informujemy, że

HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI

NA 2022 ROK Z TERENU
RUDY ŚLĄSKIEJ

ukaże się w „Wiadomościach Rudzkich”
w najbliższym wydaniu (5.01.2022 r.)

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU
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Więcej na str. 5

Uczczono pamięć 
poległych górników

Informujemy, że redakcja „Wiadomości Rudzkich” będzie zamknięta od 23 do 29 grudnia. 
Natomiast kolejne wydanie gazety ukaże się 5 stycznia 2022 r.
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Do udziału 
w konkursie 

zgłoszono 
ponad 

70 prac.
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– Kalendarz „Rudzkie Smaki” to wyjąt-
kowa publikacja, składająca się z przepi-
sów  nadesłanych  przez  mieszkańców  re-
gionu. Kolejny rok uczestnicy konkursu 
dzielili  się  recepturami  na  swoje  spraw-
dzone dania i smakołyki. Często są to prze-
pisy przekazywane z pokolenia na pokole-
nie, wspomnienia smaków dzieciństwa czy 
okolicznościowych wizyt u babci. Co mie-
siąc najlepsze propozycje były nagradzane 
i to właśnie one są prezentowane w kalen-
darzu – wyjaśnia Krzysztof Piecha, na-
czelnik Wydziału Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta UM Ruda Śląska.

Laureatami tegorocznej edycji i auto-
rami przepisów, które znalazły się 
w ósmym wydaniu kalendarza kulinarne-
go, są: Iwona Wieczorek, Izabela Skalik, 
Marcelina Skubis, Anna Król, Anna Koź-
lik, Jarosław Piłat, Renata Młynarczuk-
Żołna, Regina Krawiec-Dimitrowa, Mi-
chał Kaczmarczyk, Natalia Ciśniewicz, 
Agnieszka Jasińska i Paulina Kociuba. 
–  Dziękujemy  Barbarze  Rolnik  oraz 
uczniom  z  Zespołu  Szkół  nr  2 w Rudzie 
Śląskiej  za  przygotowanie  wszystkich 
zwycięskich  potraw do wykonania  zdjęć 
do kalendarza. Podziękowania składamy 
też Przedsiębiorstwu Wodociągów  i Ka-
nalizacji w Rudzie Śląskiej oraz Zakłado-

wi  Przetwórstwa Mięsnego  KUŚ  w  Ru-
dzie  Śląskiej  za  wsparcie  wydawnictwa 
– mówi naczelnik Piecha.

Rudzki magistrat rozpoczyna dziewią-
ty sezon zabawy z „Rudzkimi Smakami”. 
Do końca stycznia można przesyłać prze-
pisy na zimowy obiad – rozgrzewający, 
sycący, a przede wszystkim pyszny. Pro-
pozycje można wysyłać na adres e-mail: 
media@ruda-sl.pl lub pocztą na adres 
Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie 
Smaki”. – Zapraszamy do kulinarnej za-
bawy z rudzkim magistratem w 2022 ro-
ku. Obok głównej nagrody, którą jest pu-
blikacja  zwycięskiego przepisu w kalen-
darzu kulinarnym, laureaci poszczegól-
nych miesięcy otrzymają zestaw materia-
łów promocyjnych miasta  – mówi Iwona 
Małyska z Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta.

Prezentujemy smaki października, li-
stopada i grudnia. Zwycięskie przepisy 
nadesłały Natalia Ciśniewicz, Agnieszka 
Jasińska i Paulina Kociuba.

Rolada z boczku
Składniki: 1 kg boczku surowego,  

1 łyżka soli wymieszana z pieprzem czar-
nym i czerwonym, gałką muszkatołową 
i kurkumą, 3 ząbki czosnku, listki lauro-
we, ziele angielskie, nasiona kolendry.

Przygotowanie: Kawałek boczku naci-
namy i rozkładamy, tak aby powstał je-
den prostokąt mięsa. Rozbijamy tłucz-
kiem i nacieramy z obu stron solą z przy-
prawami i zmiażdżonym czosnkiem. 
Zwijamy w roladę z dłuższej strony, ob-
kładamy listkami laurowymi i zielem an-
gielskim, obwijamy sznurkiem i odsta-
wiamy na kilka godzin do lodówki. Na-
stępnie zawijamy w folię aluminiową, 
przekładamy do naczynia żaroodpornego 
i wkładamy do piekarnika nagrzanego 
do 180°C. Pieczemy około 1,5 godziny. 
Usuwamy folię, polewamy powstałym 
sosem i jeszcze na kilkanaście minut 
wkładamy do pieca do zarumienienia się 
skórki. Po wyjęciu kroimy na plastry i po-
dajemy na gorąco lub zimno.

Placki z kiszonej kapusty
Składniki: 350 g kapusty kiszonej, 

150 g mąki pszennej, 1 jajko, 100 ml wo-
dy, 1 łyżeczka czarnuszki, sól, pieprz, 
masło klarowane/olej do smażenia, 
200 ml kwaśnej śmietany 18 proc.

Przygotowanie: Mieszamy w misce 
mąkę, jajko, wodę i przyprawy. Dodaje-
my sól i pieprz do smaku. Kapustę kiszo-
ną dokładnie odciskamy, siekamy (nie 
musi być drobno). Do ciasta naleśniko-
wego dodajemy kapustę kiszoną. Na pa-

RUDZKIE SMAKI

Kolejna edycja „Rudzkich Smaków” podsumowana
Ósma edycja konkursu „Rudzkie Smaki” dobiegła końca. Receptury tegorocznych laureatów zostały zebrane w kalendarzu kulinarnym na 2022 rok, 
który wydał rudzki magistrat.

Zwycięskie przepisy tegorocznej edycji 
,,Rudzkich Smaków” zostały zebrane 

w kalendarzu kulinarnym na 2022 rok.

telni rozgrzewamy masło klarowane/olej. 
Nakładamy łyżką porcję ciasta, spłasz-
czając je możliwe jak najmocniej. Sma-
żymy na średnim ogniu z obu stron na 
rumiano (ok. 2-3 min). Po usmażeniu od-
kładamy placki z kapusty kiszonej na ta-
lerz z ręcznikiem papierowym, aby po-
zbyć się nadmiaru tłuszczu. Placki poda-
jemy z jogurtem naturalnym lub z kwaśną 
śmietaną.

Wigilijna gałąź
Składniki: 1 pęczek natki pietruszki,  

2 sztuki kiwi, 2 łyżeczki chlorelli,  
2 szklanki mąki pszennej tortowej, 1 ły-
żeczka sody, szklanka grubo siekanych 
dowolnych orzechów, szklanka rodzy-
nek, skórka i sok z dużej cytryny, szklan-
ka drobno pokrojonych suszonych more-
li, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 3/4 
szklanki dowolnego nierafinowanego cu-
kru, 1 szklanka mleka, 1/3 szklanki ole-
ju.

Przygotowanie: Od natki pietruszki 
odrywamy grubsze łodyżki. Miksujemy 
blenderem z kiwi, chlorellą, mlekiem, 
sokiem, skórką z cytryny, olejem i cu-

krem. Do miski przesiewamy mąkę 
z proszkiem do pieczenia i sodą. Dodaje-
my rodzynki, morele i grubo siekane 
orzechy. Wlewamy zblendowane skład-
niki i dokładnie mieszamy. Formę do 
keksów wykładamy papierem do piecze-
nia, wlewamy ciasto.  Pieczemy 50 mi-
nut – do suchego patyczka – w tempera-
turze 180°C (góra/dół, środkowa półka). 
Studzimy, polewamy lukrem i posypuje-
my różnościami. IM

Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli ekologicznie od przedszkola
„Przygody kropelek wody” pod takim hasłem odbył się kolejny konkurs plastyczny dla przedszkolaków, organizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Jego celem było m.in. promowanie zasad higieny oraz budowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat. W sumie nade-
słano ponad 70 prac. Komisja konkursowa postanowiła przyznać 20 równorzędnych nagród dla małych artystów oraz trzy równorzędne nagrody dla przedszkoli.

Dzieci miały za zadanie wykonać prace 
plastyczne w dowolnych technikach, na-
wiązujące do tematyki proekologicznej 
oraz konkursowego hasła. – Ideą przygoto-
wanego przez nasze przedsiębiorstwo kon-
kursu  było  jak  zwykle  promowanie  zasad 
higieny osobistej poprzez wyrobienie nawy-
ku częstego mycia rąk mydłem i wodą oraz 
kształtowanie  postaw  proekologicznych 
dzieci.  To  także  wspaniała  okazja  do  
promowania  uzdolnionych  plastycznie 
twórców dziecięcych – podkreśla Grzegorz 
Rybka, prezes PWiK w Rudzie Śląskiej. 
– Udział w wydarzeniach przygotowanych 
z  okazji  Światowego Dnia Mycia  Rąk  czy 
Światowego Dnia Wody  pozwala  nam  do-
trzeć do szerokiej grupy dzieci i młodzieży, 
a  przez  nich  także  do  ich  rodziców.  Tym  
samym  akcja  obejmuje  wielopokoleniową 
grupę rudzian – dodaje.

Tradycyjnie już partnerem konkursu pla-
stycznego była Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej. – Po-
czątek  edukacji  to  najważniejszy  moment, 
jeżeli  chodzi  o  budowanie  nawyków higie-
nicznych, bo z nimi idziemy przez całe życie. 
Nie bez znaczenia pozostaje aspekt zdrowot-
ny. Dbanie o higienę – o mycie, czy dezyn-
fekcję rąk – pozwala na to, by długo cieszyć 
się zdrowiem. Chcielibyśmy, żeby takich ak-
cji w mieście było jak najwięcej, dlatego że 
higiena  jest  podstawą  naszego  zdrowia 

– mówi Renata Cieślik-Tarkota, dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Rudzie Śląskiej. – Forma pla-
styczna prac jest jak najbardziej odpowied-
nia,  bo  dzieci  podczas  ich  przygotowania 
mają  czas  na  to,  aby  zastanowić  się,  jak 
ważna  jest  ekologia  i  rozsądne  używanie 
wody. Kibicujemy każdemu konkursowi, któ-
ry przemawia do wyobraźni naszych małych 
mieszkańców i tym samym pomaga budować 
nawyki  higieniczne.  Z  naszego  ramienia 
również  prowadzimy  podobne  działania. 
Szczególne  zainteresowanie wzbudzają  po-
kazy,  podczas  których  prosimy  dzieci,  aby 
posmarowały sobie ręce kremem, następnie 
posypujemy je majerankiem, który ma imito-
wać  bakterie.  Pokazujemy,  że  samą  zimną 
wodą o wiele  trudniej  jest  to  zmyć,  a  przy 
użyciu ciepłej wody  i mydła  jest  to o wiele 
bardziej  skuteczne.  Dzieci  są  zachwycone 
takim pokazem i to bardzo działa na ich wy-
obraźnię – dodaje.

W ramach konkursu „Przygody kropelek 
wody” do PWIK nadesłano 71 prac  
z 16 rudzkich przedszkoli. Nad jego  
przebiegiem czuwali także współorganizato-
rzy z ramienia Domu Kultury In-nY. – Cieszy 
nas to, że konkurs plastyczny z edycji na edy-
cję  coraz  bardziej  się  rozwija. W  tym  roku 
dołączyły do nas nowe przedszkola i wpłynę-
ło bardzo dużo prac, co tylko świadczy o tym, 
jak bardzo tego typu akcje są potrzebne. Dla-
tego  też kolejny raz z chęcią przyłączyliśmy 
się do inicjatywy PWiK – mówi Tomasz Bart-
niczak, prezes Rudzkiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Niebanalnych In-nI.

Ogółem komisja konkursowa w tej edycji 
konkursu przyznała 20 równorzędnych na-
gród dla przedszkolaków. Dodatkowo w tym 
roku postanowiono przyznać trzy równorzęd-
ne nagrody dla przedszkoli, których pod-
opieczni znaleźli się w finałowej dwudziestce. 
Chodzi o uczestnictwo w spotkaniu z Panem 
Pedro, który w trakcie oprócz zaprezentowa-

nia żonglerskich sztuczek, podpowiedział 
przedszkolakom, jak rozsądnie używać wo-
dy. – Dzieci bardzo chętnie podeszły do tego 
konkursu,  a  prace,  które wykonały,  ich  te-
matyka  oraz  technika wykonania,  były  na-
prawdę  różnorodne.  Co  roku  bierzemy 
udział w tym konkursie i trzeba powiedzieć, 
że zauważamy u dzieci coraz większą świa-
domość społeczną. Także w przedszkolu pro-
wadzimy  szereg  działań  ekologicznych, 
związanych  z  poszanowaniem  wody  oraz 
uczestniczymy w akcjach naszego sanepidu 
i w  ogólnopolskich  programach.  Tematyka 
oszczędzania wody pojawia się też nieustan-
nie w naszych codziennych aktywnościach. 
Dbamy m.in.  o  to,  żeby woda  z  kranu  nie 
marnowała się. Staramy się  żyć ekologicz-
nie  i  stosować  ekologiczne  rozwiązania 
– mówi Renata Talaśka, nauczyciel zerówki 
z Miejskiego Przedszkola nr 36 w Rudzie 
Śląskiej, z którego czterech przedszkolaków 
znalazło się w gronie laureatów.

Nagrody otrzymali:
● Jakub Baszyński – MP nr 7,
● Hanna Kowalska – MP nr 7,
● Kinga Tetkowska – MP nr 9,
● Natalia Włodarek – MP nr 21,
● Wojciech Stanisławski – MP nr 24,
● Hanna Szydlak – MP nr 24,
● Aleksandra Studnik – MP nr 24,
● Oliwia Koszarska – MP nr 28,
● Łukasz Kosman – MP nr 28,
● Filip Chodziuk – MP nr 28,
● Iga Kania – MP nr 35,
● Kinga Czogała – MP nr 35,
● Aleksander Dymara – MP nr 36,
● Magdalena Szampera – MP nr 36,
● Hana Jankowicz – MP nr 36,
● Patrycja Pistelok – MP nr 36,
● Bartosz Ptak – MP nr 38,
● Zuzanna Wicik – oddział 
przedszkolny przy SP nr 4,
● Nikodem Warzecha – oddział 
przedszkolny przy SP nr 4,
● Antoni Kostek – Przedszkole 
 Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety.

NagrodzoNe przedszkola:
● Miejskie Przedszkole nr 36  
 w Rudzie Śląskiej (ZSP nr 2),
● Miejskie Przedszkole nr 28  
 w Rudzie Śląskiej (ZSP nr 3),
● Miejskie Przedszkole nr 24  
 w Rudzie Śląskiej.

W ramach 
nagrody dla 

przedszkolaków 
wystąpił 

pan pedro.
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FINANSE

Budżet Rudy Śląskiej na 2022 r. uchwalony
Miliard złotych wyniosą przyszłoroczne wydatki Rudy Śląskiej. Blisko 1/4 tej kwoty, czyli ponad 231 mln zł przezna-
czonych zostanie na inwestycje. Najwięcej, bo ponad 136 mln zł pochłoną zadania drogowe z kontynuacją budowy  
trasy N-S, przebudową ul. Wolności oraz modernizacją ul. Bałtyckiej na czele. W przyszłym roku ruszyć ma także budowa 
nowych mieszkań komunalnych w Rudzie i kontynuowana będzie budowa nowego budynku szkoły w Bielszowicach. Te oraz 
kilkadziesiąt innych zadań inwestycyjnych znalazło się w uchwalonym przez Radę Miasta budżecie Rudy Śląskiej na 2022 r.

Zgodnie z przyjętą w czwartek (16.12) 
uchwałą budżetową przyszłoroczne do-
chody mają wynieść 900,7 mln zł, nato-
miast wydatki przekroczą po raz pierwszy 
w historii miasta 1 mld zł i wyniosą do-
kładnie 1 014,8 mln zł. Deficyt w kwocie 
114,1 mln zł ma zostać pokryty m.in. z kre-
dytu z Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego, a także z dotacji w ramach Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 
uzupełnienia subwencji ogólnej.

Z zaplanowanych 231,4 mln zł na inwe-
stycje najwięcej, bo ponad 136 mln zł, 
przypaść ma na drogi. Kontynuowana bę-
dzie budowa trasy N-S w kierunku auto-
strady, rozpocząć ma się przebudowa  
ul. Wolności w Rudzie oraz modernizacja 
ul. Bałtyckiej w Kochłowicach. Ponadto 
kontynuowana będzie modernizacja ul. Ja-
nasa. Ponad 37 mln zł mają wynieść wy-
datki na inwestycje oświatowe. Tu sztan-
darową pozycją jest budowa nowego bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Biel-
szowicach. Ponad 30 mln zł przeznaczo-
nych zostanie na gospodarkę mieszkanio-
wą. Środki mają być przeznaczone na bu-
dowę nowych mieszkań komunalnych 
przy ul. Bankowej w Rudzie, partycypację 
w budowie nowego budynku mieszkalne-
go w ramach RTBS przy ul. Tomanka 
w Orzegowie, czy termomodernizację kil-
kunastu budynków wielorodzinnych znaj-
dujących się w miejskim zasobie mieszka-
niowym. Na zadania rewitalizacyjne 
w przyszłym roku przeznaczonych ma zo-
stać 16,4 mln zł. Między innymi kontynu-
owana ma być rewitalizacja dwóch parków 
w Nowym Bytomiu w ramach budowy 
Traktu Rudzkiego. Nową inwestycją ma 
być natomiast rewitalizacja pl. Niepodle-
głości w Goduli oraz budowa alei pomię-
dzy ul. Kopalnianą a ul. Korfantego w By-
kowinie. Ponad 5,5 mln zł ma wynieść 
pula środków na realizację przedsięwzięć 
z zakresu ekologii. Realizowany będzie  

kolejny etap dofinansowania do budowy 
instalacji OZE w budownictwie jednoro-
dzinnym. Zaplanowano także wydatki na 
dopłatę do wymiany systemów ogrzewa-
nia na ekologiczne.

– Tak duże pieniądze zabezpieczone na 
przyszłoroczne przedsięwzięcia inwesty-
cyjne nie oznaczają, że nagle Ruda Śląska 
stała się bogatym miastem. Paradoks tej 
sytuacji polega na tym, że dzięki dotacjom 
unijnym, a także wielu programom rządo-
wym udaje nam się pozyskać spore środki 
zewnętrzne na inwestycje, ale brakuje nam 
ich na podstawową działalność, którą fi-
nansujemy z wydatków bieżących – tłuma-
czy Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Wydatki bieżące natomiast to zdecydo-
wana większość wszystkich wydatków 
miasta. To właśnie z tych pieniędzy finan-
sowane są m.in. wynagrodzenia i prak-
tycznie całe utrzymanie miasta. Niestety 
wydatki te drastycznie rosną. Spowodowa-
ne jest to m.in. podwyższeniem pensji mi-
nimalnej, czy wzrostem cen paliw, energii 
elektrycznej i gazu. – Tylko w przyszłym 

roku będziemy musieli zapłacić za prąd  
o ponad 60% więcej niż do tej pory. Nato-
miast za gaz, który w przyszłym roku zaku-
pimy do naszych miejskich jednostek, za-
płacimy ponad 250 procent więcej – wska-
zuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Osobną kwestią w przypadku budżetu 
Rudy Śląskiej jest ciągłe niedoszacowanie 
stawki opłaty śmieciowej do rzeczywi-
stych kosztów ponoszonych przez miasto 
w tym zakresie. W ciągu 5 lat miasto do-
płaciło do systemu gospodarki odpadami 
ponad 31 mln zł. W przyszłym roku dopła-
ta ta wyniesie przynajmniej 5,5 mln zł. 
Żeby pokryć tę kwotę w projekcie budżetu 
do zera „obcięto” dotacje na sport oraz 
zmniejszono plan remontów dróg o ponad 
3,8 mln zł. – Chcieliśmy w końcu ten pro-
blem rozwiązać. Po prostu nie stać nas ja-
ko samorządu na takie dopłacanie. Jeszcze 
w listopadzie zaproponowaliśmy podnie-
sienie opłaty z 30 do 34 zł. Takie rozwiąza-
nie spowodowałoby, że system praktycznie 
by się zbilansował. Dodatkowo zadeklaro-
waliśmy, że w przypadku podjęcia takiej 

uchwały z zaoszczędzonej kwoty 2,5 mln zł 
przeznaczymy na kluby sportowe. Niestety 
radni nie zgodzili się na to – informuje 
Krzysztof Mejer.

Podczas grudniowej sesji 17 radnych 
zdecydowało jednak o przesunięciu 
1,5 mln zł na dotacje na sport oraz  
50 tys. zł na dofinansowanie działalności 
OSP w Rudzie Śląskiej z zadań związa-
nych z zimowym i letnim utrzymaniem 
dróg i chodników oraz konserwacją ziele-
ni. – Oznacza to, że w przyszłym roku może 
zabraknąć pieniędzy na odśnieżanie, a tak-
że koszenie trawników. Niestety decyzja ta 
będzie miała bardzo poważne konsekwen-
cje, gdyż dotyczy bezpieczeństwa wszyst-
kich mieszkańców Rudy Śląskiej – zazna-
cza Grażyna Dziedzic. – W pierwszej ko-
lejności musimy zabezpieczyć środki na 
zadania obowiązkowe, dopiero później 
możemy myśleć o finansowaniu zadań fa-

kultatywnych, czyli nieobowiązkowych.  
A do takich właśnie zadań należą dotacje 
na sport – dodaje.

Ruda Śląska podobnie jak inne samo-
rządy w przyszłym roku zmagać się będzie 
także z problemem mniejszych dochodów 
z udziału w podatku PIT. W porównaniu 
do szacowanego tegorocznego wykonania, 
ubytek ten wynieść może ponad 29 mln zł. 
To efekt zmian w prawie podatkowym wy-
nikających z uchwalenia tzw. Polskiego 
Ładu. Rząd, aby zrekompensować tę stratę 
samorządom, przekaże im jeszcze w tym 
roku dodatkowe środki w ramach uzupeł-
nienia subwencji ogólnej. Dla Rudy Ślą-
skiej będzie to kwota 33,3 mln zł. – Pie-
niądze te wpisane zostały w projekt budże-
tu na przyszły rok i faktycznie zniwelują 
przyszłoroczny ubytek, ale nie rozwiążą 
całkowicie problemu – komentuje Ewa 
Guziel, skarbnik miasta. TK

PRezydeNT MiaSTa 
Ruda ŚląSka

informuje, że:

24 i 31 GRUDNIA 2021 r. uRząd MiaSTa BĘdzie NIECZYNNY 

23 GRUDNIA 2021 r. uRząd MiaSTa BĘdzie OTWARTY 
dla klieNTÓW Od GOdziNy 10.00 dO GOdziNy 16.00

30 GRUDNIA 2021 r. kaSa uRzĘdu MiaSTa BĘdzie CZYNNA 
Od GOdziNy 10.00 dO GOdziNy 14.00.

OGŁOSzeNia
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KOMUNIKACJA PUBLICZNA

„Dziewiątka” wraca do Bytomia
Mieszkańcy mogą już bez przeszkód jeździć tramwajem nr 9 na całej długości trasy. Zakończyła się modernizacja bytom-
skiej części torowiska, a tym samym „dziewiątka” dojeżdża do Bytomia, a nie jak dotychczas do Chebzia, gdzie trzeba było 
przesiąść się na zastępczy tramwaj nr 39.

Przypomnijmy, że trwający od kwietnia 
ubiegłego roku remont torowiska linii nr 9 
w Goduli zakończył się w sierpniu br. Jed-
nak ze względu na to, że nadal prowadzo-
no prace w Bytomiu wzdłuż ul. Frycza 
Modrzewskiego, po torowisku kursowały 
dwie linie – nr 9 i 39. „Dziewiątka” koń-
czyła swoje kursy na pętli w Chebziu, a na 
odcinku od pętli w Chebziu do przystanku 
Młyn Szombierski można było się prze-
mieścić linią nr 39.

Modernizacja odcinka po stronie by-
tomskiej, biegnącego wzdłuż ul. Frycza 
Modrzewskiego, rozpoczęła się nieco póź-
niej i później została sfinalizowana. – Ter-
min realizacji tej inwestycji określony jest 
na kwiecień przyszłego roku, jednak za-
równo zarządowi spółki, jak i włodarzom 
Bytomia bardzo zależało na jak najwcze-
śniejszym wznowieniu ruchu tramwajowe-
go. Generalny wykonawca, firma Silesia 
Invest, dołożył wszelkich starań, by stało 

się to jeszcze przed świętami Bożego Naro-
dzenia i wszystko wskazuje na to, że to się 
uda – przekazał Andrzej Zowada, rzecznik 
spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Teraz, po dokładnie 20 miesiącach prze-
rwy do bytomskich Szombierek wrócił 
ruch tramwaju nr 9. Najpierw odbyły się 

jazdy próbne, a dla pasażerów „dziewiąt-
ka” kursuje do Bytomia od soboty (18.12). 
Tym samym jazda od przystanku Chorzów 
Stadion Śląski, przez Świętochłowice  
i  Rudę Śląską, aż do przystanku Bytom 
Plac Sikorskiego odbywa się płynnie, bez 
przesiadek. JO

Dzięki zakończonej modernizacji do Bytomia można dojechać bez przesiadek.

PreZydent Miasta ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 

(ii piętro, naprzeciw pokoju 215) następujących wykazów nieruchomości:
wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem • 
pod istniejące garaże w rej. ul. Piastowskiej, 
wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem • 
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, garaże, drogi dojaz-
dowe oraz uprawy rolne (cele rolnicze) w rej. ul. Jana iii sobieskiego.

WyCiąg Z ogłosZenia o PrZetargu 

PreZydeNT MIASTA 
ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku 
przy ulicy Wojska Polskiego 29 w rudzie Śląskiej-nowym Bytomiu. 

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest 
samodzielny lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 39,22 m2 wraz 
z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o powierzchni 8,85 m2 oraz udzia-
łem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 60/10000 części, usytuowany 
w budynku położonym w rudzie Śląskiej-nowym Bytomiu przy ul. Wojska 
Polskiego 29, na nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta ruda 
Śląska, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 2628/88, 2629/88, 2630/88, 
2631/88 o łącznej powierzchni 6977 m2, obręb nowy Bytom, karta mapy 1,  
kW gl1s/00007854/8. 

Zbywany lokal o powierzchni użytkowej 39,22 m2 składa się z 1 pokoju, kuch-
ni (wc wspólne na parterze), znajduje się na parterze budynku mieszkalnego 
7-klatkowego, 4-kondygnacyjnego, podpiwniczonego. lokal wyposażony jest 
w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewa-
nia (co. – sieciowe). Z uwagi na stan techniczny wymagane jest przeprowadze-
nie remontu lokalu. 

Zbycie lokalu opisanego w pkt. 1 i 2 nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 
60/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które mogą służyć 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w nieruchomości obejmującej dział-
ki nr: 2628/88, 2629/88, 2630/88, 2631/88.

lokal jest wolny od długów i nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania 
nim. 

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 29 jest wpisany do rejestru zabytków 
województwa śląskiego pod nr a/247/09 i z tego tytułu podlega szczególnej 
ochronie konserwatorskiej. W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami (dz. u. z 2021, 
poz.1899 z późn. zm.), Śląski Wojewódzki konserwator Zabytków w katowi-
cach dnia 7 maja 2021 r. wydał pozwolenie nr k/427/2021 na sprzedaż miesz-
kania będącego przedmiotem zbycia. Ze względu na konieczność zachowania 
zabytkowego charakteru budynku, Śląski Wojewódzki konserwator Zabytków 
w katowicach narzucił na nabywcę mieszkania obowiązek zachowania zabyt-
kowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz utrzymanie zielonego koloru stolarki 
okiennej, który był kolorem pierwotnym, stąd należy go utrzymać. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 107.000,00 zł,
w tym: cena lokalu: 90.136,80 zł, tj. 84,24 % ceny, 
cena gruntu: 16.863,20 zł, tj. 15,76 % ceny. 
Cena sprzedaży lokalu ustalona w przetargu, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami (dz.u. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.) zostanie 
obniżona o 50%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2022 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby 
fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.
info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 24.01.2022 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości: 5.400,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Wojska 
Polskiego 29/3” 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 urzę-
du Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: 
poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz 
przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Cena uwzględniająca udzieloną bonifikatę powinna być wpłacona na ra-
chunek bankowy sprzedającego przed zawarciem aktu notarialnego. Zawarcie 
aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywa-
jący przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem 
aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
informacji na temat przetargu udziela Wydział gospodarki nieruchomościa-

mi (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 13.01.2022 r. od godz. 14.00 do 

15.00.

rAdA SeNIOrÓW

Miasto okiem seniorów
W minioną środę (15.12) odbyła się iV sesja rady seniorów. W jej trakcie radni mogli m.in. wysłuchać raportu o finansach 
miasta oraz dyskutowali nad zorganizowaniem w przyszłym roku ,,seniorady”.

– Po raz pierwszy w historii funkcjono-
wania rady mogliśmy wysłuchać informa-
cji o stanie ogólnym miasta i projekcie 
budżetu na 2022 rok. To cenna inicjatywa, 
bo radni mieli sporo pytań, dotyczących 
dochodów i wydatków – mówi Józef 
Osmenda, przewodniczący rudzkiej Rady 
Seniorów. W trakcie środowej sesji radni 
seniorzy powołali także komisję roboczą, 
która ma zająć się pracami nad ,,Seniora-
dą” we wrześniu 2022 r., natomiast ze stro-

ny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej 
Urzędu Miasta wyrażona została aprobata 
na organizację tego typu wydarzenia.  
W marcu przyszłego roku ma zostać po-
wołany zespół, który zajmie się opracowa-
niem scenariusza i organizacją ,,Seniora-
dy” (1 października przypada Międzyna-
rodowy Dzień Osób Starszych, 20 paź-
dziernika Europejski Dzień Seniora,  
a 14 listopada Światowy Dzień Seniora). 

– Planujemy m.in. spartakiady oraz wystę-
py muzyczne amatorów, uczniów szkół mu-
zycznych oraz wychowanków domów kul-
tury – zapowiada Józef Osmenda. 

Tradycyjnie radnym seniorom przedsta-
wiona została informacja w zakresie Rudz-
kiej Karty Seniora. Od początku obowią-
zywania programu wydano 7672 kart, 
a w tym roku było ich 252. Kolejna sesja 
Rady Seniorów odbyć ma się w marcu 
przyszłego roku. JO

KrONIKA POLICyJNA

49-latka została zamordowana przez siostrzeńca
tragiczne wydarzenia rozegrały się w miniony piątek (17.12) w jednym z domów jednorodzinnych w Halembie. 24-letni 
siostrzeniec pobił ze skutkiem śmiertelnym swoją ciocię oraz zaatakował 13-letnią kuzynkę. Mężczyźnie grozi dożywocie.

W piątek wieczorem dyżurny rudzkiej 
policji otrzymał zgłoszenie o znalezieniu 
zakrwawionej kobiety w jednym z domów 
jednorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 
w Halembie. Zespoły ratownictwa me-
dycznego przewiozły do szpitali 49-letnią 
kobietę z poważnym urazem głowy i pobi-
tą jej 13-letnią córkę. Policjanci, którzy 
przyjechali na miejsce zgłoszenia, zabez-
pieczyli ślady i rozpoczęli poszukiwania 
sprawcy. Z pierwszych ustaleń wynikało, 
że mógł nim być 24-letni siostrzeniec po-
krzywdzonej. Mężczyzna najpierw zaata-
kował kobietę, uderzając w jej głowę kost-
ką brukową. Następnie pobił swoją kuzyn-
kę.

Po kilku godzinach pomimo starań leka-
rzy 49-letnia kobieta zmarła z powodu od-
niesionych obrażeń. 13-letnia dziewczynka 
przeżyła. Policjantom szybko udało się do-
trzeć do sprawcy. Zebrany przez policjan-

tów i prokuratora materiał dowodowy  
w sprawie zabójstwa 49-latki i usiłowania 
zabójstwa jej 13-letniej córki pozwolił na 
przedstawienie 24-latkowi najcięższych 
zarzutów. Decyzją sądu za te zbrodnie ru-

dzianin został tymczasowo aresztowany. 
Grozi mu nawet dożywotni pobyt w wię-
zieniu.

Zamordowana kobieta była nauczyciel-
ką w III LO w Kochłowicach. JO

ogłosZenia
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OGŁOSZENIE

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na wykonanie 
modernizacji pięciu dźwigów w zasobach RSM w Rudzie Śląskiej 

i zaprasza Wykonawców do składania ofert.

Oferty� należy� składać� w� zamkniętych� kopertach� z� dopiskiem� „PRZETARG�
–�DŹWIGI”�w�sekretariacie�RSM�do�dnia�9.02.2022.r.�do�godz.�8.30.
Otwarcie�ofert�nastąpi�dnia�9.02.2022�r.�o�godz.�9.00�w�siedzibie�RSM,�w�po-

koju�nr�317.
Oferty� powinny� spełniać�warunki� „Regulaminu� przetargów� na� roboty� re-

montowe� i� budowlane� oraz� prace� projektowe� organizowane� przez� Rudzką�
Spółdzielnię�Mieszkaniową”�oraz�powinny�być�przygotowane�w�zakresie�i�spo-
sobie�określonym�w�„Specyfikacji�Istotnych�Warunków�Zamówienia�(SIWZ)”.
Formularz� zawierający� „Specyfikację� Istotnych� Warunków� Zamówienia”�

można�odebrać�od�dnia�10.01.2022�r.�do�dnia�4.02.2022�r.�w�siedzibie�Zama-
wiającego,�pod�adresem:�41-700�Ruda�Śląska�1�(Ruda),�ul.�Magazynowa�12.
Istnieje�możliwość� odebrania� SIWZ� osobiście� w� siedzibie� Zamawiającego�

pod�nw.�warunkami:
–�dokonać�wpłaty�na�konto�PKO�BP�SA�43�1020�2401�0000�0302�0039�3751,
–�zgłosić�się�do�pokoju�nr�318�z�potwierdzeniem�dokonania�przelewu�w�celu�

odebrania�faktury�VAT,
–�odebrać�SIWZ�w�pokoju�nr�307.�
Odbiór�SIWZ�za�zaliczeniem�pocztowym�jest�możliwy�pod�warunkiem�prze-

słania�faksem�lub�e-mailem�zamówienia�z�podaniem�danych�potrzebnych�do�
wystawienia�faktury�VAT.
Cena�formularza�wynosi:�61,50�PLN�z VAT-em.
Osobą�uprawnioną�do�kontaktów�z�oferentami�w�siedzibie�Rudzkiej�Spół-

dzielni�Mieszkaniowej�jest�pan�Zbigniew�Żak�–�pokój�nr�307�(telefon�32�248-
24-11�w.�203)�w�godzinach�od�7.30�do�10.00�od�poniedziałku�do�piątku.
Wyniki�przetargu�Zamawiający�ogłosi�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Zarzą-

du�i�w�Internecie�w�terminie�do�28�lutego�2022�r.
Rudzka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa�zastrzega�sobie�prawo�przeprowadzenia�

negocjacji� z�poszczególnymi�oferentami�na� temat� treści� złożonych�ofert,� jak�
również�prawo�unieważnienia�przetargu�w�części� lub�w�całości�bez�podania�
przyczyn.

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkanioWa

41-700 Ruda Śl, ul. Magazynowa 12,  
nip: 641 001 03 37 | ReGon: 000484713 

tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

POMAGAMY

Młodzi zagrali dla młodych
15�takie�spotkanie,�ponad�40�utalentowanych�muzyków�oraz�trzy�występy�w�jeden�weekend�dla�ponad�600�słuchaczy.�Tak�w�skró-
cie�można�podsumować�„Koncerty�Poetyckie”,�które�zorganizowane�zostały�w�miniony�weekend�na�deskach�Miejskiego�Centrum�
Kultury�przez�kluby�młodzieżowe�Stowarzyszenia�Świętego�Filipa�Nereusza.�W�trakcie�wydarzeń�została�przeprowadzona�zbiórka�
na�aktywizację�młodzieży,�w�tym�remont�klubu�młodzieżowego�w�Rudzie.�Nadal�można�wpłacać�pieniądze�na�ten�cel.

Przez kilka miesięcy ponad 40 wokali-
stów i instrumentalistów pracowało nad 
wybranymi utworami, po to, by w minioną 
sobotę (18.12) i niedzielę (19.12) zachwy-
cić słuchaczy pięknem interpretacji utwo-
rów m.in. Marka Grechuty, Grzegorza 
Turnaua, Zbigniewa Wodeckiego, Andrze-
ja Zauchy, czy zespołu Stare Dobre Mał-
żeństwo. 15. „Koncert Poetycki” odbył się 
pod hasłem „Młodzi grają dla młodych”. 
– Od 16 lat Stowarzyszenie Świętego Fili-
pa Nereusza prowadzi kluby młodzieżowe 
– miejsce rozwoju, odkrywania pasji, na-
wiązywania trwałych i prawdziwych przy-
jaźni – tygiel energii, pasji, bezinteresow-
ności, odwagi, braterstwa i całego szeregu 
wartości,  które  klubowicze  niosą  z  dumą 
na swoich koszulkach i w swoich sercach 
– podkreśla Sara Ludwig ze Stowarzysze-
nia Świętego Filipa Nereusza. – Tworzenie 
im przestrzeni do rozwoju talentów i pasji, 
pomaganie w pokonywaniu trudności oraz 
wydobywanie  tego, co w nich najcenniej-
sze  –  wrażliwości  na  innych,  odwagi 
w działaniu i spontaniczności – to nasz na 
nich plan –  dodaje.

Działania te prowadzone są w trzech 
klubach młodzieżowych ,,Nereusza” 
– w Halembie, Bykowinie i Rudzie. Ten 
ostatni wymaga remontu. –  Mamy  już 
bardzo  dużo  –  młodzież,  miejsce  i  plan 
remontu (nawet z dziennikiem budowy). 
Nie mamy  tylko 100  tysięcy  złotych, aby 

Jubileuszowe koncerty ,,nereusza” odbyły się  
w weekend w Miejskim Centrum kultury.
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Kolejna droga gruntowa zmodernizowana
Ukończono�modernizację�kolejnej�drogi�gruntowej�w�dzielnicy�Bielszowice.�Kompleksowy�remont�dotyczył�ul.�ks.�Jana�Hrubego.�
Zadanie�warte�blisko�1,4�mln�zł�obejmowało�wykonanie�nowej�nawierzchni�jezdni,�chodnika�i�oświetlenia�LED.�Wcześniej�w�tym�
miejscu�wykonana�została�kanalizacja�deszczowa�oraz�zbiornik�retencyjny.

W ramach inwestycji wybudowana zo-
stała jezdnia o szerokości 6 m z kostki be-
tonowej. Wzdłuż niej powstał chodnik  
o szerokości 2 m, a także zjazdy do pose-
sji. Dodatkowo zainstalowano 18 słupów 
oświetleniowych z oprawami LED, które 
zapewniają dobrą widoczność także po 
zmroku.

Przebudowa ul. ks. J. Hrubego to jedna 
z ważniejszych drogowych inwestycji 
w tej części miasta. – W ostatnich kilku la-
tach powstało tu wiele nowych domów jed-
norodzinnych, stąd potrzeba wybudowania 
w  tym miejscu  drogi,  dzięki  której  będzie 
można komfortowo dojechać do budynków 
mieszkalnych  – mówi wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

Pierwsze przygotowania do budowy no-
wej drogi miały miejsce w 2016 r. Wtedy 
to w tym miejscu wykonana została kana-
lizacja deszczowa oraz zbiornik retencyj-
ny, do której podłączono nową drogę.

Przypomnijmy, że niedawno gruntowa 
część ul. Józefa Piernikarczyka w dziel-
nicy Bielszowice zyskała nową na-
wierzchnię z kostki betonowej, kanaliza-

cję deszczową i sanitarną oraz oświetle-
nie LED. Koszt inwestycji wyniósł ponad 
1,2 mln zł, z czego ok. 0,5 mln zł pocho-
dzi z dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej, pozyskanego przez miasto 
na zagospodarowanie wód opadowych.

Ponadto przekazano teren budowy ko-
lejnego zadania dotyczącego „gruntówek”, 
czyli rozbudowy ul. Podlaskiej w dzielni-
cy Halemba. Koszt tej dużej, wyczekiwa-

nej przez mieszkańców inwestycji to pra-
wie 3,8 mln zł, a prace rozpoczną się 
w przyszłym roku.

W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej 
na inwestycje drogowe zaplanowano po-
nad 26 mln zł. Natomiast w złożonym nie-
dawno projekcie budżetu miasta na  
2022 rok zapisano kwotę pięciokrotnie 
wyższą – ponad 130 mln zł.

 IM
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W ramach przebudowy powstała jezdnia o szerokości 6 m.

|�POLECAMY
natalia Sander

„kociolandia”
21�grudnia�na�rynku�wydawniczym�po-

jawiła� się� niezwykła� książka.� Opowieść�
małej�dziewczynki�o�jej�wymyślonym�świe-
cie,�w�którym�wraz�z�ulubioną�kotką�stara�
się�zrozumieć�problemy�świata�dorosłych.

Czternaście� lat� temu�mama� tej� dziew-
czynki� podjęła� wyzwanie� stworzenia�
pierwszej� w� Polsce� telewizji� dla� kobiet.�
W�tym�czasie�jej�córka�Natalka�stawała�na�
palcach�przy�oknie,�żeby�pomachać�mamie�
wychodzącej�do�pracy.�Mama�codziennie�
znikała�z�domu�na�wiele�godzin.�To�wtedy�
Natalia�wyobraziła�sobie�pierwszą�różdżkę�
z�Kociolandii,� która� jak�pilot�do� telewizo-
ra�przenosiła�ją�do�zaczarowanego�świata� 

–�krainy,�gdzie�mamy�pracują�tylko�w�weekendy,�dziadkowie�nigdy�nie�chorują,�  
a�Kicia,�cudowna�puchata�kotka�–�powiernica�małej�bohaterki,�całymi�dniami�bawi�
się�i�wypoczywa�na�hamaku.

Teraz�Natalia�ma�już�17�lat�i�widzi�świat�zupełnie�innymi�oczami.�Ale�nie�byłaby�
córką� swojej�mamy,� gdyby� nie� chciała� zrobić� jeszcze� czegoś.� Przelać� na� papier�
swojej�Kociolandii.�Po�raz�pierwszy�historia�została�spisana�około�trzech�lat�temu,�
ale�dopiero�w�tym�roku�będą�się�z�nią�mogli�zapoznać�polscy�czytelnicy.

Ta�książka�opowiada�nie�tylko�o�wymyślonej�krainie,�ale�także�prezentuje�dzie-
cięce�spojrzenie�na�naszą�codzienność.�To�cudowna�opowieść�dla�zapracowanych�
mam�i�dla�ich�dzielnych�dzieci.��

pokryć koszty tego przedsięwzięcia – mó-
wi Sara Ludwig.

Dlatego też podczas trzech weekendo-
wych koncertów w zamian za muzyczną 
ucztę słuchacze mogli wesprzeć zbiórkę na 
rzecz aktywizacji rudzkiej młodzieży oraz 
remont klubu młodzieżowego w dzielnicy 
Ruda 1. Pieniądze na ten cel przekazać 
można nadal poprzez zbiórkę na Facebo-
oku, na stronie internetowej nereusz.pl/
koncert-poetycki oraz poprzez przelew na 

konto ,,Nereusza” z dopiskiem „remont 
klubu młodzieżowego”.

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nere-
usza działa w Rudzie Śląskiej od 22 lat. 
W ramach tego prowadzi placówkę wspar-
cia dla dzieci, trzy kluby dla młodzieży, 
trzy kluby dla seniorów, Centrum Rozwoju 
Rodziny oraz dom dla osób ubogich i bez-
domnych. Organizuje ponadto m.in. turnie-
je sportowe, gry terenowe, koncerty, szko-
lenia, wolontariat oraz pielgrzymki. JO
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BOŻE NARODZENIE 2021

Świątecznie na rynku
W weekend na Placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu można było poczuć magię świąt! 
Wszystko to za sprawą spotkania ze świętym Mikołajem i poczęstunku słodyczami, darmo-
wej karuzeli dla dzieci oraz animacji przygotowanych przez szczudlarzy, a także zjawiskowe-
go widowska ogniowo-pirotechnicznego „Łuczywo” w wykonaniu aktorów ze „Sceny Kalej-
doskop” Krakowskiego Teatru Ulicznego. Foto: JO

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia!

Redakcja „Wiadomości Rudzkich” 
życzy zdrowych, pogodnych, spędzonych 
w rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia.
Naszym Czytelnikom życzymy także samych dobrych dni 
oraz informacji w zbliżającym się 2022 roku.
Radosnych Świąt i Do Siego Roku!

Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom 
naszej Firmy składamy życzenia

Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku

Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Małgorzata Kuś 

Ruda Śl., ul. Królowej Jadwigi 17, tel. 32 248-26-14, www.zpm-kus.pl
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Serdeczne życzenia radosnych 
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 

w gronie dobrych ludzi i pięknie pachnącej choinki 
oraz zdrowia i energii, uśmiechu i życzliwości na 

każdy dzień Nowego Roku 
życzy

Rada Seniorów Miasta 
Ruda Śląska

Niechaj Święta 

Bożego Narodzenia 

przyniosą nam radość, 

miłość i obfi te łaski 

płynące z betlejemskiego żłóbka, 

a Nowy Rok niechaj da nam zdrowie, 

szczęście i wszelką pomyślność

życzy

Aleksandra Skowronek 

Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska 

wraz z Radnymi

i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
w gronie dobrych ludzi i pięknie pachnącej choinki 

oraz zdrowia i energii, uśmiechu i życzliwości na 

Wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej
życzymy pełnych miłości

i spokoju Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu
tę odrobinę szczęścia, która sprawi, 

że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem

życzy
w imieniu członków

Koła Platf ormy Obywatelskiej w Rudzie Śląskiej,
Przewodnicząca Urszula Koszutska

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku pełnego zdrowia, 

optymizmu i szczęścia
Wszystkim pracownikom 

Szpitala Miejskiego 
oraz mieszkańcom Rudy Śląskiej 

życzy
dr Katarzyna Adamek
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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

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku.

Życzymy Świąt niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku pełnego optymizmu, zdrowia i powodzenia.

Zarząd i Pracownicy
Śląskiego Parku 

Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o.

Niech magiczna noc 
Wigilijnego Wieczoru 

przyniesie spokój i radość.

Niech każda chwila 
Świąt Bożego Narodzenia 
żyje własnym pięknem.

A Nowy Rok obdaruje 
pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych 
Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Zarząd i Pracownicy
Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Ludzie odkładają
życie na później, 

a przez ten czas życie ucieka”
Seneka

Bałwanek Eresemek znów z nami!
Kolejny Rok minął, po raz kolejny 

przybył do nas nasz Bałwanek Erese-
mek.

Przywiózł nam oprócz konkursu 
i prezentów coś bardzo ważnego 
w tym trudnym czasie – nadzieję, na-
dzieję na pokonanie pandemii, na poko-
nanie wirusa i powrót do normalności.

Ale jak zawsze przybył ze świątecz-
nym konkursem, bez którego nie wy-
obrażamy sobie Świąt Bożego Naro-
dzenia.

Zapraszamy więc Bałwanka Ere-
semka ze świątecznym konkursem do 
naszych domów. Niech wszyscy we-
zmą w nim udział. Bałwanek będzie 
bardzo szczęśliwy, jeśli będzie dużo 
zainteresowanych Jego konkursem. 
Nie zawiedźmy Go.

Świąteczno-noworoczny konkurs  
polega na odgadnięciu ukrytych słów 

Nastał trudny czas, koronawirus opanował 
świat, zatruł ludzką radość, wstrzymał działa-
nia, uderza w miliony ludzi, zabierając im 
zdrowie, wolność, a nawet życie. 

Pandemia wciąż trwa, wszyscy już są nią 
zmęczeni. W końcu wielu zaczyna odpuszczać, 
ignoruje niebezpieczeństwo, swoje zdrowie 
i zdrowie innych.

Zbliżają się kolejne Święta. Jakie będą? Ra-
dosne, trudne, smutne? Wielu na czas świą-
teczny zapomni o grożącym niebezpieczeń-
stwie, wielu straci czujność, oddając się magii 
Świąt.

A my chcemy, pomimo wszystko, wzbudzić 
we wszystkich radość oczekiwania na Święta.

Chcemy życzyć, aby były one dobre, zdrowe 
i mimo wszystko wesołe. Niech każdy je spę-
dzi w gronie rodzinnym, z bliskimi i ze wszyst-
kimi, z którymi chce być.

Życzymy, aby nastrój świąteczny ogarnął 
wszystkich. Bez wyjątku.

Oderwijmy się na tę jedną magiczną chwilę 
od szarości i trudów życia codziennego.

Składajmy więc sobie nawzajem życzenia, 
nabierzmy sił na dalszą walkę, aby zwycię-
żyć.

Już raz cytowaliśmy myśl Ks. Wiesława Nie-
węgłowskiego. Jest ona jednak tak wspania-
ła, że cytujemy ją ponownie, ku pamięci.

„W świecie obecna jest miłość. Trzeba wierzyć, 
że jest ona potężniejsza od zła jakiegokolwiek, 

w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat”
Ks. Wiesław Niewęgłowski

Rada Nadzorcza, Rady Osiedla, 
Zarząd i pracownicy

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 składają Państwu

 serdeczne życzenia zdrowia,
miłości, życzliwości,

 dobrego przeżycia świątecznego czasu,
miłych chwil z najbliższymi,

radości i uśmiechu na twarzach. 

Niech stół wigilijny będzie miejscem, 
które pozwoli zapomnieć o wszelkim złu tego świata.

Zaś nadchodzący nowy 2022 rok
zwróci ludziom marzenia 

i da nadzieję na lepszą przyszłość.

 Zdrowych Świąt 
i Dobrego Nowego Roku!

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

Niech na tym świecie 
najważniejsza (1) j_ _ _ MIŁOŚĆ!

Bądź (2) t_ _ _ dla innych, jaki 
chciałbyś, by inni byli dla Ciebie.

(3) C _ _ _ rzeźbi nam twarz.
Najpopularniejsze pytanie 

dzieci (4) c _ to?

Niech Twój płacz jest tylko 
z radości, a Twoje 

(5) ł _ _ tylko ze szczęścia.

Niech (6) _ te Święta 
każdy będzie szczęśliwy.

Tylko (10) t _ _ _ przyjaźń 
jest dobra, która nigdy 

nie zawiedzie.

Życzymy, aby każdy 
(13) s _ _ _ _ _  zamienił się w te 

Święta w wielką radość.

Niech każdy (8) z _ _ _ _ _ _ 
swoje życie na lepsze.

Przyjaźń jest piękna, dobro 
szlachetne, ale największą 

(11) m _ _ ma miłość.

Ten wielki, kto (16) p _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
zło w dobro.

Wierzmy, że w każdym z nas 
(9) j _ _ _ wiele dobra.

Najpiękniejszą muzyką dla matki 
jest (7) ś _ _ _ _ _ dziecka.

Niech nie tylko (14) _ tym dniu 
świątecznym gości w naszych 

domach miłość i (15) r _ _ _ _ _.

Jaki człowiek, (18) t _ _ _
jego obietnica.

(12) C _ w trawie piszczy?

Gdy w domu (17) j _ _ _ ,
to w domu jest wszystko.

Przyjaciel (23) t _ ktoś przy nas na zawsze.

Miej (22) m _ _ _ _ _ _ _ 
i spełniaj je!

To (20) c _ człowiek robi 
jest i dobre i złe.

Niech Mikołaj (21) s _ _ _ _ _ _ 
pragnienia nie tylko dzieci.

Jak to mówiono:
w jedności (19) s _ _ _ .

Z okazji wszelkich (26) Ś _ _ _ _ składamy sobie życzenia.

Być może to
(24) w _ _ _ _ _ _ _ 

dziś jest Twój dzień?

Wielkie uczucie 
to (25) m _ _ _ _

miłości.

W trudnych chwilach wszyscy szukają (27) B _ _ _ _ _ miłosierdzia.

Święta Bożego 
(28) N _ _ _ _ _ _ _ _ _  to chyba 

najpiękniejsze Święta.

w hasłach umieszczonych w guzikach 
Bałwanka pod numerami od 1 do 28. 
Ułożone z nich w podanej kolejności 
słowa utworzą hasło, będące rozwią-
zaniem konkursu. Każde szukane sło-
wo zaczyna się na podaną literę, kreski 
przy niej oznaczają liczbę kolejnych 
liter.

Rozwiązanie konkursu z dopiskiem 
„Świąteczno-noworoczny konkurs 
Bałwanka Eresemka” i ze swoim adre-
sem prosimy przesłać lub składać 
w terminie do 21 stycznia 2022 r na 
adres: Rudzka Spółdzielnia Mieszka-
niowa, Dział Organizacji i Samorządu, 
41-700 Ruda Śląska 1, ul. Magazyno-
wa 12.

Do rozlosowania jest nagroda głów-
na i dwie inne ciekawe nagrody.

Życzymy prawidłowych rozwiązań 
i szczęścia w losowaniu nagród.

które pozwoli zapomnieć o wszelkim złu tego świata.
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ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA  
KRZYŻÓWKA SPÓŁDZIELCY  

GRUDZIEŃ  2021 r.
Jak co roku na czas Świąt przygotowaliśmy dla Państwa drobną, świąteczną rozrywkę – Krzy-
żówkę Spółdzielcy i Konkurs Bałwanka Eresemka. Oczywiście z nagrodami. Dotychczas i krzy-
żówka, i konkurs cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mamy więc nadzieję, że także tym 
razem możemy liczyć na naszych Czytelników. Rozwiązaniem krzyżówki jest myśl Seneki. Za-
chęcamy do udziału, bo nagrody są bardzo ciekawe. Zapraszamy.
POZIOMO:
1A. Poemat epicki Adama
 Mickiewicza 
1K. 	 Znane	wino	bułgarskie
2G.  Znany	słoń	z	Poznania
3A.  Karzełek	
3K.		 Fragmentu	koryta	rzeki,	który
	 przybiera	kształt	pętli	lub	łuku
4G.	 Drobne	zadrapania	np.	na	szybie
5A.	 Jeśli	ktoś	…,	niech	też	skończy	
5K	 	Miasto	w	Australii	z	błędem 
	 	–	wspak		
6G. 	 Utwory	o	miernej	wartości 
7A. Stop	metali	z	rtęcią	–	bez	„ma”
7K.	 Miasto	w	woj.	lubelskim	
9A.	 Coś	nierzeczywistego	
9J.	 Bogaty	–	potocznie
11A.	 Goguś,	elegancik
11K.	 Obrzęd	pochówku
12G. Nakrycie	głowy	
13A. Pora	dnia	w	liczbie	mnogiej
13K.	Atrakcyjny	mężczyzna	
	 –	ironicznie	
14G.	Zbrojne	starcie	podczas	wojny
15A.	 Skórki	np.	z	ziemniaka	
15K.	Wskaźnik
16G.	Np.	miesiączkowe	–	wspak	
17A.	 Akcja	„…	się	na	niebiesko”
17K.	Wpisz	„idźwołr”	

PIONOWO:
A1.	 Bez	ubrania
A11.	 Roślina	nie	tylko	leśna	 
	 –	z	błędem
B7.	 Miasto	w	woj.	mazowieckim
C1.	 Zabieg	kardiologiczny,
	 wykonywany	w	celu	leczenia	
	 zaburzeń	rytmu
C11.	 Ścierka	w	bierniku	–	wspak
D7.	 Sprzęt	laboratoryjny
E1.	 Gry	z	psami	–	wspak
E11.	 Małe	ptaszki	–	z	błędem
F7.	 Napis	na	krucyfiksie	z	„a”,
G1.	 Przerwa	w	teatrze
G11.	 „Ściubić”	w	gwarze	
I1.	 Niszczy	w	czasie	przyszłym
I10. Nie	teoria,
K1.	 Eleganckie	grzanie	w	domu

K11.	 Po	prostu	„palmaci”
L7.	 Sport	wywodzący	się	z	pracy	
	 z	bydłem
Ł1.	 Wampir	–	arystokrata
Ł11.	 Pogardliwie	o	grupie	natrętnych
	 gapiów
M7.	 ...	drzewny	–	półprodukt	do
	 produkcji	papieru
N1.	 Grupa	tworzyw	konstrukcyjnych	
wypełnianych	włóknem	szklanym,
N11.	 Wysyłkowy	sklep	internetowy,
O7.	 „Noce	…„	powieść	Marii
	 Dąbrowskiej,
P1.	 Ktoś	mający	arytmię	serca	
	 –	potocznie,
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HASŁO: 

P11.	 Mężczyzna	pochodzenia	
tureckiego	zamieszkały	w	Baszkirii

Rozwiązanie	 –	 myśl	 Ks.	Wiesława	
Niewęgłowskiego	 –	 z	 dopiskiem	
„Świąteczno-noworoczna	 Krzyżów-
ka	 Spółdzielcy”	 i	 ze	 swoim	 adresem	
prosimy	przesłać	lub	składać	w	termi-
nie	 do	 21	 stycznia	 2022	 r.	 na	 adres:	
Rudzka	 Spółdzielnia	 Mieszkaniowa,	
Dział	Organizacji	i	Samorządu,	41-700	
Ruda	 Śl.	 1,	 ul.	 Magazynowa	 12.	 Do	
rozlosowania	są	ciekawe	nagrody.

Życzymy prawidłowych rozwiązań 
i szczęścia w losowaniu nagród.

InfOrmAcjA O kASAcH w SylweStrA
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 r.  

kasy w Dyrekcji oraz Administracjach Spółdzielni będą nieczynne. 

Za utrudnienia przepraszamy.

InfOrmAcjA  
O dnIAcH wOlnycH  
– 24 grudnIA 2021 r.  
I 07 StycZnIA 2022 r.

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia, 
że pracownicy RSM skorzystają z dnia wolnego w zamian za dzień 

świąteczny przypadający w sobotę:

– 24 grudnia 2021 r. tj w wigilię – w zamian za  25 grudnia 2021 r. 
– 7 stycznia 2022 r. tj w piątek – w zamian za 1 stycznia 2022 r.

Tym samym ww. dni, tj. 24 grudnia 2021 r.   
i 7 stycznia 2022 r. będą dniami wolnymi od pracy.

W tych dniach 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.

TRUDNY CZAS PANDEMII
Już	17	miesięcy	zmagamy	się	z	pandemią	koronawirusa.	Aż	strach	obej-

rzeć	się	wstecz.	Bo	było	tam	tyle	ludzkiego	bólu,	nieszczęścia	i	cierpienia,	
tyle	żałoby	po	utracie	bliskich,	 tyle	strachu,	niepewności	 i	 troski	o	 jutro.	
Bez	względu	na	to,	czy	choroba	nas	dopadła,	czy	nie,	wszyscy	odczuliśmy	
jej	skutki.	Ograniczenie	spotkań,	pozamykane	zakłady	pracy,	praca	zdalna,	
okrojone	wakacje,	zamknięte	szkoły.	Dużo	i	długo	można	by	wymieniać.	
Nie	chodzi	nam	o	to,	by	rozdrapywać	stare	czy	nowe	rany.	Chcemy	powie-
dzieć,	że	wszyscy	solidarnie	walczyliśmy	i	nadal	walczymy	z	pandemią.
Rudzka	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	wprowadziła	wszystkie	rządowe	na-

kazy	i	zakazy	dotyczące	zachowania	bezpieczeństwa	pracowników	i	miesz-
kańców	zasobów	RSM.
Przez	ten	najgorszy	czas	firma	była	zamknięta	dla	mieszkańców,	pracow-

nicy	pracowali	w	sposób	zdalny,	zaprzestano	wizji	i	robót	w	mieszkaniach,	
zamknięto	Osiedlowe	Domy	Kultury.	Wszędzie	dostępne	były	i	są	środki	
odkażające,	maseczki,	ubrania	robocze	dla	pracowników	fizycznych.	Spra-
wy	załatwiano	drogą	telefoniczną	bądź	elektroniczną.	Były	ulgi	w	opłatach	
za	lokale	użytkowe	zamknięte	w	czasie	pandemii,	nie	naliczano	odsetek	dla	
osób,	 które	nie	przychodziły	płacić	 czynszu	 z	powodu	zamknięcia	Spół-
dzielni.
Powoli	staramy	się	wracać	do	normalności,	choć	zdajemy	sobie	sprawę,	

że	 jeszcze	 nie	 dziś,	 jeszcze	 nie	 jutro	 nastąpi	 to	w	pełni.	 Spółdzielnia	 od	
długiego	czasu	jest	już	otwarta,	zachowuje	wszelkie	środki	ostrożności.
Jednakże	zachowanie	bezpieczeństwa	należy	do	nas	wszystkich,	nie	tyl-

ko	Spółdzielni	i	jej	pracowników,	ale	również	mieszkańców.
Zachowujmy	się	wszyscy	odpowiedzialnie.	Zachowujmy	dystans,	no-

śmy	maseczki,	ograniczajmy	się	do	załatwiania	spraw	w	terenie	jedynie	
tych	pilnych.	Razem	pokonamy	koronawirusa.	Mamy	szczepionki,	na-
ukowcy	pracują	nad	lekiem.	Korzystajmy	z	tych	dobrodziejstw	dla	do-
bra	swojego	i	innych.
Zbliża	się	czas	Świąt.	Niech	gorączka	przedświąteczna	nie	przysłoni	nam	

tego	najważniejszego	obowiązku,	jakim	jest	chronienie	siebie	i	innych.
Zdrowie	jest	najważniejsze,	bez	niego,	nikt	nie	będzie	mógł,	ani	nie	

będzie	umiał	cieszyć	się	Świętami.
A	my	życzymy	właśnie	zdrowia,	rozsądku	i	bezpieczeństwa	w	czasie	

tych	wspaniałych	Świąt.	Niech	nam	nic	ich	nie	zakłóci.	
POWODZENIA.

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

jana janasa
właściciela firmy „Janas” Usługi Budowlane z Rudy Śląskiej 

rodzinie i bliskim zmarłego
składa 

Zarząd i pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada:
do wynajęcia lub nabycia* od zaraz nw. lokale użytkowe + boksy handlowe

Adres lokalu

Stawka 
eksploat.  

zł/m2/ 
m-c netto

Pow.
Usytuowanie i instalacje

w lokalu

Ruda Śl. Godula
ul. Joanny 14

15,00 294,13 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.  
(stawka na okres 6 m-cy, po tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl. Godula
ul. Joanny 14b

15,00 92,90 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.   
(stawka na okres 6 m-cy, po tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl. Godula
ul. Joanny 14

21,09 81,55 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.

Ruda Śl. N. Bytom
ul. Pokoju 14

8,43 92,17 poniżej parteru w pawilonie. wolnostoj. bez c.o

Ruda Śl. N. Bytom
ul. Pokoju 14

6,86 358,00

poniżej parteru w pawilonie. wolnostoj. bez c.o. (stawka 
obniżona na  6 m-cy, po tym okresie stawka 9,00 zł/m2 

– zmiana coroczna o % inflacji) * możliwość  nabycia lokalu 
(wg operatu szacunkowego  cena wynosi 319.370 zł)

Ruda Śl. N. Bytom
ul. J. S. Dworaka 9b

16,88 264,00 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. Ruda
ul. Cypriana Norwida 8

9,44   48,10
parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.  pow. lokalu 

36,13 m2 + udział  w korytarzu  (stawka obniżona na okres  
6 m-cy po, tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl. Ruda
ul. Cypriana Norwida 26

  10,50 271,28 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o. gazowe   
(stawka na okres 6 m-cy, po tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl. 1
ul. Cypriana Norwida 26

  10,50  269,76
I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o., (możliwość 

podziału lokalu) stawka obniżona na 1 rok, po tym okresie 
stawka z cennika

Ruda Śl. Kochłowice 
ul. Oświęcimska 87

16,88 144,25 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda  Śl. Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

8,00 140,76 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o., (stawka obniżona 
na 1 rok, po tym okresie stawka z cennika)

Ruda Śl. Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

13,29 328,65 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

13,29 55,24 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 43,38 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl. Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

13,29 31,98 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 25,48 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl. Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

13,29 49,30 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 38,72 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl. Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

13,29 50,32 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 39,34 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl. Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

8,50 1.401,19 poniżej parteru w bud. wolnostoj. bez c.o.  
(możliwość wynajęcia części lokalu) na magazyn

13,29 1.401,19
poniżej parteru w bud. wolnostoj. bez c.o.  

(możliwość wynajęcia części lokalu) na działalność  
handlowo-usługową

Ruda Śl. Wirek
ul. I. Paderewskiego 3

16,88 21,00 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. Wirek
ul. I Paderewskiego 7

16,88 20,70 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. Wirek
ul. Grzegorza Fitelberga 11

16,88 92,00 parter w pawilonie wolnostojącym bez c.o.

RUDzkA SPółDzIeLNIA MIeSzkANIOwA
41-700 Ruda Śl, ul. Magazynowa 12 | NIP: 641 001 03 37 | ReGON: 000484713 

tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Adres lokalu

Stawka 
eksploat.  

zł/m2/ 
m-c netto

Pow.
Usytuowanie i instalacje

w lokalu

Ruda Śl. Bykowina
ul. Pawła Poloczka 12b

19,47 27,23 parter w budynku mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. Orzegów
ul. walentego Fojkisa 7

16,88 34,63 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

– do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. Goduli:

Boks handlowy nr 2 o pow. 7,48 m2

stawka eksploatacyjna 42,24 zł/m2/m-c  + VAT i media
Boks handlowy nr 3 o pow. 11,47 m2

Boks handlowy nr 5 o pow. 6,20 m2

Boks handlowy nr 10 o pow. 12,60 m2

Boks handlowy nr 8 o pow. 11,50 m2 stawka eksploatacyjna 21,12 zł/m2/m-c + VAT (na okres  6 m-cy, po 
tym terminie stawka z cennika, tj. 42,24 zł/m2/m-c  + VAT ) i media

– do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9:
Boks handlowy nr 5 o pow. 11,13 m2

Boks handlowy nr 10 o pow. 6,25 m2

Boks handlowy nr 11 o pow. 6,10 m2

Boks handlowy nr 17 o pow. 12,50 m2

Boks handlowy nr 20 o pow. 5,50 m2

stawka eksploatacyjna 25,32 zł/m2/mc + VAT  (na okres 6 miesięcy, po tym terminie stawka 
z cennika, tj. 50,64 zł/m2/m-c + VAT) i media

Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymie-
sięcznych należności czynszowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 
wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 
12.

Uwaga! Dopuszcza się możliwość negocjowania warunków najmu po wcześniejszym ustaleniu 
terminu z Działem Członkowsko-Lokalowym i wskazaniu przedmiotu negocjacji.

RUDzkA SPółDzIeLNIA MIeSzkANIOwA
OGłASzA, że POSIADA w TRybIe „OD zARAz”:

1) do wynajmu 6 miejsc postojowych w Rudzie Śl. 5 – bykowinie przy ul. Gwareckiej 4
  (część działki 1185/142, KW GL1S/00006640/8) wg stawki za jedno miejsce postojowe wy-

noszącej 80,16 zł/mc + VAT.
  Teren jest ogrodzony, zlokalizowany przy siedzibie Administracji nr 6 i obejmuje 14 miejsc 

postojowych.
  Przed podpisaniem umowy Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji 

w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
  Oferta jest ważna do wyczerpania miejsc.
2) do wydzierżawienia teren w Rudzie Śl. 5 – bykowinie przy ul. Gwareckiej 4 
  o pow. 200,00 m2 z przeznaczeniem na składowisko materiałów, wiatę magazynową lub 

bazę sprzętu budowlanego wg stawki czynszu dzierżawnego: 6,43 zł/m2/m-c + VAT.
  Przed podpisaniem umowy Dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości 

trzymiesięcznego czynszu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 
wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 
12 oraz Administracji nr 6 przy ul. Gwareckiej 4, tel. 32 242-70-75.
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„Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”.
Paulo Coelho

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Władysławy Wilczek
emerytowanej pracownicy
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

DOJEŻDŻAMY 
DO KAŻDEGO

TEL. 512-979-955
Jeżeli potrzebujesz pomocy

w obcięciu paznokci stóp – zadzwoń
Wykonujemy pedicure podologiczny polegający na: obcięciu i oszlifowaniu 
paznokci, usunięciu skórek i powierzchownych zrogowaceń.

Rozwiążemy Twoje problemy z:
zrogowaceniem skóry• 
pękającą skórą pięt• 
wrastającym paznokciem• 
bolącymi odciskami, nagniotkami, modzelami• 
pogrubionymi czy szponowatymi paznokciami• 

ZADBAJ O STOPY 
– SWOJE, RODZICÓW, DZIADKÓW

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprze-
ciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych która zostanie oddana 
w dzierżawę, znajdujące się w rejonie ulicy:  Wrzosowej – z przeznaczeniem 
pod istniejące ogródki rekreacyjne.

Badania wstępne• 
Badania okresowe• 
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)• 
Badania dla pracowników pracujących na wysokości• 
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)• 
Badania dla osób ubiegających się o prawo • 
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
Świadectwa kwalifi kacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Badania uczniów szkół • 
ponadgimnazjalnych i studentów

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty 
łazienek, 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.

 Remonty od A do Z. Szybko, solid-
nie. Tel. 601-292-699.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, 
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik 
CDF S.C. fi rmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-
274-056.

 Firma MykMykBud przyjmie zlecenia. 
Docieplenia, wykończenia wnętrz. KONKU-
RENCYJNE CENY. KONTAKT, tel. 797-187-
188.

NIERUCHOMOŚCI

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKA, GOTÓWKA TEL. 501-239-
405.

 Kupię kamienice całość lub udziały. 
Tel. 797-299-422.

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

 Atrakcyjne oferty www.lokator.
nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

MOTORYZACJA

 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

 Skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Pomoc drogowa, złomowanie 
pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

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

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 0,60-0,70 gr/kg. 
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (niedale-
ko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Zatrudnimy osobę do pracy biurowej 
(studenta prawa/administracji, lub osobę 
z doświadczeniem). Tel. 601-934-091, 
667-588-400.

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-030.

 Ochrona z gr. niepełnosprawności, 
3010 zł. Ruda Śląska z komputerem, Tel. 
604-630-556. 

 Traktorzysta/operator maszyn z upr. 
do odśnieżania, Ruda Śl., 20 zł nett o/godz, 
tel. 604-630-556.

 Pracownik porządkowy na teren ze-
wnętrzny, Ruda Śl., Hallera, 20 zł nett o/
godz, tel. 604-630-556.

 Szukamy  do pracy spawaczy i ślusarzy  
fi rma na terenie Rudy Śląskiej. Tel. do kon-
taktu 697-750-002.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 781-989-873.

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

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

Panu Andrzejowi Pytlokowi
byłemu wieloletniemu członkowi Rady Nadzorczej

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

SYNA
składa 

Zarząd i pracownicy
 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoł. Wadium
Termin 

oględzin 
lokalu (*)

1. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Gwiżdża 1/8 (*)

49,32 m2

(2 p + k)

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

klatce schodowej 
5,07 zł/m2 700 zł

2. Ruda Śląska-Orzegów
ul. Czapli 4/8

37,50 m2

(1 p + k)

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

klatce schodowej 
5,07 zł/m2 700 zł

3. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Grunwaldzka 1/7

37,00 m2

(1 p + k)

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

klatce schodowej 
5,07 zł/m2 700 zł

4.
Ruda Śląska

-Nowy Bytom 
ul. Niedurnego 22/8

41,24 m2

(1 p + k)

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

klatce schodowej 
5,07 zł/m2 700 zł

(*) – lokal w budynku Skarbu Państwa, w przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy lokalu miesz-
kalnego usytuowanego w budynku Skarbu Państwa umowa najmu będzie zawarta na okres trzech lat.

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.
mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem 
należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. Istnieje możliwość oglę-
dzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 3.01.2022 r. do 5.01.2022 r., po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10,
poz. 2, 3 – ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85
poz. 4 – ul. Markowej 22, Ruda Śląska-Nowym Bytomiu, nr tel. 32 244-26-50 lub 32 244-26-60.

Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie 
internetowej i zobowiązani są do przesłania, nie później niż do dnia 14 stycznia 2022 r., do godz. 13.00, wy-
łącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkujących 
przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali 
mieszkalnych EE – 3 i EE - 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można 
pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”.

Weryfi kacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku bra-

ku w dowodzie osobistym adresu zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia 
z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,

b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nierucho-
mości do wglądu, celem sprawdzenia zamieszkiwania,

c) Zaświadczenie z zakładu pracy:
– o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
– czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
– zarobki z ostatnich 3 miesięcy,
lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS – Krajowy Rejestr Sądowy),
– PIT – dochody za ubiegły rok.
d) Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie 

Miasta (dotyczy to również współmałżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub 
posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nienależącego do mieszkaniowego zasobu Miasta w postaci 
umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się 
w formie pisemnej do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz 
złożyć kopię aktualnej umowy najmu zajmowanego mieszkania,

e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
f) Numer konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewylicytowania lokalu mieszkalnego.
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING 
Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 17 stycznia 2022 r. (data wpływu 
wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu lokali mieszkalnych 
w dniu 19.01.2022 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku 
przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 9.00  – ul. Gwiżdża 1/8, godz. 10.00 – ul. Czapli 4/8, godz. 10.30 
– ul. Grunwaldzka 1/7, godz. 11.00 – ul. Niedurnego 22/8

Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której 

odbędzie się licytacja danego mieszkania i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli 
założoną maseczką i rękawiczkami.

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. 
pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, wew. 746 lub 745 lub e-mailowo b.staisz@mpgm.com.pl.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez 
podawania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie 
ulicy ks. Stanisława Bisty, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z prze-
znaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy ks. Stanisława 
Bisty, obejmujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

a) 3811/121 i 3812/121 o łącznej powierzchni 0,0665 ha (użytek „RIIIb”),
b) 3813/121 i 3814/121 o łącznej powierzchni 0,0604 ha (użytek „RIIIb”),
c) 3815/121 i 3816/121 o łącznej powierzchni 0,0781 ha (użytek „RIIIb”),

obręb Kochłowice, karta mapy 1, zapisane w księgach wieczystych numer GL1S/00006099/0 oraz 
GL1S/00008003/5. W dziale III księgi wieczystej numer GL1S/00006099/0 znajdują się wpisy:

 ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność drogi dla każ-• 
doczesnego właściciela nieruchomości Kochłowice wykaz 20 – tu przeniesiono przy przepi-
saniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297,
ograniczone prawo rzeczowe – prawo użytkowania na rzecz wskazanych osób fi zycznych • 
– tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297,
ograniczone prawo rzeczowe – prawo drogowe na rzecz wskazanych osób fi zycznych – tu • 
przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297.

Dział IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Działy III i IV księgi wieczystej numer 
GL1S/00008003/5 są wolne od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości (wskazanych w ppkt 

a, b i c) zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 części działki numer 3808/121 
o powierzchni 0,0683 ha (użytek „RIIIb”), obręb Kochłowice, karta mapy 1, zapisanej w księdze 
wieczystej numer GL1S/00008003/5 (działy III i IV są wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska zatwierdzonego uchwałą nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r., poz. 2701, przedmiotowe 
działki oznaczone są symbolem:

20MNII – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ceny wywoławcze (nett o) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/3 czę-

ści działki nr 3808/121 wynoszą:
dla działek nr 3811/121 i 3812/121: • 164 000,00 zł
dla działek nr 3813/121 • i 3814/121: 153 000,00 zł
dla działek nr 3815/121 • i 3816/121: 185 000,00 zł

Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów 
i usług i są płatne w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.01.2022 r. o godz. 10.00 
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 oraz na por-
talu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 17.01.2022 r. dokonają wpłaty wa-
dium w wysokości:

dla działek nr 3811/121 i 3812/121: • 8 200,00 zł
dla działek nr 3813/121 i 3814/121: • 7 700,00 zł
dla działek nr 3815/121 i 3816/121: • 9 300,00 zł

z dopiskiem „wadium – ul. ks. Stanisława Bisty działki nr …” przelewem na rachunek bankowy 
numer 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 10.00-18.00, 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. 32 244-90-00 wew. 2230

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.12.2021 r. do dnia 12.01.2022 r., na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wyka-
zu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-
Bykowinie przy ulicy 11 Listopada, oznaczonej numerem geodezyjnym: 567/236 o powierzchni 
129 m2, obręb Bykowina, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod numerem KW GL1S/00010983/5, która w drodze przetargu 
ograniczonego z przeznaczeniem na poprawę warunków gospodarowania nieruchomości przy-
ległych zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu 7MNI). Cena wywo-
ławcza (nett o) do przetargu wynosi 25.000,00 zł.
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Wystartowali w Holandii
RatOwnictwO wOdne

15

Dawid  
najlepszy

ZaPasy

Dawid Bończuk triumfował w Mysłowi-
cach. Podczas Turnieju Zapaśniczego 
im. Pawła Jasińskiego w zapasach, który 
odbył się z okazji obchodów 95-lecia klubu 
Siła Mysłowice, młody zawodnik wygrał 
w kategorii dzieci w wadze 66 kg. AL

Rudzki zapaśnik stanął  
na najwyższym stopniu podium.
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Zawodnicy rudzkiego WOPR-u spraw-
dzili swoje siły podczas jednych z naj-
większych zawodów międzynarodowych 
w Europie – Orange Cup w holenderskim 
Amersfoort. W ten sposób razem z kole-
żankami z Kędzierzyna-Koźla rudzianie 
godnie reprezentowali śląski WOPR, wal-
cząc o punkty z najlepszymi zawodnikami 
z Europy (między innymi z kadr narodo-
wych Hiszpanii, Włoch, Belgii i Francji).

W skład drużyny z Rudy Śląskiej we-
szli: Natalia Pasek, Kinga Szczembara, 
Aneta Drabik, Marta Skudlik, Joanna Czok 
oraz Paulina Budzińska (MUKS Kędzie-
rzyn-Koźle), Jakub Melkowski, Kamil 
Kurzak, Igor Wróbel oraz Krzysztof Ro-
siak. W zawodach wzięli udział również 
zawodnicy CKS-u Szczecin, kadry naro-

Ratowicy zaprezentowali swoje 
umiejętności w Holandii.
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dowej mężczyzn oraz dolnośląskiego  
WOPR-u. Ratownicy podczas zawodów 
pokazali świetną formę, bijąc swoje rekor-
dy życiowe oraz zdobyli cenne doświad-
czenie. AL

Srebrne 
i brązowe 
medale

Brązowy medal wywalczył w miniony 
weekend Sylwester Zięba. Rudzianin po-
kazał, na co go stać podczas bokserskiego 
turnieju o Złotą Rękawicę Wisły. Zawod-
nik trenuje w KTJ MMA Team Ruda Ślą-
ska oraz UKS Śląsk Ruda Śląska.

Na tym jednak nie koniec sukcesów. 
Dobrze spisały się także podopieczne tre-
nera KTJ MMA Team Ruda Śląska Damia-
na Seweryna. Dwie zawodniczki wywal-
czyły trzy medale podczas Mistrzostw 
Polski Ju-Jitsu. Emilia Zeidler została po-
dwójną wicemistrzynią Polski, natomiast 
Zuzanna Duda zdobyła brązowy medal.

AL

Emilia i Zuzanna popisały się dobrą 
formą na Mistrzostwach Polski.

Fo
to

: K
tJ

 M
M

a 
te

am
 R

ud
a 

Śl
ąs

ka

Worek medali dla Manty
Pływanie

Zawody w Oświęcimiu okazały się uda-
ne dla młodych pływaków z kochłowickiej 
Manty. W sobotę (18.12) rudzianie wypły-
wali medale i pobili kolejne rekordy pod-
czas imprezy pod patronatem Pawła Ko-
rzeniowskiego. Dla rudzian była to ostat-
nia szansa w tym roku, by zawalczyć 
o lepsze wyniki.

Wśród najlepszych zawodniczek znala-
zły się Alina Piechaczek – 3. miejsce i  Ha-
nia Jędraszak – 6. miejsce (10 lat i młodsi), 
a także Gabrysia Karkocha – 8. miejsce 
(12 lat) oraz Sylwia Matyniak – 10. miej-
sce (13 lat).

Gabrysia Karkocha (12 lat) zdobyła tak-
że dwa złote medale w konkurencjach  
– 200 m stylem dowolnym i 400 m stylem 
zmiennym oraz srebrny medal na 400 m 
stylem dowolnym. Alina Piechaczek  
(10 lat i młodsi) wywalczyła złoty medal 
na 100 m stylem klasycznym i brązowy na 
połowę krótszym dystansie. Natalia Łucz-
ka (13 lat) stanęła na najwyższym stopniu 
podium w konkurencji 400 m stylem 
zmiennym. Hanna Jędraszak (10 lat i młod-
si) zajęła 2. miejsca na dystansach  
100 m w stylu zmiennym i grzbietowym. 

Młodzi pływacy mogą pochwalić się kolejnymi medalami.
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Sylwia Matyniak (13 lat) zdobyła 2. miej-
sce w konkurencji 400 m stylem dowol-
nym. Martyna Adamiok (10 lat i młodsi) 
wywalczyła srebrny medal w konkurencji 
100 m grzbietem. Warto zaznaczyć, że 
Martyna rywalizowała ze starszymi kole-
żankami. Kolejni medaliści to: Paweł Pie-
chaczek (12 lat), który zajął 3. miejsce na 
400 m stylem dowolnym oraz Wojtek Ka-
rasz (10 lat i młodsi), który zdobył brązo-
wy medal na dystansie 100 m stylem 
grzbietowym.

Na uwagę zasługują również wyniki, 
które pozwoliły zająć zawodnikom z Rudy 
Śląskiej miejsca tuż za podium, czyli 
czwarte: Julia Faruga (13 lat) na 100 m 
zmiennym i 50 m dowolnym, Igor Krze-
mień (10 lat i młodsi) na 100 m stylem 
grzbietowym, Zuzia Walkiewicz (13 lat)  
na 100 m stylem motylkowym, Gabrysia 
Karkocha na 200 m stylem zmiennym 
i 100 m motylkowym, Hanna Jędraszak na 
100 m stylem klasycznym, Paweł Piecha-
czek na 200 m stylem klasycznym i 400 m 
stylem zmiennym, Natalia Łuczka na 
400 m stylem dowolnym i Bartek Wójcicki 
(12 lat) na 400 m stylem dowolnym. AL

Pobiegli dla górników
Biegi

Uczniowie i nauczyciele z czterech 
szkół z Rudy Śląskiej oddali hołd zamor-
dowanym górnikom. W miniony czwartek 
(16.12) wzięli oni udział w 9. Biegu Dzie-
więciu Górników. W tym roku w przedsię-
wzięcie zaangażowały się Szkoła Podsta-
wowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 35 
Specjalna, Zespół Szkół nr 2 oraz Techni-
kum nr 5 przy Zespole Szkół nr 5. Bieg 
upamiętnia wydarzenia, które rozegrały 
się 40 lat temu w kopalni „Wujek” w Kato-
wicach. Jego organizatorem jest Śląskie 
Centrum Wolności i Solidarności w Kato-
wicach. W tym roku w ramach inicjatywy 
wystartowało 56 szkół z całego wojewódz-
twa śląskiego.

Bieg Dziewięciu Górników miał charak-
ter otwarty i skierowany był do uczniów 
szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz 
średnich województwa śląskiego. W biegu 
wzięły udział reprezentacje składające się 
z dziewięciu osób i każda wybrała jednego 
z dziewięciu górników jako patrona swoje-
go biegu. 16 grudnia młodzież wraz z na-

uczycielami pokonała wybraną trasę, by na 
jej zakończenie pod Pomnikiem-Krzyżem 
oddać hołd górnikom zamordowanym 
w 1981 roku podczas w pacyfikacji kato-
wickiej kopalni „Wujek”.

Każdego roku młodzież z SP nr 27  
z Rudy Śląskiej po drodze zatrzymuje się 
na cmentarzu komunalnym w Halembie. 
Biegacze złożyli wiązankę kwiatów i zapa-
lili znicz przed tablicą upamiętniającą 
wszystkich halembian, którzy, jak głosi na 
niej napis, „zginęli w zawieruchach wojen-
nych i w wyniku politycznej przemocy”. 
Wśród upamiętnionych znajduje się nazwi-
sko patrona biegu młodzieży z SP nr 27, 
którym jak co roku jest Joachim Gnida. Był 
on mieszkańcem Rudy Śląskiej i jednym 
z poległych górników w „Wujku”.

Centralne uroczystości ku czci zamor-
dowanym górnikom odbyły się w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ka-
towicach, gdzie odbyła się msza święta, 
a następnie jej uczestnicy przeszli pod 
Krzyż-Pomnik przy kopalni. Tam odczyta-
ny został Apel Poległych. W uroczysto-
ściach wziął udział wiceprezydent Rudy 
Śląskiej, Michał Pierończyk.

Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni po 
wprowadzeniu stanu wojennego otworzo-
no ogień do górników strajkujących w ka-
towickiej kopalni „Wujek”. W wyniku 
użycia broni przez funkcjonariuszy  
ZOMO na terenie kopalni zginęło sześciu 
górników, a trzech kolejnych na skutek 
rozległych ran postrzałowych zmarło 
w szpitalu. AL

Pięć medali w Katowicach
Ju-Jitsu

Aż pięć medali wywalczyła reprezenta-
cja ju-jitsu trenująca w Rudzkim Klubie 
Kyokushin Karate. Zawody odbyły się  
w minioną sobotę (18.12) w Katowicach.

Magdalena Schenk i Krzysztof Schenk 
zostali mistrzami Polski, Krystian Schenk 
i Piotr Maligłówka wywalczyli wicemi-
strzostwo Polski, Waldemar Maligłówka 
zdobył brązowy medal, a Maciej Mali-
główka zajął czwarte miejsce.

Walki toczyły się na czterech matach 
i można było oglądać je online. Oprócz po-
działu na konkurencje wagowe i wiekowe 
zawodnicy startowali w formułach ne wa-
za w gi, ne waza bez gi (no gi), fighting 
i duo. Na zawody zjechało się kilkadziesiąt 
klubów z całej Polski. Organizatorami byli 
Polski Związek Ju-Jitsu i Roan Fight Club 
Katowice.
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Uczniowie SP nr 27 w drodze do Katowic złożyli kwiaty  
przed tablicą na cmentarzu w Halembie.

W tegorocznej edycji biegu  
uczestniczyli uczniowie z SP nr 35.
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