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Ciemne chmury
zawisły nad kopalnią 
,,Pokój”
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Mamy 

nowe rondo
Na granicy Rudy Śląskiej i Świętochło-

wic, niedaleko Kochłowic, powstało rondo 
ułatwiające wyjazd m.in. z ul Tunkla na ul. 
Śląską. Kierowcy chwalą sobie nową or-
ganizację ruchu. Co  ciekawe – inwesto-
rem, który wybudował rondo, jest prywat-
na fi rma. Ale na tym nie koniec zmian. 
W pobliżu ronda powstaje bowiem park 
handlowy Zgoda. Prace mają zakończyć 
się jeszcze w tym roku. Kiedy dokładnie 
będziemy mogli wybrać się na zakupy?

Dokończenie na str. 8

www.pwsenator.cdx.pl

Ślub 
w plenerze!

SPECJALIZUJEMY SIĘ 
W ORGANIZACJI: 
przyjęć rodzinnych, 
konferencji, 
spotkań i imprez 
zakładowych 
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SPECJALIZUJEMY SIĘ 
W ORGANIZACJI: 

spotkań i imprez 
zakładowych 
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Walczą 

o parking
Mieszkańcy ulicy Norwida wciąż cze-

kają na nowy parking. Skarżą się, że na 
wysokości numeru 16 znalezienie wolne-
go miejsca parkingowego graniczy z cu-
dem. Niestety – gdy 3 lata temu pojawiła 
się szansa na wybudowanie kolejnego par-
kingu na osiedlu, skończyło się na pla-
nach. Dlatego rudzianie są zmuszeni par-
kować na pobliskim trawniku. Teraz zapa-
liło się zielone światło, jeżeli chodzi o roz-
wiązanie problemu. 

Dokończenie na str. 4
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Hojni 

rudzianie
W ostatnich dniach po raz kolejny udo-

wodniliśmy, że rudzianie to osoby o gorących 
i ofi arnych sercach. Mogliśmy się o tym prze-
konać m.in. podczas fi nału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który odbył się w mi-
niony weekend. Ponad 500 wolontariuszy 
uczestniczyło w akcji zbierania datków. Po-
magaliśmy również koncertowo podczas wy-
darzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 3 oraz w Miejskim Centrum Kultury. W ich 
trakcie udało się uzbierać ponad 130 tys. zł.

Dokończenie na str. 7

KREDYTY
15 tys. na oświadczenie• 
fi rmowe do 30 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII

TEL. 32 779-73-73

Preferencyjne Warunki Kredytu • 
dla emerytów, rencistów i pracowników kopalń• 

CENTRUM KREDYTOWE 
ul. Sienkiewicza 6, Ruda Śląska-Wirek

K R E D Y T Y
Tel. 535-006-200
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Górnictwo kontra rząd. Kto ma rację? 

Górnicy walczą o zachowanie miejsc pracy. Nie godzą się na likwi-
dację kopalni Pokój. Protest w obronie zakładu zatacza coraz 
szersze kręgi. Górnicy rozmawiają z rządem i liczą na zmianę 
decyzji. Tym bardziej, że pojawiło się światełko w tunelu.

Z przedstawionego przed tygodniem rządowego 
programu naprawczego górnictwa wynika, że 
KWK Bobrek-Centrum, KWK Sośnica-Makoszo-
wy, KWK Brzeszcze oraz KWK Pokój w Rudzie 
Śląskiej zostaną zlikwidowane. W tej ostatniej ko-
palni pracuje obecnie 
prawie 2 tys. osób. 

– Najpierw dowie-
dzieliśmy się o zało-
żeniach planu z me-
diów, a dopiero póź-
niej otrzymaliśmy 
materiał w tej spra-
wie od przedstawicie-
li rządu. Według nas 
to nawet nie jest pro-
gram, a jedynie jakiś 
jego zamysł – komen-
tował na gorąco Da-
riusz Potyrała, przewodniczący Związku Zawodo-
wego Górników w Polsce. – A już na pewno nie jest 
to program naprawczy, tylko program likwidacji 
Kompanii Węglowej.

Według pierwotnych planów – cztery kopalnie 
Kompanii Węglowej zostaną przejęte przez Spółkę 
Restrukturyzacji Kopalń. Około 6 tys. pracowni-
ków dołowych z wygaszanych zakładów ma dostać 
pracę w spółce celowej. Pozostali będą mogli sko-
rzystać z 4-letniego urlopu górniczego w zamian za 
75 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Dotyczy to 
osób, które mają cztery i mniej lat do osiągnięcia 
wieku emerytalnego. Inną opcją będzie skorzysta-
nie z jednorazowej odprawy pieniężnej w wysoko-
ści 24-miesięcznego wynagrodzenia. Chodzi o pra-
cowników, którzy mają więcej niż cztery lata do 
emerytury (ok. 400 górników dołowych).

Z kolei pracownikom przeróbki mechanicznej 
węgla (ok. 1,1 tys. osób) będą przysługiwały odpra-
wy o równowartości 10-miesięcznego wynagro-

dzenia. Zwolnionych zostanie 
także (dotyczy ogółem czterech 
kopalń) ok. 1,6 tys. osób naziem-
nych, w tym głównie administracyj-
nych. Dla nich przygotowano odprawy 

w kwocie 3,6-
krotnego miesięczne-
go wynagrodzenia.

W akcie protestu 
przeciwko planom li-
kwidacji rudzkiej ko-
palni w ubiegły 
czwartek (8.01.) ze 
zmiany na powierzch-
nię nie wyjechało  
w sumie ok. 100 gór-
ników. Rudzianie 
strajkowali przez cały 
weekend. W ponie-

działek odpowiedzialność za akcję przejął Między-
związkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 

– Przedstawione założenia absolutnie nie były 
konsultowane ze stroną społeczną i nie mają nic 
wspólnego z ubiegłorocznymi zapewnieniami rzą-
du, że nie będzie likwidacji kopalń, a tym bardziej 
zwolnień pracowników – oburza się Grzegorz 
Umywalnik, przewodniczący Związku Zawodowe-
go Górników przy KWK Pokój. – Kopalnia Pokój 
może dalej spokojnie fedrować i to dużo więcej. 
Ale uniemożliwił nam to zarząd Kompanii Węglo-
wej.

Liczba protestujących osób wciąż się zwiększa. 
Do strajku górników dołowych przyłączyły się tak-
że pracownice powierzchni kopalni. W piątek 
wspólnie zablokowali oni Rondo Górników w Wir-
ku. Później strajk przeniósł się pod bramy zakładu, 
gdzie w niedzielę przed budynkiem dyrekcji kopal-
ni Pokój odprawiono mszę świętą dla strajkujących 
pracowników. Natomiast w poniedziałek o poranku 

żony górników i pracownice zakładów przerób-
czych kopalni Pokój oraz kopalni Brzeszcze wyje-
chały do Warszawy, gdzie złożyły petycję w spra-
wie zmiany decyzji co do przyszłości górnictwa na 
ręce Anny Komorowskiej. Panie oczekują, że pre-
zydent Bronisław Komorowski użyje swoich przy-
wilejów i podejmie działania zgodne z ich oczeki-
waniami. 

Maria Szymik w kopalni przepracowała 40 lat 
jako pracownik ruchu ciągłego. Dziś drży o swój 
dalszy los. – Jak osoba w moim wieku mogłaby 
znaleźć teraz pracę w innym miejscu? – pyta z roz-
czarowaniem pani Maria. – Dla mnie protest to je-
dyna i ostatnia nadzieja.

Rudzianka podkreśla, że kopalnie od dawna nie 
przyjmują już nowych pracowników do pracy na 
powierzchni, stąd jej obawy. Zatrudnieni w kopalni 
Pokój zaznaczają także, że informacja o likwidacji 
zakładu spadła na nich jak grom z jasnego nieba. 
– Wśród załogi panują teraz strach i obawa przed 
utratą pracy. Dotychczas kierownictwo kopalni za-
pewniało nas, że sytuacja jest dobra, a wydobycie 
będzie kontynuowane – mówi Elżbieta Laskowska, 
jedna z protestujących kobiet.

Tymczasem zarząd Kompanii Węglowej pod ko-
niec ubiegłego tygodnia wystosował do pracowni-
ków zakładu pismo. Wynika z niego, że część gór-
ników znajdzie zatrudnienie w innych kopalniach 
KW S.A.: Marcel, Piast, Ziemowit, Chwałowice, 
Bolesław Śmiały, Rydułtowy-Anna, Jankowice 
oraz rudzkich zakładów – Halemba-Wirek oraz 
Bielszowice.

„O kolejności przenoszenia do poszczególnych 
kopalń decydować będzie data złożenia oświadcze-
nia oraz miejsce zamieszkania górnika. Ponieważ 
zarząd nie zawsze będzie mógł zapewnić przenie-
sienie górnika do kopalni pierwszego wyboru z uwa-

gi na brak możliwości zatrudnienia w danej kopal-
ni, zalecane jest, aby górnicy wskazali kolejność 
swoich preferencji co do miejsca zatrudnienia” – 
poinformowała pracowników Kompania Węglo-
wa.

Tymczasem – zdaniem górników – podpisanie 
oświadczenia wiąże się z wyrażeniem zgody na li-
kwidację rudzkiej kopalni.

– Nie spodziewałem się, że dożyję takich czasów. 
Za mojej młodości strajkowałem w obronie górnic-
twa, a dziś strajkuje mój syn i cała moja rodzina. 
Nie może być tak, że z dnia na dzień zamyka się 
kopalnię, pozbawiając ludzi pracy, możliwości za-
robkowania i życia. Nie wyrażamy na to zgody – 
zaznacza Stanisław Przydział, emerytowany gór-
nik. 

Nie tylko zresztą pracownicy zostali zaskoczeni 
decyzją o likwidacji zakładu. – O planach rządu 
dowiedzieliśmy się z doniesień medialnych. Co 
więcej, nie przedstawiono nam żadnych danych 
świadczących o tym, że kopalnia ta nie ma żadnych 
szans na osiągnięcie rentowności i dlatego musi 
być zamknięta – wyjaśnia Grażyna Dziedzic, pre-
zydent Rudy Śląskiej. – Niepokoi mnie również 
sposób, w jaki rząd prowadzi dialog ze stroną spo-
łeczną. Jeszcze kilka miesięcy temu zapewniano 
górników, że ich zakłady nie będą zamykane. Dziś 
te obietnice są nic niewarte. Dlatego nie dziwię się 
górnikom, że wybrali taką formę protestu.

Prezydent miasta podkreśla, że zamknięcie ko-
palni Pokój może mieć poważne konsekwencje dla 
miasta. – Skutki likwidacji kopalni Pokój w Rudzie 
Śląskiej będą ogromne. Dlatego nie zgadzam się na 
likwidację tej kopalni – podkreśla Dziedzic. – Zna-
my doskonale nasze miasta i wiemy, jakie konse-
kwencje może wywołać likwidacja naszych naj-
większych zakładów. Ewa Kopacz przyjechała do Katowic, by wypracować wspólne rozwiązanie.

W rudzkiej kopalni Pokój pracuje 
ok. dwóch tysięcy osób. Zakład ma 

przejść – według pierwotnych planów 
– pod Spółkę Restrukrutyzacji Kopalń. 
Rząd nie podał jednak szczegółów, ilu 

pracowników rudzkiej kopalni zachowa 
miejsca pracy. Negocjacje w sprawie 

przyszłości śląskich kopalń prowadzone 
są od weekendu. Sytuacja nadal 

pozostaje w zawieszeniu.
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Górnicy w ubiegły czwartek rozpoczęli protest w KWK Pokój.

Niepewny los kopalni Pokój. 
Górnicy nie odpuszczają. 

Premier rozmawia 
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Jarosław Kaczyński, 
prezes Prawa 
i Sprawiedliwości

– Przyjechaliśmy tu, żeby Was wesprzeć w tej 
słusznej walce. Walce o miejsca pracy, Wasz 
los, losy Waszych rodzin, ale także o przy-
szłość górnictwa i Śląska. Rząd podnosi na 
Was rękę. Ja wiem, że na Was, górników, za-
czynają szczuć, że chcą Was skłócić z resztą 
społeczeństwa i wmawiać, że to Wasze przy-
wileje są przyczyną kryzysu polskiego górnic-
twa. My dobrze wiemy, że to nie prawa górni-
cze są przyczyną, ale wszystko to, co powodu-
je, że cena węgla jest zawyżona. Gdyby tego 
nie było, polski węgiel mógłby być sprzeda-
wany bez żadnych ograniczeń. Popieramy 
Was, będziemy o Was walczyli w Warszawie, 
będziemy o Was walczyli w sejmie.

Dodajmy, że prote-
sty podjęto nie tylko 
w czterech kopal-
niach, których likwi-
dacja jest planowana, 
ale ogółem w ośmiu 
(dane z wtorku). Dla-
tego też w sobotę pre-
zydenci Bytomia, Ru-
dy Śląskiej, Zabrza 
i Gliwic spotkali się 
w Urzędzie Woje-
wódzkim, by ustosun-
kować się do rządowego programu naprawczego. 

Także w sobotę w Katowicach rozpoczęły się 
rozmowy delegacji rządowej z przedstawicielami 
górniczych związków zawodowych. Zostały one 
jednak zerwane po ok. dwóch godzinach. Związ-
kowcy uznali bowiem, że reprezentanci rządu 
(m.in. pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji gór-
nictwa, Wojciech Kowalczyk) nie mieli pełnomoc-
nictw do podpisania porozumienia w imieniu rzą-
du.

Na początku tygodnia ostatecznie do górników 
na Śląsk przyjechała premier Ewa Kopacz. Pod-
czas trwających ok. 12 godzin rozmów pojawiły 
się pozytywne sygnały. – Usłyszeliśmy, że trochę 
się zmieniło stanowisko rządu i co nas najbardziej 
cieszy to to, że w Spółce Restrukturyzacji Kopalń 
będzie możliwa działalność produkcyjna kopalń 
i możliwość odzyskania z SRK majątku produkcyj-
nego, który może wrócić do normalnej działalno-
ści w spółkach węglowych. To jest zmiana szalenie 
istotna – powiedział prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz.

– Podczas spotkania usłyszeliśmy o nowej moż-
liwości – być może będzie szansa dla tych kopalń, 
żeby wykazały, że ich część produkcyjna może być 
rentowna, czyli nie jest to droga w jednym kierun-
ku – wprowadzenie do SRK i likwidacja. Może być 
wprowadzenie do SRK i wyprowadzenie części 
produkcyjnej –  dodał. 

Według ustaleń po poniedziałkowym spotkaniu 
– sytuacja każdej kopalni będzie analizowana in-
dywidualnie. Zakłady mają mieć czas na restruktu-
ryzację do 2017 lub 2018 roku. Władze górniczych 
miast zagrożonych likwidacją kopalń liczą na to, 

że skorzystają z 2 
miliardów, które 
rząd przeznaczył na 
restrukturyzację. 
Pieniądze te miały-
by pomóc we wpro-
wadzeniu planów 

naprawczych w każdym z zakładów. Samorzą-
dowcy wejdą również w skład zespołu, który 
będzie pracował nad ostatecznym planem na-
prawy górnictwa. 

W związku z takimi ustaleniami w ponie-
działek przed północą pojawiła się szansa na 
porozumienie, jednak ostatecznie negocjacje 
zakończyły się fiaskiem. Rozmowy premier ze 
związkowcami zakończyły się w nocy z ponie-
działku na wtorek. Mają jednak być kontynu-
owane.

3

Podczas gdy w katowic-
kim Urzędzie Wojewódzkim 

trwało spotkanie z Ewą Kopacz, 
w Rudzie Śląskiej w Miejskim Cen-

trum Kultury odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedli-
wości z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Później 
ok. 2 tys. osób wzięło udział w manifestacyjnym 
marszu od kopalni Pokój do placu Jana Pawła II.

Co ciekawe, pod koniec tego samego dnia poja-
wiła się informacja, że mysłowicka spółka Uni-
versal Energy deklaruje przejęcie trzech z czterech 
kopalń Kompanii Węglowej, które rząd zamierza 
zlikwidować. Dotyczy to kopalń Brzeszcze, So-
śnica-Makoszowy i Bobrek-Centrum. Na liście tej 
nie ma jednak rudzkiej kopalni Pokój. Kompania 
Węglowa natomiast twierdzi, że szczegółów ofer-
ty póki co nie zna. 

Z kolei dzisiaj (14.01.) o godz. 15 ma rozpocząć 
się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas któ-
rej odbędzie się debata na temat stanu aktualnego 
górnictwa w regionie ze szczególnym uwzględ-
nieniem sytuacji KWK Pokój.

Joanna Oreł

Pracownicy „Pokoju” przeszli też ulicami miasta.
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– Kopalnie wskazane do likwidacji należą 
do największych pracodawców w naszych 

miastach. Ich upadek spowodowałby problemy 
społeczne na dużą skalę. Wprowadzenie 
programu w zaproponowanym kształcie 

odsunie jednak tylko w czasie kolejny poważny 
kryzys, którego skutki mogą doprowadzić 
do upadku całej branży, a w konsekwencji 

katastrofy gospodarczej na Śląsku – napisali 
prezydenci Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej  

i Zabrza we wspólnym stanowisku 
przekazanym premier Kopacz.
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W niedzielę odbyła się msza dla górników.

Ewa Kopacz,
prezes 
Rady Ministrów

– Przyjechałam tu na Śląsk z bardzo kon-
kretną propozycją – propozycją ochrony 
miejsc pracy dla górników, dla których pracy 
mam olbrzymi szacunek. Rozstaliśmy się w at-
mosferze, że propozycja, którą złożyliśmy, po-
zostaje nadal na stole. Tych, którzy będą 
chcieli z niej skorzystać, zapraszam do kolej-
nych rozmów, tym bardziej, że taką deklarację 
również usłyszałam. Restrukturyzacja to także 
ograniczenia, w tym ograniczenia w zatrud-
nieniu, ale te, które są konieczne i taką propo-
zycję złożyliśmy, aby tę najmniej wdzięczną 
rolę odegrała właśnie SRK, co znalazło od-
zwierciedlenie w zmianie jej statutu. Ale ta 
propozycja też nie spotkała się z uznaniem. 
Nikt nie podejmuje dzisiaj decyzji i nikt nie 
mówi: „Zamykamy tę kopalnię od jutra na 
kłódkę”. 

Do protestujących górników przyjechał Jarosław Kaczyński.
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Łapówki to wciąż problem | R��� Ś����� 

Choć za łapówki grożą surowe kary, problem nadal jest.

Do przestępstwa dochodzi niezależnie 
od tego, kto był inicjatorem udzielenia ko-
rzyści lub jej obietnicy. Karalne jest za-
równo samo złożenie obietnicy funkcjo-
nariuszowi, jak i samo wymuszanie ła-
pówki. – Jeżeli sprawca wykroczenia po-
dejmie próbę przekonania policjanta, żeby 
nałożył mandat za inne wykroczenie lub 
całkowicie odstąpił od karania w zamian 
za korzyść majątkową, to funkcjonariusz 
powinien go przywołać do porządku i sta-
nowczo pouczyć – zaznacza Arkadiusz 
Ciozak, ofi cer prasowy rudzkiej KMP. 

– W przypadku dalszych obietnic lub 
dokonania próby wręczenia łapówki poli-
cjant ma obowiązek natychmiast podjąć 
czynności mające na celu pociągnięcie 
sprawcy do odpowiedzialności karnej – 
dodaje. W przypadku przestępstwa żąda-

nia i przyjęcia lub składania obietnicy 
i wręczenia korzyści majątkowej lub oso-
bistej, sprawcy grozi do 8 lat pozbawienia 
wolności, a gdy dodatkowo naruszy się in-
ne przepisy prawa – nawet do lat 10. Jak 
statystyki w tym temacie przedstawiają się 
w Rudzie Śląskiej? – W naszym mieście 
wręczanie lub składanie obietnicy wręcze-
nia korzyści majątkowej, związanej z kon-
trolą lub zdarzeniem na drodze jest zniko-
me. W ubiegłym roku policjan-
ci z drogówki zetknęli się z tym 
zjawiskiem tylko dwa razy. 
Biorąc jednak pod uwagę cały 
rudzki garnizon policji, takich 
przypadków odnotowaliśmy 
aż cztery – informuje Arka-
diusz Ciozak.

Magdalena Szewczyk

Łapówkarstwo, choć w mniejszej skali, wciąż powraca – w szcze-
gólności, jeżeli chodzi o sytuacje na drogach. Przykładów – nieste-
ty – nie trzeba szukać daleko. W połowie grudnia rudzianin kieru-
jący samochodem pod wpływem narkotyków, został zatrzymany 
przez policjantów. Aby uniknąć kary – mężczyzna chciał wręczyć 
mundurowym łapówkę. I to nie jest odosobniony przypadek.

– Od 10 lat mieszkam w tym czteropię-
trowym budynku i mimo tego że na po-
czątku nie odczuwałem tak dotkliwie pro-
blemów związanych z parkowaniem swo-
jego samochodu to z czasem zaczęły się 
one nasilać. Teraz, gdy wracam z pracy 
po godzinie 19.00, znalezienie wolnego 
miejsca graniczy z cudem. Dlatego też 
często jestem zmuszony parkować na 
trawniku, który znajduje się w pobliżu – 
tłumaczy jeden z mieszkańców ul. Norwi-
da 16. Przypomnijmy, że blok pod tym 

numerem na przełomie 2011 i 2012 roku 
przeszedł termomodernizację. Lokatorzy 
mieli wówczas nadzieję, że przy okazji 
zostanie utworzony również brukowany 
parking (wzorem innych budynków). Tak 
się jednak nie stało. Czy zatem spółdziel-
nia ujęła go w funduszu remontowym na  
2015 rok?

– Na najbliższym posiedzeniu Rady 
Osiedla (13.01.), kierownik Administracji 
nr 3 przedstawi i omówi problem – zapo-
wiedziała Gabriela Lutomska, rzecznik 

Samochodów przybywa i przybywa, ale liczba parkingów nie zwiększa się wprost proporcjonal-
nie do tej tendencji. Dotyczy to m.in. parkingu przy ulicy Norwida 16 w Rudzie, gdzie stworzony 
przed laty plac parkingowy nie mieści już wszystkich samochodów, które chcieliby zaparkować 
mieszkańcy okolicznych bloków.

prasowy Rudzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. – Rada Osiedla często przed wy-
daniem opinii dokonuje wizji w terenie, 
które mają na celu potwierdzenie zasad-
ności zgłoszeń i konieczności ujęcia ich 
w planach. Tak więc decyzja w tym zakre-
sie zostanie podjęta w styczniu 2015 roku 
– zaznacza Lutomska.

O ustaleniach wczorajszej komisji po-
informujemy w najbliższych wydaniach 
„Wiadomości Rudzkich”.

Dominika Kubizna Mieszkańcy bloku przy ulicy Norwida 16 wciąż czekają na parking.

Często kierowcy łamiący przepisy 
drogowe, zamiast przyjąć konsekwencje 
karne przewidziane w takich sytuacjach 
– na przykład mandat  za wykroczenie 

drogowe, narażają się na dużo 
poważniejsze sankcje.

Parkingowa ruletka | R��� 
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

Lekarze podpisali kontrakty. 
Ale łatwo nie było

Zmieniły się przepisy, ale nie kolejki do lekarzy. 

– Ostatnio w mediach głośno zrobiło 
się wokół nowych kontraktów przychod-
ni z NFZ. Zastanawiam się jak wygląda 
to w przypadku Rudy Śląskiej? Czy mo-
gę bez problemu zapisać się do lekarza? 
– pytał ostatnio pan Zdzisław.

Jak udało się nam dowie-
dzieć, wszystkie rudzkie przy-
chodnie podpisały nowy kon-
trakt z Ministerstwem Zdrowia. 
– Będziemy mogli sobie na wię-
cej pozwolić, choć nie ukrywam, 
że wciąż brakuje nam narzędzi, 
tzn. możliwości kierowania np. 
na tomograf komputerowy lub 
rezonans, a to by znacznie przy-
śpieszyło diagnostykę i leczenie. 
Ze swojej strony nadal musimy wykony-
wać to, co wykonywaliśmy do tej pory 
i słusznie, ponieważ uważam, że to od 
nas, działających w Podstawowej  
Opiece Zdrowotnej, bardzo wiele zależy 
– tak zmiany komentuje Jolanta Moroń-
Świerszcz, która od 15 lat jest  
dyrektorem NZOZ „Przychodnia Le-

karska” w Rudzie. – Jeżeli tutaj pa-
cjent zostanie dobrze zdiagnozowany, 
to zdecydowanie łatwiej dalej go le-
czyć. Chciałam jednak zaznaczyć, że 
w POZ w Rudzie Śląskiej, Wawelska 7 

pracują też specjaliści, którzy tylko dla-
tego, że są zatrudnieni w POZ, już są 
pozbawieni wielu możliwości szybkiego 
diagnozowania pacjentów – dodaje.

Obecnie podstawowa stawka przy-
znana lekarzowi za każdego zapisanego 
do niego pacjenta wynosi 140,04 zł. 
Zmianie nie uległy jednak wysokości 

Po pomoc medyczną możemy udać się do 26 rudzkich placówek, zarówno 
państwowych jak i prywatnych. To koniec batalii o zapewnienie 
mieszkańcom na czas podstawowej opieki zdrowotnej.

ustalonych wcześniej mnożni-
ków stawki ze względu na wiek 
pacjenta. Podwójna stawka przy-
sługuje dzieciom do lat 6. i oso-
bom powyżej 65. roku życia. 

Mnożnik za pacjentów w wieku 7-19 lat 
wynosi 1,2. Zaś za tych w grupie wie-
kowej 40-65 lat – 1,1. – Właśnie w tej 
grupie mamy najwięcej pacjentów – 
podkreśla Jolanta Moroń-Świerszcz. 

Zakresem zmian objęto także system 
eWUŚ (chodzi o weryfikację uprawnień 
świadczeniobiorców). Według nowego 

zarządzenia, gdy system wyświetli in-
formację, że pacjent nie jest ubezpie-
czony, może on potwierdzić swoje 
uprawnienia odpowiednim dokumen-
tem lub złożyć oświadczenie. Wówczas 
jego wpis na listę pacjentów będzie 
obowiązywał przez trzy miesiące. Nie-
stety, zdaniem wielu przychodni, sys-
tem eWUŚ często „odmawia chęci 
współpracy”, co mają nadzieję, również 
zmieni się w najbliższej przyszłości.

Jednak na tym nie koniec problemów. 
– Słyszałem też, że nowe kontrakty mia-
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łyby skrócić czas oczekiwania pacjen-
tów na wizytę u specjalisty, co byłoby 
znacznym udogodnieniem. Czy to praw-
da? – zastanawiał się pan Zdzisław. Po 
zasięgnięciu opinii lekarzy okazało się, 
że obiecywane skrócenie kolejek nie 
jest na razie możliwe, ponieważ mini-
sterstwo nie zmieniło obowiązujących 
dotąd limitów przyjęć pacjentów. – Na-
si lekarze chętnie przyjęliby więcej pa-
cjentów, ale jak na razie nie ma takiej 
 możliwości – podsumowuje Jolanta Mo-
roń-Świerszcz. Dominika Kubizna 

Wszystkie przychodnie w Rudzie Śląskiej 
podpisały kontrakt z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. Niestety – obiecywane 
skrócenie kolejek nie jest na razie możliwe, 

ponieważ ministerstwo nie zmieniło 
obowiązujących dotąd limitów przyjęć 
pacjentów. Wprowadzono także nowe 
zasady, jeżeli chodzi o system eWUŚ.

REKLAMA



Nowy Bytom

Święto patrona
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Królewski orszak
Ponad dwa tysiące lat temu mędrcy ze Wschodu 

przybyli do betlejemskiej stajenki, by powitać nowo 
narodzonego Jezusa. O tamtych wydarzeniach przy-
pomniano w kochłowickiej parafii pw. Trójcy Prze-
najświętszej, która po raz drugi zorganizowała Or-
szak Trzech Króli.

– Było to dla nas księży przemiłym zaskoczeniem, 
gdy w zeszłym roku parafianie zaproponowali zor-
ganizowanie Orszaku Trzech Króli. Nie spodziewa-
liśmy się, że rudzianie tak chętnie włączą się w to 
wydarzenie. Pozostaje nam tylko błogosławić tej 
inicjatywie – podkreśla ks. Paweł Pukowiec, wika-
riusz w kochłowickiej parafii.

6 stycznia, tuż po godzinie 13.00, ok. tysiąca 
mieszkańców Rudy Śląskiej na czele z trzema króla-
mi, jadącymi na koniach, przeszło w orszaku wzdłuż 
ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej w Kochło-
wicach na plac parafialny, by wspólnie kolędować, 

wysłuchać życzeń, a także podziwiać przedstawie-
nie zespołu misyjnego oraz występy chóru dziecię-
cego i młodzieżowego Capax Dei. Przeprowadzono 
również kwestę, podczas której zbierano datki na 
misje. Dominika Kubizna 

Przeszło tysiąc wiernych uczestniczyło w orszaku.

Kochłowice

Otwarci na kolędowanie

To wydarzenie w Szkole Podstawowej nr 20 to 
już tradycja, bez której nie obeszliby się ani nauczy-
ciele, ani uczniowie wraz z rodzicami. W środę 
(7.01.) odbyło się tam rodzinne kolędowanie wraz 
z kochłowickim zespołem Capax Dei. – To dopiero 

moje trzecie spotkanie kolędowe. Chcę kontynuować 
tę tradycję, która wprowadzona została jeszcze za 
moich poprzedników – mówiła Katarzyna Szuba, 
dyrektor SP nr 20 w Kochłowicach. – Koncert jest 
inicjatywą Rady Rodziców, która jest gorąco zaan-
gażowana w życie szkoły. Tym razem, oprócz kolę-
dowania z zespołem, zaprezentują się uczniowie z ko-
ła misyjnego, którzy chcą podkreślić trudną sytuację 
dzieci w Indiach – tłumaczyła.

 Capax Dei, działający od 1997 roku, po raz drugi 
wystąpił podczas szkolnego kolędowania. – Tym 
koncertem chcemy zachęcać do wspólnego kolędo-
wania. Właśnie wydaliśmy swoją trzecią płytę, a za-
razem drugą kolędową i chcemy ją także promować 
– zaznacza Maria Dąbrowska z Capax Dei, śpiewa-
jąca w zespole już 9 lat i dodaje: – Choć skład zespo-
łu się zmienia, od lat tworzymy w tym samym klima-
cie.

 Magdalena Szewczyk

Podczas kolędowania wystąpił zespół Capax Dei.

Nowy Bytom

Wyjątkowy poranek
Na to spotkanie dawni pracownicy Huty Pokój 

oraz związkowcy czekali długo. W piątkowy ra-
nek (9.01.) w salkach kościoła św. Pawła w No-
wym Bytomiu mogli spotkać się zarówno z pre-
zydent miasta Grażyną Dziedzic jak i probosz-
czem parafii Ducha Świętego ks. Janem Kralem, 
prezesem Huty Pokój SA Henrykiem Sławikiem 
oraz dyrektorem ds. zarządzania zasobami ludz-
kimi Jerzym Trzcińskim. 

– Staramy się urozmaicać nasze spotkania za-
praszając różnych gości. Tym razem odwiedziły 
nas dzieci z bykowińskiego przedszkola nr 47 pre-
zentując przedstawienie „Świąteczny czas”, bę-
dące dowodem wdzięczności za termomoderniza-
cję ich placówki – tłumaczył Józef Skudlik, prze-
wodniczący „Solidarności” przy Hucie Pokój SA. 
– Już od czterech lat nasze przedszkolne kółko  
teatralne, pod nadzorem opiekunek, urozmaica 
zebrania dawnych pracowników Huty Pokój SA. 
Te małe pociechy to prawdziwi aktorzy, traktujący 

Kochłowice

Uczniowie przygotowali upamiętniającą akademię.

Świątecznie, ale przy tym także podniośle, zrobiło 
się pod koniec ubiegłego tygodnia w Szkole Podstawo-
wej nr 21 w Kochłowicach. Uczniowie, ich rodzice 
oraz nauczyciele, a także zaproszeni gości wspólnie 
obchodzili tam święto patrona.Tegoroczna, już czwarta 
rocznica nadania imienia biskupa Wilhelma Pluty SP  
nr 21, była szczególna. Mija bowiem 105 lat od daty 
urodzin patrona. Nie bez przyczyny więc uroczystości 
w kochłowickiej szkole zorganizowano właśnie tego 
symbolicznego dnia, czyli dokładnie 9 stycznia.

 – Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się przez 
cały rok, starając się na każdym kroku kierować warto-
ściami, jakie wyznawał nasz autorytet, który równocze-
śnie jest także absolwentem naszej szkoły – przypomina 
z dumą Ewa Chowaniec, dyrektorka SP nr 21. Roczni-
cowe uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej  
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Następnie – 
już w samej szkole – uczniowie przygotowali akade-

Pamiętają o profilaktyce
Co roku o raku piersi dowiaduje się około 11 

tysięcy Polek, z czego ponad 4 tysiące z nich 
umiera. Te statystyki nie są obce naszym rudzian-
kom, korzystającym z bezpłatnej mammografii, 
którą można było wykonać od 9 do 11 stycznia na 
placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu. Z darmo-
wych badań mogły skorzystać panie w wieku od 
50 do 69 lat. Co dwa lata taką możliwość zapew-
nia im Narodowy Fundusz Zdrowia. To właśnie w 
tym przedziale wiekowym odnotowuje się najwię-
cej zachorowań.  – Z takiej okazji zawsze warto 
skorzystać. Choć nigdy nie miałam dolegliwości w 

Kochłowice
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Podczas spotkania wystąpiły przedszkolaki. 

występy jako dobrą zabawę  – dodała Mirosława 
Muskietorz, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 
47 z oddziałami integracyjnymi. 

Dominika Kubizna

PreZYdeNT 
MIASTA 

rudA ŚląSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 

wykazu nieruchomości gruntowych 
znajdujących się w rejonie: ul. Skalnej, która 
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem 
pod istniejące garaże blaszane, ul. Szyb Zofii, 
które zostaną oddane w dzierżawę i najem 

na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod 
istniejące ogródki rekreacyjne, garaże oraz 

obejmujące istniejące stawy, ul. Orzegowskiej 
– Jaracza, która zostanie oddana w dzierżawę 

ma okres do 3 lat z przeznaczeniem pod 
istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Karola 

Goduli, która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod uprawy rolne, ul. Na 
Łąkach, które zostaną oddane w dzierżawę 

i najem z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny i garaż blaszany, ul. 

Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny, ul. Jarzębinowej, która 
zostanie oddana w najem w celu korzystania 

przez najemców z nowych garaży.

Śląsko-dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą  
pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakła-
dowy: 100 401 600,00 zł NIP 634-12-60-857, reGON 273021217,  
Sąd rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KrS 0000077664

OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony w formie 
licytacji na ustanowienie odrębnej własności nw. lokali 
mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi

i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2
– cena wywoławcza: 75 500 zł, wadium: 7 550 zł,
   postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 35,70 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne 
ogrzewanie, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,60 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0172
dzielnica: Kochłowice Ilość kondygnacji: 5 Piętro: parter

Data przetargu: 6 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej 
w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot 
przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 14 stycznia 2015 r. 
do 5 lutego 2015 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi 
Nieruchomości Administracji „ŚLĄSK” przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie 
Śląskiej tel. 32 342-34-75, która udzieli również dodatkowych informacji 
w przedmiocie przetargu.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 4 lutego 2015 r. (środa) 
– decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: ING Bank Śląski O/
Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175. 
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie 
zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie 
zaoferuje ceny wywoławczej. 
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej 
jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej. 
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie 
uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej 
nabyciem, ponosi w całości nabywca. 
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty 
wylicytowanej należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny 
legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem 
stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe 
wypisy. 

Śląsko – dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania 
lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak 

również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu 
cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek 
zapoznać się z rozp. rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu 

i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę 
powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych 

dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:  www.sdsm.pl

mię, w trakcie której wspomniano o wydarzeniach 
z życia biskupa Pluty. Odbyły się także występy 
uczniów oraz koncert w wykonaniu muzyków z zespo-
łu Awokado. Joanna Oreł

tym zakresie, to jednak wolę dmuchać na zimne. 
Ciągle mówi się o tym, jak ważna jest odpowied-
nia profilaktyka – powiedziała jedna z pań ocze-
kujących na badanie. Po dwóch tygodniach od 
wykonania mammografii pacjentki otrzymują wy-
niki w pełni obrazujące ich stan zdrowia. Oszczę-
dzają przy tym 90 złotych, które musiałyby wydać 
decydując się na zrobienie badania prywatnie. Do-
dajmy, że bezpłatne badania były realizowane w 
ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi. 

Dominika Kubizna 
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XXIII serduszkowy fi nał
Wyszli na ulice! – ponad 500 wolontariuszy poświęciło swój czas, by wspo-
móc potrzebujących: tych najmłodszych i najstarszych. W niedzielę (11.01.) 
odbył się XXIII fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli „serdusz-
kowa” zbiórka pieniężna, która znana jest nie tylko w całym kraju, ale także 
poza jego granicami. W tym roku „Orkiestra” za cel postawiła sobie podtrzy-
manie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych 
i onkologicznych oraz godną opiekę medyczną seniorów. W całej Polsce na-
zbierano ok. 40 mln zł.

W Rudzie Śląskiej, 
tak jak w poprzednich 
latach, zbiórkę koor-
dynowały dwa sztaby. 
Pierwszy z nich, czyli 
Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 3 
w Kochłowicach, już 
w sobotę pokazał, że 
utalentowani ucznio-
wie mogą nieźle nakręcić całą machinę Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W przeddzień 
wielkiego fi nału tradycyjnie odbył się tam XI już 
Koncert Młodych Talentów. Dochód ze sprzedaży 
biletów został przekazywany na konto zbiórki.

 – Organizujemy Koncert Młodych Talentów po 
raz jedenasty. Imprezę wymyśliliśmy jeszcze za-
nim powstał show „Mam Talent”. Każdy z uczniów 
ma możliwość zaprezentowania swoich umiejęt-
ności muzycznych, tanecznych i kabaretowych. 
Nasza szkoła już 21. raz bierze udział w fi nale 
WOŚP, a Koncert Talentów narodził się jako im-
preza towarzysząca. Obecnie rozrósł się do 
ogromnych rozmiarów – tłumaczył Michał Koze-
ra, nauczyciel oraz szef sztabu przy ZSO nr 3.

– Udało nam się po raz drugi założyć sztab w Ru-
dzie Śląskiej, który tym razem skupia 150 wolon-
tariuszy. W zeszłym roku udało nam się zebrać 
ponad 60 tys. zł i kwota ta stanowiła ponad 40 
proc. całej sumy zebranej w Rudzie Śląskiej – do-
dał Michał Kozera.

Uczniowie oprócz tego, że w niedzielę stanęli 
w wielu punktach miasta z WOŚP-owymi pusz-
kami, dzięki imprezie mogli wspomóc akcję, 
chwaląc się swoimi pasjami. W programie prze-
widziano około 10 pokazów – zarówno uczniów 

Podczas fi nału na każdym kroku można było spotkać wolontariuszy.

W Rudzie Śląskiej w zbiórce udział wzięło 
ponad 500 wolontariuszy. Dodatkowo 

na terenie miasta zorganizowano 
licytacje, kiermasze, czy biletowane 

imprezy, z których dochód był w całości 
przeznaczony na Wielką Orkiestrę 

Świątecznej Pomocy.
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Bycie wolontariuszem nie jest takie 
proste. Zimowa aura to nie jedyna 

przeszkoda: – Ludzie reagują na 
nas różnie, zdarza się, że wobec nas 

kierowane są negatywne opinie. Jednak 
większość podchodzi z uśmiechem.

Podczas fi nału na każdym kroku można było spotkać wolontariuszy.

jak i absolwentów. 
– Występy to nasza 
własna inicjatywa, 
przygotowujemy 
się do nich sami, 
w czasie pozalek-
cyjnym. W taki spo-
sób przyczyniamy 
się do wsparcia 
WOŚP-u 

– mówiły Natalia Skorupka oraz 
Joanna Golba, wokalistki.

W niedzielny poranek, 
młodzi z całej Rudy Śląskiej 
wyruszyli z charakterystycz-
nymi puszkami, pozytyw-
nym nastawieniem i chęcią 
uzbierania jak największej 
kwoty. 

– O ósmej rano wyruszyłyśmy 
z domu i rozpoczęłyśmy trasę przez 
Wirek, Bykowinę i No-
wy Bytom. To nasz ko-
lejny raz w WOŚP-ie – 
mówiły wolontariuszki 
Karolina Kara i Marty-
na Stiler i dodały: – Lu-
dzie reagują na nas 
różnie, zdarza się, że 
wobec nas kierowane 
są negatywne opinie. 
Jednak większość podchodzi z uśmiechem.

Finał, za który odpowiedzialny był drugi sztab 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. 
H.C. Hoovera w Orzegowie, tradycyjnie odbył 
się w Miejskim Centrum Kultury, gdzie o godzi-

nie 17.00 rozpo-
częły się występy 
rudzkich grup ar-
tystycznych oraz 
licytacje. Tam też 
rudzcy wolonta-
riusze mogli zło-
żyć swoje puszki, 
ogrzać się i sko-

rzystać z poczęstunku. Druga część imprezy 
przeniosła się do pubu Druid, gdzie w bluesowo-
rockowych klimatach zagrał zespół „Bez Bile-
tu”. – Nie mamy problemów ze znajdywaniem 
wolontariuszy. Zgłaszają się do nas uczniowie 

nie tylko naszej szkoły, ale także wszystkich in-
nych rudzkich placówek. Należy pamiętać, że 
wiele zawdzięczamy także osobom w sztabie, 
które przygotowują cały fi nał – podkreślał Józef 
Sarek, dyrektor ZSO nr 4. – Liczę, że łączną 
kwotą zebraną przez oba sztaby, uda nam się 
przekroczyć 100 tysięcy złotych – wyrażał na-
dzieję.

Plan sztabów z Rudy Śląskiej został wypełnio-
ny. Już w poniedziałek otrzymaliśmy informację, 
że w Rudzie Śląskiej z samych puszek zebrano 
134 127,70 zł, natomiast w całej Polsce uzbierano 
ok. 40 mln zł.

 Magdalena Szewczyk

W sztabie do późnych godzin liczono pieniądze ze zbiórki.
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Mamy nowe rondo. 
Będą też sklepy

Kierowcy od dawna uskarżali się na 
problematyczny przebieg dróg u zbie-
gu sąsiadujących miast, przez który 
widoczność była ograniczona. Teraz 
to się zmieniło. Co ciekawe, rozwiąza-
niem problemu zajęli się nie urzędnicy 
jednego czy drugiego magistratu, ale 
prywatny inwestor, który w błyska-
wicznym tempie wybudował rondo. 

– Przebudowa skrzyżowania ulic 
Tunkla i Śląskiej w Świętochłowicach 
wiąże się z planowaną budową pawi-
lonu handlowo-usługowego w tym re-
jonie miasta i koniecznością jego sko-
munikowania z drogą publiczną za 
pomocą zjazdu – wyjaśnia Krzysztof 
Maciejczyk, rzecznik prasowy święto-

chłowickiego Urzędu Miasta. Pozwo-
lenie na budowę zostało wydane 
w maju 2014 roku, a dziś już obowią-
zuje nowa organizacja ruchu. – Wyjeż-
dżając z ulicy Tunkla w końcu nie trze-
ba stać w korkach. Było to uciążliwe 
zwłaszcza w godzinach szczytu – ko-
mentuje pan Zdzisław, który z Kochło-
wic dojeżdża do pracy w Świętochło-
wicach.

W ramach prac nie tylko wybudo-
wano rondo, ale pomyślano także 
o pieszych i przebudowano dla nich 
chodniki. Nie bez przyczyny 
zresztą, bo cała inwestycja ma 
docelowo umożliwić dojazd 
do powstającego tuż obok 
parku handlowego Zgoda.

Inwestorem obu przed-
sięwzięć jest firma Bude-
con. Jak zapowiadają jej 
przedstawiciele – w parku 
handlowym zostaną otwarte 
m.in. sklepy odzieżowe, obuw-
nicze, czy ze sprzętem elektrycz-

nym. W budowie jest także sklep spo-
żywczy. Otwarcie parku handlowego 
zaplanowano wstępnie na początek te-
go roku. W obiekcie pracę znajdzie 
ok. 50 osób. Przybędzie także 130 
miejsc parkingowych. Dodajmy, że 
spółka, która ze środków własnych re-
alizuje inwestycję, przekaże rondo 
bezpłatnie na rzecz samorządu (Świę-
tochłowic).

Joanna Oreł

Z rudzkich dróg

Szybciej i bez korków – tymi 
słowami mieszkańcy chwalą 
sobie nową organizację 
ruchu na granicy Rudy 
Śląskiej i Świętochłowic. To 
właśnie przy skrzyżowaniu 
ulic Tunkla i Śląskiej (okolice 
Kochłowic) powstało nowe 
rondo. Na tym jednak nie 
koniec, bowiem budowany 
jest tam także park 
handlowy. 

Kronika

Drogowy rachunek. 
Niebezpieczny, ale…

Wypadki, kolizje i nietrzeźwi kierowcy w liczbach – policja w Rudzie Śląskiej podsumowała 
stan bezpieczeństwa na rudzkich drogach w 2014 roku. Możemy się czuć bezpiecznie, czy 
wręcz przeciwnie?

Łącznie doszło w tym czasie do 
124 wypadków – to o 17 mniej niż 
rok wcześniej. Zwiększyła się nato-
miast liczba kolizji z 1183 w 2013 

Dzięki rondu kierowcy nie stoją już w korkach.

Policja podsumowała kolejny rok na rudzkich drogach.
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Kronika policyjna

roku do 1242 w roku ubiegłym. 
Wzrosła też wykrywalność nietrzeź-
wych kierowców. W 2014 roku za-
trzymano 463 nietrzeźwych kierow-

ców. To aż o 59 więcej niż w roku 
2013. – W Rudzie Śląskiej nie mamy 
wyznaczonego „czarnego punktu”, 
ale są miejsca, w których jest większe 
zagrożenie wypadkowością. Zostały 
one wytypowane na podstawie ostat-
niego roku – tłumaczy Mariusz Ku-
rek, naczelnik Wydziału Ruchu Dro-
gowego KMP w Rudzie Śląskiej. 
– Jest to ulica Górnośląska, na której 
były wypadki śmiertelne. Stąd poja-
wiła się tam zmiana organizacji ru-
chu. Zagrożona wypadkowością 
z udziałem pieszych jest także ulica 
Wolności – wylicza naczelnik. 

Policjanci w roku 2014 zatrzymali 
266 kierujących, którzy mieli powy-
żej 0,5 promila alkoholu we krwi. 
Kierowców, którzy popełnili wykro-
czenie (mieli we krwi od 0,2 do 0,5 
promila alkoholu) zatrzymano 197. 
W kategorii wykroczeń wzrosła licz-
ba wykrywanych zdarzeń w porów-
naniu z rokiem ubiegłym.

Robert Połzoń

Bieg z piłą spalinową
Mieszkańcy ulicy Wolności w Rudzie 1 przeżyli w czwartkowy wieczór (8.01.) 

chwile grozy. Ich 34-letni sąsiad biegał z piłą spalinową, niszcząc najpierw drzwi 
wejściowe do budynku mieszkalnego, a później usiłował ściąć rosnące przy bloku 
drzewo. Przerażeni rudzianie zaalarmowali dyżurnego policji. Po przybyciu patro-
lu mundurowi obezwładnili agresywnego mężczyznę i zatrzymali go. W trakcie 
badania stanu trzeźwości okazało się, że w jego organizmie było ponad 3,5 promi-
la alkoholu. Za zniszczenie drzwi i drzewa grozi mu nawet do 5 lat więzienia. 

sądowy zakaz mieli za nic
Na ulicy Kochłowickiej i Nowary policjanci z rudzkiej drogówki w trakcie 

rutynowych kontroli drogowych (8.01.) złapali dwóch kierowców w wieku 34 i 39 
lat, którzy prowadzili pojazdy pomimo sądowego zakazu. Trzeciego, 38-letniego 
kierowcę łamiącego ten sam zakaz, policjanci z piątego komisariatu zatrzymali 
na ulicy 1 Maja. Zatrzymanym mężczyznom śledczy postawią teraz zarzuty.  
Natomiast o ich dalszym losie zadecyduje sąd. Kodeks karny przewiduje za tego 
typu przestępstwo do trzech lat pozbawienia wolności. 

wpadka włamywacza i pasera
Kryminalni z komisariatu w Rudzie zatrzymali we wtorek (6.01.) 19-letniego 

pasera, który w jednym z lombardów sprzedał kradzioną wiertarkę o wartości 
tysiąca złotych. Śledczy ustalili także sprawcę włamania do piwnicy i kradzieży 
wiertarki. Następnie policjanci zatrzymali 18-letniego włamywacza i odzyskali 
z lombardu skradziony przedmiot. Było to możliwe dzięki informacji od anoni-
mowego mężczyzny. Paser za pozostawiony w lombardzie sprzęt otrzymał 60 
złotych. Teraz odpowie za przestępstwo, które jest zagrożone karą 5 lat więzie-
nia. Jego kompan-włamywacz może spędzić za kratkami nawet 10 lat.

zatrzymany za narkotyki
Policjanci z piątego komisariatu w Halemba zatrzymali 36-letniego bezrobot-

nego rudzianina, w którego mieszkaniu znaleziono worek z 780 działkami amfe-
taminy. Wartość czarnorynkowa przejętych narkotyków to prawie 2,5 tysiąca 
złotych. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do trzech lat po-
zbawienia wolności.
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Mary Higgins Clark
Gdybyś wiedziała

Najnowsza powieść amerykańskiej królowej suspensu 
Mary Higgins Clark.
Mąż Laurie Moran zostaje brutalnie zamordowany. Tyl-
ko trzyletni Timmy widzi twarz zabójcy swojego ojca. 
Po pięciu latach te przenikliwe niebieskie oczy wciąż 
nawiedzają chłopca w snach. Laurie prześladuje inna 
myśl – groźba mordercy, którą usłyszał jej uciekający 
z miejsca zdarzenia syn: „Powiedz matce, że ona będzie 
następna, a potem przyjdzie twoja kolej…”.
Teraz Laurie znów ma do czynienia z morderstwem. 
Jest producentką programu telewizyjnego dotyczącego 
rzeczywistych, dotąd nierozwiązanych spraw kryminal-
nych. Serial rozpocznie niewyjaśnione od dwudziestu 
lat sensacyjne morderstwo Betsy Powell. Znaną w sze-
rokich kręgach towarzyskich Betsy znaleziono uduszo-
ną w łóżku, po bankiecie wydanym na cześć jej córki. 
Laurie jest przekonana, że odtworzenie tego wydarze-
nia w telewizji stanie się olbrzymim hitem. Zwłaszcza 
że w fi lmowaniu zgodzili się wziąć udział autentyczni 
goście uroczystości – dawni przyjaciele skrywający róż-
ne tajemnice… małe i duże. A te wszystkie wydarzenia 
obserwuje też para niebieskich oczu…

Uwielbiam Mary Higgins Clark.
Karin Slaughter
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Dobry duch rudzkiego kolędowania

– Jak zrodził się pomysł wspólnego kolędowa-
nia?

– Idea Rudzkiego Spotkania Kolędowego naro-
dziła się, gdy w parafi i Ducha Świętego w Czar-
nym Lesie działał zespół „Psallite”, z którym nie 
tylko koncertowaliśmy, ale nagraliśmy także płytę 
kolędową. Widząc, że w innych parafi ach również 
działały wszelkiego rodzaju zespoły, które nie mia-
ły okazji pokazać się poza parafi ą, postanowiliśmy 
zorganizować coś na wzór Dnia Wspólnoty dla 
wszystkich zespołów i scholi właśnie w naszej pa-
rafi i. 

– To już dwudziesty rok kolędowania. Jak te 
spotkania zmieniały się na przestrzeni lat?

– Podczas kolejnych spotkań powoli zaczęła wy-
łaniać się zasada, że 
każdy przyjeżdża ze 
swoimi autorskimi ko-
lędami, a między wy-
stępami wszyscy 
wspólnie odśpiewuje-
my tradycyjne kolędy. 
Tak pozostało do dziś. 
Początkowo większość 

W����� � ���� ����� ��� ��

zespołów uczestniczących w spotkaniu była w wie-
ku dorosłym, dziś natomiast większość grup to 
dziecięco-młodzieżowe schole. Jeśli chodzi 
o rozwój Spotkania Kolędowego, to moż-
na mówić głównie o poziomie wystę-
pów. Z roku na rok widać, że wzrasta 
forma wokalistów, wszystko ma bar-
dziej profesjonalny wymiar. Jednak nie 
o to w tym wszystkim chodzi. Tak na-
prawdę ważne jest to, żeby każdy śpiewał 
całym sobą, bo nie jest to konkurs, ale śpiew na 
chwałę Boga, przy Bożym żłóbku. Śląsk od zawsze 
miał tę tradycję bożonarodzeniową, by kolędować 
w tym wyjątkowym czasie.

– Obecnie Spotkanie Kolędowe to już trady-
cja i każdy z zespo-
łów czeka na kolej-
ne.

– Tak, uczestnicy 
jeszcze przed ogło-
szeniem kolejnego 
Spotkania już dzwo-
nią i pytają o termin 
kolędowania. To 

To nie konkurs, czy przegląd nastawiony na rywalizację. Inicjator, który od 20 
lat jest także jednym z organizatorów tego wydarzenia, podkreśla, że chodzi 
o wspólny śpiew na chwałę Boga. W tym roku Rudzkie Spotkanie Kolędowe 
obchodzi swój jubileusz i z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać z Grzegorzem 
Grosem, nie tylko pomysłodawcą, ale także prowadzącym scholę „Duchu Ogniu”.

Grzegorz Gros podkreśla, że przez 
lata uczestnicy Rudzkiego Spotkania 

Kolędowego zdążyli się poznać, 
podzielić swoimi doświadczeniami. 

Doceniają możliwość wspólnego 
śpiewu przy Bożym żłóbku.

Grzegorz Gros jest inicjatorem oraz jed-
nym z organizatorów kolędowania.
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Andżelika może chodzić dzięki nam! 
Choć niedawno skończyła 

5 lat, to od urodzenia 
wykazuje się niezwykłym 

hartem ducha. Rudzianka 
Andżelika Polak dzięki 
hojnej pomocy mieszkańców 
Rudy Śląskiej w Stanach 
Zjednoczonych przeszła już 
dwie poważne operacje swojej 
chorej nóżki. 

Niedawno dla Andżeliki zorganizowano koncert w MDK.
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Andżelika urodziła się bez piszczeli i rzepki dolnej 
lewej kończyny. Cierpi także na rozszczep wargi 
i podniebienia oraz niedrożność przełyku. Niestety 
polscy lekarze nie podjęli się operacji nóż-
ki dziewczynki, wskazując jedynie 
na amputację. Nadzieja przyszła 
zza Oceanu – był nią dr Paley. 
Zdecydował się on na prze-
prowadzenie u małej ru-
dzianki już dwóch operacji. 
Na 11 marca zaplanował 
kolejną. – Dr Paley powie-
dział, że córka na pewno 
będzie chodzić, chociaż jej 
kolano pozostanie nierucho-
me, przez co nie będzie mogła 
go zginać – wyjaśnia 
Izabela Polak, mama 
dziewczynki. – Mam 
jednak nadzieję, że dy-
namiczny rozwój medy-
cyny pozwoli pewnego 
dnia zmienić dotychcza-
sowe rokowania – do-
daje.

Na razie nóżka An-
dżeliki jest krótsza 
o 10 cm. Dziewczynkę 
czeka więc jeszcze 
długi proces jej wydłu-
żania. Ma już za sobą 
odbudowę kolana 

i prostowanie stopy. By kolejna ope-
racja mogła dojść do skutku, rodzina 
potrzebuje około 50 tysięcy złotych, 
bowiem sam pobyt w Stanach Zjed-
noczonych jest bardzo drogi. 

Podczas koncertu w Młodzieżo-
wym Domu Kultury (7.01.) w Ru-
dzie dla Andżeliki na scenie wystą-
piła znana z telewizyjnego show 
„Bitwa na głosy”, Gabriela Gąsior 
wraz z zespołem Holy Noiz, pre-
zentując świąteczny repertuar. 

Nóżka Andżeliki jest krótsza 
o 10 cm. Dziewczynkę czeka 
jeszcze długi proces leczenia. 

Andżelika ma już za sobą 
odbudowę kolana i prostowanie 

stopy. By kolejna operacja 
była możliwa, rodzina młodej 
rudzianki potrzebuje około 50 
tysięcy, bowiem sam pobyt w 
Stanach Zjednoczonych, gdzie 

prowadzone jest leczenie, 
kosztuje sporo.

W maju odbył się „Bieg dla Andżeliki”.
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– Wśród przygotowanych przez nas utworów znalazły 
się zarówno kolędy, pastorałki jak i pozycje z naszej 
płyty „Bez Ciebie nie ma mnie”. Repertuar świąteczny 
postanowiliśmy przedstawić w nowych aranżacjach, 
m.in.: gospelowych, etnicznych, bluesowych czy jazzo-
wych. Słuchając ich, złączmy się wraz z Andżeliką we 
wspólnej walce – zachęcała Gabriela Gąsior. 

Współorganizatorami koncertu byli Agata i Tomasz 
Bednarzowie z fi rmy ATB Info-Elektro wraz z Młodzieżo-
wym Domem Kultury. Sponsorami koncertu byli nato-
miast Mazda Pro-Moto Katowice oraz ATB Info-Elektro.

Dominika Kubizna

dowód na to, że nawiązaliśmy fajną współpracę ze 
wszystkimi prowadzącymi rudzkie zespoły.

– Co czeka rudzian, którzy przybędą 18 stycz-
nia do parafi i w Czarnym Lesie?

– XX Rudzkie Spotkanie Kolędowe to nasz ko-
lejny jubileusz, na który serdecznie zapraszamy. 
W najbliższą niedzielę o godzinie 15.00 rozpoczy-
namy mszą świętą, po której nastąpi kolędowanie. 
W sumie we wspólnym śpiewie weźmie udział ok. 
180 wykonawców, a dodatkowo wesprze nas Or-
kiestra Dęta z oświęcimskiego Zespołu Szkół Sale-
zjańskich.  Magdalena Szewczyk
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ziomowym z ul. 1 Maja. Inwestycja 
kosztowała 43,5 mln zł, a na jej reali-
zację miasto otrzymało dofi nansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej 
w kwocie 36,9 mln zł. To nieco ponad 
10 proc. środków, na jakie liczą władze 
Rudy Śląskiej przy kolejnych fazach 
budowy tej drogi. 

TK

kowanie – wylicza Grażyna Dziedzic. 
Docelowa trasa N-S połączyć ma 

Drogową Trasę Średnicową z autostra-
dą A-4. Inwestycja ma być realizowana 
etapami. Pierwszy z nich został prze-
kazany do użytkowania na początku 
2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, 
czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy 
Średnicowej, wraz z węzłem dwupo-

sposób przybędzie ok. 3 km tras dla ro-
werzystów.

Realizacją ww. inwestycji zajmie się 
fi rma Drogopol. Wartość zamówienia 
opiewa na kwotę blisko 50 mln zł. 30 
mln zł z tej kwoty pochodzić będzie 
z emisji obligacji. – Dzięki takiemu 
rozwiązaniu dalszą budowę trasy mo-
żemy rozpocząć już teraz, nie czekając 
na to, aż środki na jej realizację wpły-
ną w ramach unijnego dofi nansowania 
– tłumaczy decyzję Grażyna Dziedzic. 
– Pod koniec przyszłego roku chcieli-
byśmy też rozpocząć roboty od ul. Bu-
kowej do ul. Kokota. Nie ukrywam, 
że inwestycja ta jest jednym z prioryte-
tów tej kadencji, dlatego zależy nam na 
jak najszybszej jej realizacji – dodaje.

Równocześnie z wyborem wyko-
nawcy, który wybuduje kolejny frag-
ment trasy N-S, władze miasta wyłoni-
ły również fi rmę, która będzie pełniła 
rolę inwestora zastępczego. – Będzie 
ona zajmowała się zarządzaniem i peł-
nieniem pieczy nad całością inwestycji, 
w tym w szczególności organizowa-
niem robót budowlanych, kontrolą 
i nadzorem nad jej realizacją. Zada-
niem inwestora zastępczego będzie 
również uzyskanie pozwolenia na użyt-

lewą i prawą jezdnią drogi – wylicza 
Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mo-
stów.

Podobnie jak w przypadku gotowe-
go już odcinka trasy N-S, tak i w ra-
mach realizacji kolejnego etapu, wyko-
nane zostaną dwie jezdnie o szerokości 
7 m każda, umożliwiające poprowa-
dzenie dwóch pasów ruchu w każdym 
kierunku. W ramach budowy kolejne-
go etapu trasy N-S przedłużona zosta-
nie także ul. Bukowa. – Powstanie 
w ten sposób połączenie z ul. ks. Nie-
dzieli. Będzie to jednojezdniowa droga 
o szerokości 7 m, która będzie miała 
ponad 1,5 km długości – wyjaśnia Ma-
riusz Pol.

Ponadto w ramach całości inwesty-
cji przebudowana zostanie magistrala 
wodociągowa a także sieć ciepłowni-
cza oraz kanalizacja ogólnospławna 
i deszczowa. Wykonane zostanie także 
oświetlenie oraz zainstalowane zostaną 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu – ba-
riery ochronne, elementy oznakowania 
poziomego i pionowego.

Ważnym elementem inwestycji będą 
również ścieżki rowerowe. Powstaną 
one zarówno wzdłuż samej trasy N-S 
jak i przedłużenia ul. Bukowej. W ten 

– To najważniejsza przyszłoroczna 
miejska inwestycja. Choć zaczynamy ją 
realizować z własnych środków, to dzię-
ki temu, że zadanie to wpisane jest na 
listę kluczowych projektów, które mają 
być fi nansowane ze środków unijnych, 
pieniądze wydane na budowę trasy N-S 
wrócą do budżetu miasta – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Etap budowy trasy N-S, na który 
władze Rudy Śląskiej właśnie rozstrzy-
gnęły przetarg, obejmuje odcinek trasy 
od ul. 1 Maja do ul. Bukowej, gdzie 
powstanie dwupoziomowy węzeł z tą 
ulicą. Ponadto ulica Bukowa, obecnie 
ślepa, zostanie przedłużona aż do połą-
czenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to 
znacząco usprawni ruch w mieście, 
ułatwiając dojazd ze wschodnich dziel-
nic w kierunku Zabrza i Gliwic.

Dzięki realizacji inwestycji oraz po-
łączeniu jej z dotychczasowym odcin-
kiem trasy N-S, który kończy się przy 
ul. 1 Maja, trasa wydłuży się o ponad 
kilometr. – Dodatkowo nad ul. Buko-
wą, gdzie będzie się kończyć nowo bu-
dowany odcinek, powstanie wiadukt 
wraz z łącznicami. Sam wiadukt 
o rozpiętości 47 m wykonany zostanie 
jako dwie niezależne konstrukcje pod 

Rusza kolejny etap N-S-ki!

Rudzki magistrat wyłonił fi rmę, która zajmie się budową kolejnego odcinka trasy N-S. Prace mają rozpocząć się na począt-
ku przyszłego roku i zakończyć w ciągu 24 miesięcy. W ramach inwestycji powstanie odcinek trasy od ul. 1 Maja do ul. Buko-
wej oraz nowa droga łącząca ul. Bukową z ul. ks. Niedzieli. Wartość całego zadania, które ma duże szanse na unijne dofi nan-
sowanie, to blisko 50 mln zł. 

2,9 mln zł trafi  w tym roku do rudzkich klubów i stowarzyszeń sportowych. Urząd Miasta rozstrzygnął konkurs na wsparcie i upowszechnianie kultury fi -
zycznej w Rudzie Śląskiej w 2015 roku. – Rudzcy sportowcy od lat odnoszą sukcesy w wielu dyscyplinach. Wspieranie ich rozwoju jest naszym obowiązkiem 
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Największa część rozdysponowanej 
kwoty, ponad 2,2 mln zł, podobnie jak 
w roku ubiegłym przeznaczona będzie 
na szkolenie dzieci i młodzieży. Pienią-
dze trafi ą do 30 klubów i stowarzyszeń, 
prowadzących zajęcia w takich dyscy-
plinach jak: zapasy, piłka nożna, lekko-
atletyka, koszykówka, piłka ręczna, te-
nis, rugby, siatkówka, akrobatyka, ho-
kej, pływanie, łucznictwo, karate, tenis 
stołowy, szachy, szermierka, podnosze-
nie ciężarów, wspinaczka czy wędkar-
stwo. Ponad 500 tys. zł to środki na 
sportowe szkolenie grup seniorskich. 
Otrzyma je 14 klubów, rywalizujących 
w zapasach, piłce nożnej, koszykówce, 
piłce ręcznej, tenisie i rugby.

Ostatnia część funduszy, w kwocie 
przeszło 100 tys. zł, wspomoże organi-
zację imprez sportowych planowanych 
na przyszły rok. Wśród nich znalazły 
się m.in. XXI Międzynarodowe Mi-

strzostwa Śląska Modeli Redukcyjnych 
Pływających, Runda Grand Prix w Ra-
townictwie Wodnym, Międzynarodowy 
Turniej Hokeja na Lodzie, XXV Mię-
dzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. 
Ryszarda Dworoka, XI Memoriał Rad-
nego Jana Koniecznego, VI Mistrzo-
stwa Śląska w Biegu 12-godzinnym, 
XVII Młodzieżowy Festiwal Siatków-
ki, Ogólnopolskie Zawody w Akroba-
tyce Sportowej, XV Regionalny Turniej 
Halowej Piłki, XVIII Spartakiada Dzie-
ci i Młodzieży Niepełnosprawnej Olim-
piada Radości czy Harcerska Olimpia-
da Sportowa.

Pieniądze zostały podzielone w ra-
mach otwartego konkursu ofert. Stowa-
rzyszenia i kluby mogły starać się 
o fundusze na sportowe szkolenie grup 
seniorskich, szkolenie dzieci i młodzie-
ży oraz organizację imprez sportowych 
o zasięgu lokalnym, krajowym i mię-

dzynarodowym mających istotne zna-
czenie dla miasta. Oferty pod kątem 
formalnym i merytorycznym oceniane 
były przez komisję konkursową, biorą-
cą pod uwagę oprócz samych projek-
tów również bazę i sprzęt, a także za-
kres szkolenia dzieci i młodzieży oraz 
sukcesy klubów.

W roku 2014 na wsparcie sportu 
w mieście przeznaczono ponad 2,8 mln, 
w tym ponad 2,2 mln zł na szkolenie 
dzieci i młodzieży. Pieniądze trafi ły do 
31 klubów i stowarzyszeń. Na szkole-
nie grup seniorskich w mieście prze-
znaczono 500 tys. zł. Pieniądze te zo-
stały rozdysponowane pomiędzy 15 
klubów i stowarzyszeń rywalizujących 
w zapasach, piłce nożnej, koszykówce 
i piłce ręcznej, lekkoatletyce, tenisie, 
rugby i tenisie stołowym. Ponadto mia-
sto przekazało 100 tys. zł na dofi nanso-
wanie imprez sportowych. DR 2,9 mln zł trafi  w tym roku do rudzkich klubów i stowarzyszeń sportowych.

Dalsza rozbudowa trasy N-S to największa tegoroczna miejska inwestycja.

www.wiadomoscirudzkie.pl   14.01.2015

Pieniądze dla rudzkich sportowców
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W 2014 roku rudzki magistrat zapro-
sił mieszkańców do udziału w konkur-
sie „Rudzkie Smaki”. Rudzianie prze-
syłali przepisy i receptury na potrawy 
i dania rudzkiej kuchni. Co miesiąc, po-
cząwszy od lutego, jeden z zapropono-
wanych przepisów zostawał „smakiem 
miesiąca”. Trafiał na stronę internetową 
miasta do specjalnie przygotowanej za-
kładki „Rudzkie Smaki”, a jego autor 
otrzymywał nagrodę. – Okazuje się, że 
śląska kuchnia jest bardzo bogata. Do 

konkursu zostały zgłoszone nie tylko 
tradycyjne śląskie potrawy, ale również 
zupełnie nowe, inspirowane przez kuch-
nie z różnych stron świata – mówi Mi-
chał Kaczmarczyk, rudzki kucharz, am-
basador konkursu.

 – Śląska kuchnia króluje jeszcze 
w wielu rudzkich domach, w których nie 
ma niedzieli bez rosołu, klusek, rolady 
i modrej kapusty. Ale rudzianie są 
w kuchni coraz bardziej otwarci na no-
we trendy i światowe smaki. Często 

z połączenia śląskiej tradycji z innymi 
kuchniami powstają ciekawe propozy-
cje domowego menu – dodaje.

Ambasadorem „Rudzkich Smaków” 
jest Michał Kaczmarczyk, jeden z naj-
lepszych mistrzów kulinarnych kraju. 
W 2013 roku został wyróżniony w kon-
kursie „Kucharz roku”, ogłoszonym 
przez specjalistyczny magazyn „Kuch-
nia”. Jest rodowitym rudzianinem, go-
tował m.in. dla polskich i brazylijskich 
naukowców podczas 2-letniej wyprawy 

polarnej, zorganizowanej przez Zakład 
Biologii Antarktyki PAN. Szefował w 
restauracji w katowickim Coneser Club, 
obecnie prowadzi pub w Rudzie Ślą-
skiej.

Kalendarz jest podsumowaniem  
kulinarnego konkursu, a jednocześnie 
praktyczną książką kucharską przygo-
towaną przez samych mieszkańców. Na 
stronach kalendarza znalazły się przepi-
sy kulinarne mieszkańców ze zdjęciami 
potraw. – Wydawnictwo jest tak zapro-

jektowane, że po zakończeniu 2015 roku 
można odciąć kalendarium i pozostaje 
nam praktyczna książeczka kulinarna – 
mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wy-
działu Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta Urzędu Miasta. – Kalen-
darz zawiera bonus – dwie dodatkowe 
strony z propozycjami kucharzy z re-
stauracji „Wiśniowy Sad” i „Druid 
Pub”, a także przepis na kołocz piekar-
ni „Jakubiec” – dodaje naczelnik.

Na okładce kalendarza nie mogło za-
braknąć perełki Rudy Śląskiej – rudz-
kiego piekaroka. Domowy piec chlebo-
wy z 1900 r. znowu piecze chleb. Został 
wyremontowany i ponownie urucho-
miony w 2013 r. Piekarok znajduje się 
przy ul. Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda. 
Opieką otoczył go właściciel piekarni 
„Jakubiec”, który kilka razy w roku, 
wspólnie z rudzkim magistratem i mu-
zeum miejskim organizuje wypiek chle-
ba dla mieszkańców. Przy rudzkim pie-
karoku odbyły się m.in. ostatki, piknik 
z bajlagom i pożegnanie lata.

Wydruk kalendarza był możliwy 
dzięki rudzkim przedsiębiorcom. W ku-
linarną zabawę włączyło się Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Rudzie Śląskiej, Piekarnia-Cukiernia 
„Jakubiec”, Restauracja „Wiśniowy 
Sad”, firma PRODYM i Druid Pub. 
Zdjęcia do kalendarza opracowała Mag-
dalena Godlewska-Kosak. IM

Z rudzkim smakiem w nowy rok

Najlepsze rudzkie dania w kalendarzu na 2015 rok. Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej wydał właśnie stworzony przez mieszkańców kalendarz kulinarny. Ru-
dzianie przez cały rok dzielili się swoimi przepisami na ulubione potrawy, z których co miesiąc wybierano „smak miesiąca”. Wybrane w ten sposób przepisy 
znalazły się w specjalnym kalendarzu.

Prace społecznie użyteczne są jedną 
z form aktywizacji osób bezrobotnych 
bez prawa do zasiłku, zakwalifikowa-
nych do drugiego profilu pomocy, ko-
rzystających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej, zapisaną w ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Ma ona wzmacniać u tych osób nawyki 
związane z zatrudnieniem, a jednocze-
śnie zapewnić im dochody. – To bardzo 
pożyteczne rozwiązanie – zyskują za-
równo uczestnicy programu jak i spo-
łeczność lokalna, która korzysta z efek-
tów wykonanych przez nich prac – pod-
kreśla Krystian Morys, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ru-
dzie Śląskiej.

10 mieszkań socjalnych i dwa miesz-
kania chronione wyremontowano w ra-
mach projektu „Gminne programy akty-
wizacji społeczno-zawodowej na rzecz 

Użyteczna aktywizacja

312 uporządkowanych terenów, prawie 370 tys. litrów zebranych odpadów, 12 wyremontowanych mieszkań oraz wiele innych prac remontowych i po-
rządkowych – to efekt realizowanych w ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej prac społecznie użytecznych. Na 2015 rok zaplanowano 59 tys. godzin prac, przy 
których zatrudnienie ma znaleźć ponad 130 osób.

budownictwa socjalnego”. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie 
Śląskiej w ramach ubiegłorocznej edycji 
tego konkursu otrzymał przeszło 100 
tys. zł. – Nasz projekt znalazł się wśród 
dwudziestu najlepszych. Zakłada on 
pracę nad motywacją do podjęcia za-
trudnienia, przygotowanie uczestników 
do skutecznego poszukiwania pracy jak 
i prace społecznie użyteczne – mówi 
Krystian Morys.

Uczestnicy prac społecznie użytecz-
nych remontowali również pomieszcze-
nia Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, szkół, a także pla-
cówek pomocy społecznej. Z kolei pra-
ce porządkowe prowadzili m.in. w par-
kach, placówkach oświatowych, ko-
mendzie policji i Szpitalu Miejskim.

Wyremontowano też mieszkanie ro-
dziny objętej pomocą MOPS w ramach 

grantu Leroy Merlin. – Nawiązaliśmy 
współpracę z katowickim oddziałem tej 
firmy, dzięki czemu sklep na realizację 
celów programu przekazał narzędzia 
oraz materiały budowlane. Z kolei wspo-
mniany remont mieszkania wsparła fi-
nansowo Fundacja Leroy Merlin – mó-
wi Anna Rucińska, kierownik Klubu 
Integracji Społecznej, będącego działem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej.

Ponadto w ramach prac społecznie 
użytecznych we współpracy ze Strażą 
Miejską uporządkowano 312 terenów 
będących własnością miasta, nie ujętych 
w stałym utrzymaniu czystości i porząd-
ku. Łącznie zebrano prawie 370 tys. li-
trów odpadów, nie licząc odpadów wiel-
kogabarytowych i zielonych. Dodatko-
wo na 18 ulicach słupy, latarnie i znaki 
drogowe zostały oczyszczone z ogło-

szeń umieszczonych tam bez zgody 
właściciela.

Podczas jednej z ostatnich sesji Rady 
Miasta uchwalony został roczny plan 
potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w 2015 roku. 
W okresie od 19 stycznia do 18 grudnia 
uczestnicy mają przepracować 59 tys. 
godzin. Programem ma zostać objętych 
do 135 osób. Miejscem realizacji pro-
gramu mogą być jednostki pomocy spo-
łecznej, organizacje i instytucje zajmu-
jące się pomocą charytatywną lub dzia-
łające na rzecz społeczności lokalnej 
w Rudzie Śląskiej, a także należące do 
miasta nieruchomości.

Od 2010 r. w pracach społecznie uży-
tecznych wzięło udział już ponad 1100 
osób, z czego 116 podjęło pracę. Jedną 
z takich osób jest Mariusz Tajstra, który 
brał udział w pracach społecznie uży-

tecznych w 2013 r., a obecnie prowadzi 
własną działalność gospodarczą. – Dzię-
ki pracom miałem okazję zarobić trochę 
grosza, ale przede wszystkim poznać no-
wych ludzi i nawiązać wiele kontaktów. 
Udział w programie pozwolił mi później 
również starać się o dotację na założe-
nie firmy, dzięki czemu sam teraz mogę 
być pracodawcą – wylicza zalety prac 
społecznie użytecznych pan Mariusz.

Realizacja prac społecznie użytecz-
nych w Rudzie Śląskiej została ujęta 
w Miejskiej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w ramach pro-
gramu „Prace społecznie użyteczne. Re-
integracja społeczno-zawodowa bezro-
botnych klientów MOPS”. Jest ona 
możliwa dzięki środkom Funduszu Pra-
cy, pozyskiwanym przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.

 WG

Kalendarz kulinarny jest podsumowaniem konkursu ,,Rudzkie Smaki”. Znalazły sie w nim przepisy mieszkańców.

www.wiadomoscirudzkie.pl   14.01.2015
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Sylwia Rychlik
córka Iwony i Janusza

ur. 30.12. (3470 g i 56 cm)

Kamil Bokisz
syn Edyty i Grzegorza

ur. 2.01. (3670 g i 58 cm)

Lena Świerzy
córka Edyty i Józefa

ur. 3.01. (3100 g i 54 cm)

Kamil Szczęsny
syn Sabiny i Stanisława

ur. 3.01. (3750 g i 54 cm)

Nikola Idzikowska
córka Sandry i Krzysztofa
ur. 4.01. (3150 g i 53 cm)

Franek Susek
syn Barbary i Mateusza

ur. 3.01. (3750 g i 57 cm)

Dorian Michna
syn Marzeny i Dariusza

ur. 5.01. (2950 g i 50 cm)

Leon Urban
syn Soni i Mateusza

ur. 2.01. (2700 g i 50 cm)

Michał Fica
syn Bożeny i Tomasza

ur. 2.01. (3500 g i 56 cm)

Michał Kołomański
syn Joanny i Roberta

ur. 30.12. (3415 g i 55 cm)

Amelia Łakomczyk
córka Natalii i Łukasza

ur. 8.01. (3420 g i 55 cm)

Aron Zaturowski
syn Bogumiły i Dariusza

ur. 31.12. (2780 g i 53 cm)

Filip Owcarz
syn Aleksandry i Michała
ur. 1.01. (3188 g i 51 cm)

Bartek Sowa
syn Bożeny i Henryka

ur. 2.01. (3650 g i 60 cm)

Nadia Doulan
córka Joanny i Doulana

ur. 7.01. (3615 g i 54 cm)

Szymon Trytek
syn Anety i Arkadiusza

ur. 7.01. (2670 g i 46 cm)

Natalia Krupa
córka Moniki i Arkadiusza
ur. 5.01. (3660 g i 54 cm)

Oskar Kołodziejski
syn Pauliny i Leszka

ur. 6.01. (3460 g i 57 cm)

Aproduction Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja Twojego malucha tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik

REKLAMA
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Adelajda i Stanisław Surmowie Alicja i Helmut Pilchowscy

Jan Leśnik z córkąHildegarda i Antoni Rzepkowie

Ewa i Rudolf WoźniczkowieEugenia i Jerzy PierończykowieDanuta i Norbert Klakowie

Janina i Eugeniusz Gałanowie Janina i Gotf ryd Kuszowie Krystyna i Gerard Wypichowie

Krystyna i Henryk Kopeciowie Leokadia i Bernard Kaniowie

Urszula i Stanisław WojtałowieTeresa i Roman Buchtowie

Teresa i Jan WojtaszczykowieRegina i Eryk GrzesistowieMaria i Ignacy Kiwicowie

Lena Jankowska
córka Anny i Piotra

ur. 6.01. (3250 g i 54 cm)

Róża Sierżęga
córka Izabeli i Alena

ur. 5.01. (3600 g i 56 cm)

Ksawery Figzał
syn Ewy i Krzysztofa

ur. 7.01. (3574 g i 54 cm)

Przeżyli razem 50 lat, a ich miłość nadal kwitnie. W Ośrodku Świętej Elżbiety Caritas Archidiecezji 
Katowickiej odbyła się uroczystość złotych godów. Dyplomy i kwiaty w podzięce za wspólnie spędzo-
ny czas otrzymało w sumie 17 małżeństw.
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W nowym roku po-
staw przede wszyst-
kim na relacje 

z ludźmi. To one przybliżą Cię 
do sukcesów. W miłości sam 
okaż więcej inicjatywy, nie 
czekaj na ruch partnera.

Twoje działania mu-
szą być teraz opano-
wane, ale stanowcze. 

Dużo będzie zależało od tego jak 
podejdziesz do wielu spraw i czy 
właśnie teraz podejmiesz kroki.

To dla Ciebie waż-
ny rok, gdyż wiele 
się w nim zmieni. 

Sam zapragniesz metamorfozy 
która odmieni Cię nie tylko 
z wyglądu, ale również w Two-
im wnętrzu zajdą zmiany, a to 
dopiero początek...

W tym roku postaw 
na relacje i już te-
raz zacznij je umac-

niać. Tylko dzięki akceptacji 
innych takimi jakimi są, mo-
żesz dojść do sukcesów. Trzy-
maj się tego co już masz, to 
nie czas na nowe wyzwania.

W końcu przyszedł 
czas dla Ciebie 
i gwiazdy zaczną 

Ci sprzyjać przez cały rok. 
Szczęście czeka Cię w fi nan-
sach, a w domu rodzinnym 
zapanuje radość.

W tym roku poczu-
cie spokoju i bez-
pieczeństwa stanie 

się dla Ciebie najważniejsze. 
To zmotywuje Cię do podjęcia 
konkretnych działań, dzięki 
którym uzyskasz to, na czym 
najbardziej Ci zależy.

Nie podejmuj teraz 
żadnych decyzji 
w życiu osobistym, 

daj sobie czas i nie kieruj się 
emocjami. Tę samą zasadę przyj-
mij również w sferze zawodowej. 
Przyjdą niedługo lepsze dni.

Postaw teraz na re-
lacje. Uda Ci się 
wyjaśnić nieporo-

zumienia i rozwiązać spory. 

Umocnisz też kontakty z oso-
bami, na których Ci zależy, co 
rozbudzi nowe, pozytywne 
emocje.

W nowym roku 
czeka Cię wiele 
transformacji, które 

zmienią Twe wnętrze, ale 
i również to, co na zewnątrz. 
Nie bój się zmian, będą one 
pozytywne, a Ty sam poczujesz 
jakbyś narodził się na nowo.

Początek roku to 
najlepszy czas, by 
wszystko przemy-

śleć i zaplanować dokładnie 
swe działania. To, czy i jakie 
wyznaczysz teraz sobie cele, 
będzie rzutowało na cały rok. 
Ważne, by były one ambitne, 
ale i realne.

To znakomity czas 
na działanie. Mo-
żesz z satysfakcją 

zmienić coś w swych czterech 
kątach lub postawić wszystko 
na jedna kartę i zrobić gene-
ralny remont. Udadzą się rów-
nież podróże.

Zapragniesz sko-
rzystać jeszcze 
z karnawału i za-

szaleć, uważaj by Twoje lek-
kie podejście do życia nie 
wpływało na relacje w pracy 
lub w rodzinie.

Salon Wróżb FELICITAS
ul Kłodnicka 97, 
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
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Poziomo: 1 – zupa na zakwasie, 5 – spada 
w górach, 8 – manto, baty, 9 – samica jelenia, 
11 – oaza na Pustyni Syryjskiej, 12 – zasyca-
nie, 15 – inkarnacja boga Wisznu, 17 – ekwi-
punek, 20 – sitwa, 21 – szczelina, 24 – loftki, 
gruby śrut, 25 – uchwyt na bramach, 28 – arle-
kin, błazen, 29 – ozdobna zapinka, 32 – miner. 
krzemian magnezu, 33 – mit. gr. siostra Euro-
py, 36 – stolica Kazachstanu, 39 – krokodyl, 
42 – ozdobne drzewo parkowe, 43 – miomer, 
część zarodka kręgowców, 45 – odm. korundu, 
46 – papuga zielona z Nowej Zelandii, 47 – 
konopie manilskie. 

Pionowo: 1 – ptak z rodz. kraskowatych, 2 
– panika na giełdzie, 3 – niejedna w szkole, 4 
– miasto na Pojezierzu Gnieźnieńskim, 5 – 
mit. gr. rzeka zapomnienia, 6 – do łowienia 
ryb, 7 – edukacja, 10 – wermut jugosłowiań-
ski, 13 – lasso, 14 – gat. wierzby, 16 – bieługa, 
17 – staroż. bęben, 18 – odm. sapropelu gnil-
nego, 19 – sprzęt zboża, 21 – włogacizna, 22 
– kromka chleba, 23 – bibl. druga żona Jaku-
ba, 26 – składnik tytanu i magnezu, 27 – słodki 
ziemniak, 30 – dawna moda, 31 – ma swego 
idola, 34 – wałek, szpula, 35 – małpiatka z Madagaskaru, 37 – 
drzewo iglaste, 38 – dychawica, 40 – jap. ozdobne pudełko, 41 
– biała szata liturgiczna, 44 – wymarły ptak nowozelandzki. 

Hasło krzyżówki nr 49 brzmiało: Górskie lasy. Nagrodę 
otrzymuje Tomasz Molus. Po odbiór nagrody zapraszamy do 
redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest 

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

do realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul. 
Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród 
tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. 
Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do dwóch tygodni od daty zamieszcze-
nia konkursu.

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

Promocja 10 zł (od osób prywatnych)
21 stycznia 2015 r, na łamach naszej 
gazety, będziecie Państwo mogli złożyć 
życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
To doskonała możliwość pokazania swoim 
bliskim, że o nich pamiętamy i czujemy się 
z nimi związani.
Życzenia do 26 słów cena 10 zł.
Życzenia przyjmujemy 
do 16 stycznia 2015 r. w redakcji 
przy ul. Niedurnego 36. Szczegóły 
pod numerem telefonu 32 248-60-97.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). 
Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Sekretarz redakcji: 

Joanna Oreł, tel. 512-295-228, dziennikarze: Magdalena 
Szewczyk, tel. 608-166-016, Robert Połzoń, tel. 501-355-872, 
Dominika Kubizna, tel. 512-799-211 . Redakcja: 41-709 Ruda 
Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10. 
Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Agnieszka 
Jędrzejczyk, tel. 503-590-069, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-

227. Dział ogłoszeń drobnych: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, 
czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-

16.00,  pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. 
Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 

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

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega 
sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.  

Redakcja nie odpowiada za treść  ogłoszeń i reklam. Nie 
publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

16 stycznia, godz. 17.00
„Dziyń Starki i Starzika w CIS-owej 
bibliotece” – zajęcia plastyczne dla 
dzieci – samodzielne wykonywanie 
prezentów na śląską nutę. Centrum 
Inicjatyw Społecznych „Stary Orze-
gów”, ul. kard. A. Hlonda 29, tel. 32 
248-36-37.

20 stycznia, godz. 17.00
Album Orzegowski – „Historia Orze-
gowa zawarta na starych pocztów-
kach”. Spotkanie z autorami albu-
mu. Współorganizator: Towarzystwo 
Miłośników Orzegowa. Centrum 
Inicjatyw Społecznych „Stary Orze-
gów”, ul. kard. A. Hlonda 29, tel. 
32 248-36-37.

22 stycznia, godz. 17.00
Z cyklu „Marcin Dylla zaprasza” – 
koncert gitarowy studentów z klasy 
mistrzowskiej Marcina Dylli. Wystą-
pią Dariusz Lampkowski oraz Jakub 
Szeja. Filia nr 18, Halemba, tel. 32 
242-67-92.

20 stycznia, godz. 17.00
Dzień Babci i Dziadka w MCK, czyli 
trzecie styczniowe prezentacje arty-
styczne. Wstęp wolny. Miejskie Cen-

trum Kultury im. H. Bisty w Nowym 
Bytomiu.

23 stycznia, godz. 18.00
„W karnawałowym nastroju” – Kon-
cert Noworoczny Orkiestry Dętej 
KWK Pokój. Bilety w cenie 20 i 15 zł. 
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bi-
sty w Nowym Bytomiu.

25 stycznia,  godz. 17.00
„Tajemnica Śnieżnej Krainy” – bajka 
dla dzieci. Bilety w cenie 15 zł. Miej-
skie Centrum Kultury H. Bisty w No-
wym Bytomiu.

18 stycznia, godz. 16.00
Spektakl bajkowy „Fantazjana. Nie-
kończąca się opowieść”. Bilet: 10 zł. 
Dom Kultury w Bielszowicach

22 stycznia, godz. 20.30
Kabaret Ani Mru Mru w programem 
„Jak się nie da, a bardzo się chce... to 
można”. Bilet: 50 zł. Dom Kultury w 
Bielszowicach

23 stycznia, godz. 17.00
„Bal przebierańców dla przedszkola-
ków” – zapisy pod numerem telefonu 
32 248-44-57 do 16 stycznia. Cena bi-
letu – 8 zł. Muzeum Miejskie im. 
Maksymiliana Chroboka.

C�, �����, �����?

haft  komputerowy• 
torebki fi lcowe• 
Kreatywne urodziny• 
warsztaty rękodzieła• 
dekoracje• 
TEL. 600 122 568

www.sztukareklama-agr.eu

SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ
KAŻDA MARKA KAŻDY STAN | OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŹAROWE
NAJLEPSZE CENY W OKOLICY | DARMOWY DOJAZD ORAZ WYCENA

TEL.
512
700
770

REKLAMA

Dla naszych Czytelników mamy zestaw dla Babci i Dziadka.
Wyślij SMS-a o treści: wiad.zestaw + imię i nazwisko na numer  71100 

(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutt o). 
Na SMS-y czekamy od 14.01.2015 od godz. 10.00 do 16.01.2015 do godz. 12.00.

Prezent z okazji 
Dnia Babci i Dziadka
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„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani Iwonie Janik
pracownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

www.wiadomoscirudzkie.pl  NEKROLOGI | 14.01.2015

Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Ruda Śląska – Kochłowice 
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66, 
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

Panu Grzegorzowi Tompa
długoletniemu pracownikowi Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

ŻONY 
składają 

Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
za złożone wyrazy współczucia

i udział w  uroczystościach pogrzebowych

śp. Mirosławy Cynar
Przyjaciołom i Wszystkim, 

którzy wspierali nas w trudnych chwilach

mąż i córki

Pani Krystynie Jerzok
długoletniej  pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MĘŻA Andrzeja Jerzok
składają

Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni  Mieszkaniowej

Serdeczne podziękowania 
Rodzinie, Przyjaciołom, Koleżankom i  Kolegom, 

Delegacjom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu,
uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszego 

Męża, Ojca, Brata 

śp. Jacka Nocko
– za okazaną pomoc i współczucie oraz udział 

w uroczystości pogrzebowej

składają
Żona oraz Synowie i Siostra z rodzinami 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali 
użytkowych – garaży usytuowanych na terenie 

Miasta Ruda Śląska:
ul. Stara-Tylna garaże nr 110, 117

stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta wykazu lokali mieszkalnych 
usytuowanych w budynkach mieszkalnych na 

terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Ignacego Nowaka 5/2
ul. Emanuela Imieli 2/10

ul. Wolności 94/46
ul. Wolności 94/23

stanowiących własność Miasta Ruda Śląska 
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Rodzinie wyrazy szczerego 
i głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

śp. 
Andrzeja Haśnika

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej

Rodzinie wyrazy szczerego 
i głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

śp. mec. 
Józefa Zająca 

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej

Pani Teresie Zawistowskiej
pracownicy Administracji Nr 5 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Rudzie Śląskiej 
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MATKI
składają

Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Szczere wyrazy współczucia
Pani Iwonie Tarka

pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
w trudnych chwilach po śmierci 

MATKI
składają

dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Panu Grzegorzowi Niesporkowi
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MATKI
składają

Zarząd oraz koleżanki i koledzy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej

Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
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 Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy 
niepotrzebnych. Tel. 607-219-
491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-
031.

 REM-MAX – kompleksowe re-
monty łazienek, mieszkań, do-
mów. Tel. 507-055-024.

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

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

 Kompleksowe remonty miesz-
kań. Tel. 508-127-072.

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

 Naprawa telewizorów. J. Izy-
dorczyk. Tel. 605-560-605.

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

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

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

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-
006-200.

 VAN24H TRANSPORT/
PRZEPROWADZKI, 40zł/h! 
Tel. 888-044-055!

 Pogotowie komputerowe. 
Tel. 693-193-448.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-
453.

 Oprawa muzyczna DuoBayers. 
Tel. 604-612-968 + Videofi lmowa-
nie, zdjęcia. Tel 501-415-197.

 CDF Pożyczki krótkoter-
minowe, tel.  516-516-611 
32/260-00-33.

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

 Rencista, „złota rączka”, ofe-
ruje profesjonalne, komplekso-
we kafelkowanie łazienek, insta-
lacje c.o., remonty. Tel. 
785-983-057, 784-699-569.

 Wysoki standard – remonty, 
wykończenia łazienki. Tel. 882-
066-967.

 Pożyczka w domu klienta. Tel. 
780- 116-672.

 KREDYTY KONSOLIDACYJ-
NE, GOTÓWKOWE, CHWI-
LÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 888-
484-868.

U����� ����������
 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-
MAN”. Usługi pogrzebowe i kre-
macyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 
242-26-27.

ZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIE

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 

AUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOM
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg

N������������

 KUPIĘ MIESZKANIE W RU-
DZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-
405. ANEL.

 Działki Ruda Śl., Mikołów, 
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-
239-405.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 
106 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Godula, dwupokojowe, 40 
m2, 85 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 52 
m2, 120 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 44 m2, 95 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

 Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 
105 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Kochłowice, jednopokojowe, 
36 m2, 78 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 35 
m2, 76 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 NOWE domy szeregowe od 
105 m2, od 255 tys. w Kochłowi-
cach i Kłodnicy. www.nierucho-
moscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 
691-523-055.

 
 Ruda Południowa – sprzedam 
kawalerkę 37 m2, cena 95 tys. GA-
BRIEL, tel tel. 607-706-692.

 
 Ruda Śl. i okolice – poszuku-
jemy mieszkań do sprzedaży/wy-
najmu GABRIEL, tel. 691-523-
055.

 
 Wirek – sprzedam działkę 
gruntu 668 m2, 130 tys. GABRIEL 
tel. 607-706-692.

 
 Kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej pilne, tel. 794-041-006.

 Kawalerki: Pordzika, 36 m2, 
69 tys., tel. 793-017-323.

 Trzypokojowe – Kochłowice 
55 m2, Halemba 47 m2, 115 tys. 
Tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Energety-
ków 45 m2 89 tys., II piętro. OKA-
ZJA CENOWA!!! Solidarności, 38 
m2, 83 tys., Międzyblokowa, 35 
m2, komfortowe, tel. 793-017-
323.

 TANIE MIESZKANIA NA 
WWW.LOKATOR.NIERUCHO-
MOSCI.PL

 Do wynajęcia lokal użytkowy, 
61 m2, Ruda Śl. – Nowy Bytom, 
Kościuszki 1. Tel. 601-959-140.

 
 Wynajmę lub sprzedam kawa-
lerkę – Godula, ul. Fojkisa, 38 m2. 
Tel. 503-070-823.

 
 Do wynajęcia lokal ok 60 m2 na 
deptaku Wirek. Tel. 883-401-000.

 Do wynajęcia komfortowe trzy-
pokojowe mieszkanie – Nowy By-
tom (c.o.). Tel. 535-582-273.

 Kochłowice, do wynajęcia ka-
walerka dla emerytów (I p., c.o., 
internet) 790 zł, bez pośredników. 
Tel. 668-780-304.

 Sprzedam mieszkanie, 60 m2, 
osiedle Jankowskiego. Tel. 502-
427-766.

 Wirek, M-3, 55 m2, 120 tys. Ve-
straLocum.pl, tel. 600-445-053.

 Halemba, M-3, 46 m2, 124 tys. 
VestraLocum.pl, tel. 600-445-
053.

 Halemba, M-3, 47 m2, 119 tys. 
VestraLocum.pl, tel. 600-445-
053.

N����

 Pisanie prac mgr, itp. – po-
moc. Tel. 504-150-238.

M����������
 Skup samochodów. Płacimy 
najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 
792-155-155.

 Kupię Mati zy, Seicento, Punto, 
Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan 
obojętny. Tel. 507-572-625.

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

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

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

 
 Skup samochodów za gotów-
kę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKUREN-
CJA. Tel. 791-669-630.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-
016.

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

 
 AUTO-SKUP za gotówkę do 5 
tys. stan obojętny. Tel. 507-572-
625.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
w Zabrzu i w Rudzie Śląskiej

BIURA I POWIERZCHNIE OPEN SPACE,
BOKSY BIUROWE (WSPÓŁDZIELONE BIURA),

HALE MAGAZYNOWE I PRODUKCYJNE,
PLACE SKŁADOWE I PARKINGOWE,

POKOJE GOŚCINNE.
KONTAKT

tel. (32) 34 20 600 (37 / 39), (32) 37 00 441 (0)
e-mail: biura@promus.com.pl

www.nieruchomosci.promus.com.pl

P����
 Zatrudnię glazurnika. Warunki 
pracy i płacy do uzgodnienia. Tel. 
663-613-492.

 Zatrudnię osoby do wykończe-
nia wnętrz. Tel. 510-152-294.

 Zatrudnię szwaczkę w Rudzie 
Śląskiej. Tel. 691-403-472.

 Zatrudnię osobę do krojowni 
na umowę o pracę. Tel. 691-403-
472.

 Zatrudnię osobę z doświad-
czeniem do rozliczania produkcji i 
fakturowania. Ruda Śl. Tel. 32 
244-40-88.

 Firma BAREX z Zabrza za-
trudni samodzielnych pracow-
ników ogólnobudowlanych  
(wykończenia), elektryków z 
uprawnieniami. Prawo jazdy 
mile widziane. Nawiążemy 
również współpracę z małymi 
fi rmami budowlanymi. Kon-
takt, tel. 32 740-91-63, 604-
908-300.

 Sklep SPAR zatrudni ekspe-
dientkę na stoisko mięso wędliny. 
Tel. 606-312-124.

R����
 Drewno kominkowe. Tel. 530-
411-221. 

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

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

 Akcje kompanii węglowej, 
holdingu węglowego. Tel. 
507-851-852.

 Tarot wróżenie. Tel. 517-472-
138.

M������������
 40-latek, 170/67. Spokojny, 
wierny w miłości i tolerancyjny; 
kierujący się empati ą i wyrozu-
miały. Pozna panią w celu ma-
trymonialnym. Kontakt: red-
krzysztof@gmail.com.

rejestracja telefoniczna: 508 758 578
ul. gen. Henryka Le Ronda 16 40-303 Katowice

Zapraszamy również do Przychodni Lekarskiej 
„Dąbrówka” PULS-MED Sp.z o.o.

A��������-D���
INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Więcej informacji: www.nzozpulsmed.pl

Firma sprzątająca zatrudni pracowników 
do mycia i dezynfekcji hal produkcyjnych  
w zakładach mięsnych w Rudzie Śląskiej.

Praca na umowę zlecenie 
z możliwością wyboru zmiany (I-III).

Wynagrodzenie:
 10 złotych brutt o za godzinę.

Mile widziana książeczka 
sanitarno-epidemiologiczna.

 Informacja i zgłoszenia: tel. 515 157 436 
od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00

ZATRUDNIMY 
DO PRACY 
w Rudzie Śląskiej 
operatorów pił taśmowych• 
operatorów wypalarki CNC • 
gazowej i plazmowej.

Tel. 0 608 525 795

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
 wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości gruntowych w rejonie 
ul. 1 Maja, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący 

ogródek rekreacyjny, ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany.
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Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa 

posiada: 

1. do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe 

Adres�lokalu
Stawka�eks-
ploat.�zł/
m2netto

Pow. Usytuowanie�i�instalacje�
w lokalu 

Ruda�Śl.�5�ul.�Pawła�Poloczka�12b 13,97 27,23 parter�w�budynku�mieszkalnym�bez�c.o.
Ruda�Śl.�5�ul.�Sztolniowa�13� 13,97 184,90 w�pawilonie�wolnostojącym�bez�c.o.

Ruda�Śl.�5�ul.�ks�Augusta�Potyki�18a 15,84 22,31 parter�w�budynku�mieszkalnym�bez�c.o.�
Ruda�Śl.�5�ul.�Wojciecha�Korfantego�19 15,84 31,00 parter�w�budynku�mieszkalnym�z�c.o.

Ruda�Śl.�5�ul.�Brygadzistów�5a 15,84 29,60 parter�w�budynku�mieszkalnym�z�c.o.
Ruda�Śl.�5�ul.�Józefa�Grzegorzka�10b 15,84 14,00 parter�w�budynku�mieszkalnym�bez�c.o.
Ruda�Śl.�5�ul.�Józefa�Grzegorzka�10a 15,84 10,50 parter�w�budynku�mieszkalnym�bez�c.o.

Ruda�Śl.�5�ul.�Brygadzistów�1 12,67 120,00 parter�w�budynku�mieszkalnym�z�c.o.�
Ruda�Śl.�5�ul.�Szybowa�6a 15,84 14,40 parter�w�budynku�mieszkalnym�z�c.o.

Ruda�Śl.�5�ul.�Franciszka�Wilka�6b 17,46 20,00 parter�w�budynku�mieszkalnym�bez�c.o.
Ruda�Śl.�5�ul.�Alfonsa�Zgrzebnioka�18a 12,67 8,00 parter�w�budynku�mieszkalnym�bez�c.o.
Ruda�Śl.�4�ul.�Antoniego�Zielińskiego�8 15,84 79,38 w�pawilonie�wolnostojącym�z�c.o.
Ruda�Śl.�4�ul.�Walentego�Fojkisa�3a/1 12,67 49,97 parter�w�budynku�mieszkalnym�z�c.o.
Ruda�Śl.�10�ul.�Ludomira�Różyckiego�30 9,46 50,65 I�piętro�w�pawilonie�wolnostojącym�z�c.o.�
Ruda�Śl.�10�ul.�Ludomira�Różyckiego�30 9,46 422,67 I�piętro�w�pawilonie�wolnostojącym�z�c.o.�
Ruda�Śl.�10�ul.�Ignacego�Paderewskiego�7 15,05 20,70 parter�w�budynku�mieszkalnym�z�c.o.

Ruda�Śl.�9�ul.�Pokoju�14 9,83�
6,09

293,00
65,00

poniżej�parteru�w�pawilonie�wolnostoją-
cym�bez�c.o.

poniżej�parteru�w�pawilonie�wolnostoją-
cym�bez�c.o.

Ruda�Śl.�7�ul.�Oświęcimska�83 6,48 241,35

I�piętro�w�paw.�wolnostoj.�z�c.o.�(stawka�
obniżona�na�2�lata�w�związku�z�przepro-
wadzeniem�remontu,�po�tym�okresie�

stawka�zg.�z�obowiązującym�cennikiem)

Ruda�Śl.�ul.�Cypriana�Norwida�26 11,82 266,50 I�piętro�w�paw.�wolnostoj.�z�c.o.�(możli-
wość�podziału�lokalu)

Ruda�Śl.�ul.�Cypriana�ul.�Norwida�26 11,82 48,80 I�piętro�w�paw.�wolnostoj.�bez�c.o.
Ruda�Śl.�ul.�Wolności�20 145,00 19,24 parter�w�bud.�mieszkalnym�z�c.o.

2. do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. piotra niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9 
Boks�handlowy�nr�17�o�pow.�12,50�m2�� � Boks�handlowy�nr�4�o�pow.�9,90�m2�

stawka eksploatacyjna 49,50zł/m2 + VaT i media
przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3
Boks�handlowy�nr�5�II�etap�o�pow.�7,56�m2� � Boks�handlowy�nr�6�II�etap�o�pow.�7,60�m2

Boks�handlowy�nr�9�o�pow.�15,81�m2�� � Boks�handlowy�nr�17�II�etap�o�pow.�11,40�m2

Boks�handlowy�nr�18�o�pow.�3,60�m2�

stawka eksploat. na okres 6 miesięcy 28,90zł/m2+ VAT po tym terminie 41,29zł/m2 + VaT i media
3.do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów

Adres� Pow. m2 Cena�zbycia�
zł

Wysokość�
wadium�zł Działka�nr KW

Ruda�Śl.�10� 
ul.�Alojzego�Jankowskiego 960,00 119.400,00 

�+�VAT 12.000,00 3328/207�,�
3329/207 GL1S/00001223/4

Ruda�Śl.�10
ul.�Michała�Ogińskiego�2 781,00 102.800,00 

�+�VAT 10.200,00 3374/163,�
3239/166 GL1S/00001223/4

Ruda�Śl.�10
ul.Grzegorza�Fitelberga� 3.793,00 232.000,00 

+�VAT 23.000,00 4358/177 GL1S/00007190/5

Ruda�Śl.�10�ul.�Jankowskiego�
-Szeligowskiego� 1.183,00 106.000,00 

�+�VAT 10.600,00 3400/177
3272/207

GL1S/00005480/1
GL1S/00001223/4

Ruda�Śl.�10� 
ul.�Alojzego�Jankowskiego 
/Zygmunta�Noskowskiego�

631,00 47.956,00 
�+�VAT 4.796,00 3289/207�

3290/207 GL1S/00001223/4

Ruda�Śl.�10� 
ul.�Ignacego�Paderewskiego 

/Edmunda�Kokota
4.638,00 375.700,00 

+�VAT 37.570,00 3003/282�
3444/278 GL1S/00009890/6

Ruda�Śl.�5
ul.�Szpaków� 718,00 36.700,00 

�+�VAT 3.600,00 678/505 22565

Ruda�Śl
.ul.�Cypiana�Norwida�19 4.711,00 334.300,00 

�+�VAT 34.000,00

1991/62�
1993/65�
2488/59�

1382/1140

GL1S/00004684/4

Przed�przejęciem�lokalu,�boksu,�Najemca�zobowiązany�jest�do�wpłacenia�kaucji�w�wysokości�trzy-
miesięcznych�należności�czynszowych.
Szczegółowe�informacje�dostępne�są�na�stronie�www.�rsm.com.pl�oraz�pod�nr�telefonu�32�248-24-

11�wew.�311,�267�lub�w�Dziale�Członkowsko-Lokalowym,�pokój�118,�w�Rudzie�Śl.�przy�ul.�Magazyno-
wej�12.�

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 24824-11 fax 248-43-22
ogłasza

przetarg nieograniczony ofertowy na najem  
niżej wymienionych lokali użytkowych 

Adres�lokalu� Pow.
m2

Stawka�
ekspl.
wywoł. 
zł/m2 
netto

Wysokość�
wadium 
+koszty�
przetargu�

Termin�skła-
dania�ofert Uwagi

Ruda�Śl.�
ul. wolności 90

67,00 19,24
3.639,00
+�123,00 30.01.2015r. parter�w�budynku�

mieszkalnym�z�c.o.

Ruda�Śl.�5
ul. Szybowa 4

29,50 15,84 1.445,00
+�123,00 30.01.2015r. parter�w�budynku�

mieszkalnym�z�c.o.

Ruda�Śl.�5
ul. pawła  

poloczka 4a
11,00 17,46

472,00
+�123,00 30.01.2015r.

parter�w�budynku�
mieszkalnym�bez�

c.o.
Ruda�Śl.�5

ul. wincentego  
pośpiecha 2c

29,00 15,84
1.333,00
+�123,00 30.01.2015r. parter�w�budynku�

mieszkalnym�z�c.o.

Ruda�Śl.�10
 ul. ludomira  
Różyckiego 30

195,00 11,82
7.215,00
+�123,00 30.01.2015r

I�piętro�w�pawilo-
nie�wolnostojącym�

z c.o. 

Przedmiotem�przetargu�będzie�ustalenie�wysokości�stawki�eksploatacyjnej�na�po-
dane�wyżej�lokale.

warunki uczestnictwa w przetargu: 
1.� Oferent�przystępujący�do�przetargu�powinien�dokonać�oględzin�lokalu�,�które�wy-

znacza�się�na�dzień�29.01.2015 r.�po�ustaleniu�godziny�oględzin�w�administracji�
oraz�zapoznać�się�z�wzorem�umowy�najmu�i�regulaminem�przeprowadzania�prze-
targów.�

2.� Oferent�powinien�dokonać�wpłaty�wadium�na�konto�Wynajmującego�PKO�BP�SA�
I/O�Gliwice�nr�43�1020�2401�0000�0302�0039�3751�,�a�kserokopię�wpłaty�dołączyć�
do�oferty.�Wadium�stanowi�wysokość�2-miesięcznej�opłaty�czynszowej.

3.� Oprócz� wpłaty� wadium� oferent� powinien� dokonać� wpłaty� na� poczet� kosztów�
przetargu�na�ww.�konto�w�kwocie�100,00zł + obowiązujący VaT i z dowodem 
wpłaty zgłosić się do działu księgowości – pokój 318 – w celu odbioru faktury 
VAT.

4.� Kwota�wpłacona�przez�uczestników�przetargu�na�pokrycie�kosztów�przetargu�nie�
podlega�zwrotowi.

5. Oferent�powinien�złożyć�w�sekretariacie�Spółdzielni�–�pokój�213�–�pisemną�ofertę�
w�zamkniętej�kopercie�z�dopiskiem�„najem lokalu użytkowego przy” 

 ul. wolności 90 o pow. 67,00 m2

 ul. Szybowa 4 o pow. 29,50 m2

 ul. pawła poloczka 4a o pow. 11,00 m2

 ul. wincentego pośpiecha 2c o pow. 29,00 m2

 ul. ludomira Różyckiego 30 o pow. 195,00 m2

� w�terminie�do�dnia 30.01.2015 r. do godz. 9.00..

6.� Otwarcie�ofert�nastąpi�w�dniu 30.01.2015 r. o godz. 11.00.
7.� O�wyborze�oferty�zdecyduje�najwyższa�zaoferowana�stawka�eksploatacyjna.�
8.� Oferta�winna�zawierać:
a)� szczegółowe�określenie�oferenta�
b)� propozycję�stawki�eksploatacyjnej�oraz�rodzaj�prowadzonej�działalności.
9.� Wadium�oferentów,�których�oferty�nie�zostaną�wybrane�zostanie�zwrócone�do�7�

dni�od�rozstrzygnięcia�przetargu�i�zatwierdzenia�jego�wyników�przez�Zarząd.
10. Wadium�oferenta,�którego�oferta�zostanie�przyjęta�będzie�zaliczone�na�poczet�na-

leżności�czynszowych�za�ww.�lokal.
11.� Przed�przejęciem�lokalu�Najemca�zobowiązany�jest�do�wpłacenia�kaucji�w�wyso-

kości�trzymiesięcznego�czynszu.
12.� Wadium�przepada�na�rzecz�RSM�jeżeli�oferent,�którego�oferta�zostanie�przyjęta,�

uchyli�się�od�zawarcia�umowy�w�terminie�14�dni�od�dnia�przetargu.�
13.� O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�poinformowani�pisemnie.
14.� Spółdzielnia� zastrzega� sobie� prawo�unieważnienia� przetargu�bez�podania� przy-

czyn�.
Szczegółowych informacji udziela dział Członkowsko-lokalowy, pokój 118, tel. 32 

248-24-11 wew. 311.
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GórNIcZA�SpóŁdZIElNIA�MIESZkANIOwA�
„Nasz Dom” 

z�siedzibą�w�rudzie�Śląskiej�przy�ulicy�kłodnickiej�97�
zatrudni osobę na stanowisko  

inspektora nadzoru robót instalacyjnych   
na  ½ etatu lub umowę zlecenie.

wymagania: 
staż�pracy�minimum�5�lat�w�nadzorze�inwestorskim,1.�
uprawnienia�instalacyjne�w�zakresie�instalacji�wodno-kanalizacyjnej,�sanitarnej�i�2.�
centralnego�ogrzewania,�
przynależność�do�Śląskiej�Okręgowej�Izby�Inżynierów�Budownictwa,3. 
znajomość�obsługi�komputera,4.�
znajomość�zasad�kosztorysowania�i�aktualnego�oprogramowania�w�tej�dziedzinie.5.�
Oferty�zawierające�cV,�list�motywacyjny�oraz�udokumentowanie�spełnienia�

wymienionych�powyżej�wymogów�prosimy�składać�w�siedzibie�Zarządu�Spół-
dzielni�w�pokoju�113.

GórNIcZA�SpóŁdZIElNIA�MIESZkANIOwA�
„Nasz Dom” 

z�siedzibą�w�rudzie�Śląskiej�przy�ulicy�kłodnickiej�97�

zatrudni osobę do działu technicznego
wymagania: 

wykształcenie�minimum�średnie�techniczne�budowlane,1.�
uprawnienia�budowlane,2.�
przynależność�do�Śląskiej�Okręgowej�Izby�Inżynierów�Budownictwa,3. 
staż�pracy�minimum�5�lat,4.�
znajomość�obsługi�komputera,�5.�
znajomość�zasad�kosztorysowania�i�aktualnego�oprogramowania�w�tej�6. 
dziedzinie.
Oferty�zawierające�cV,�list�motywacyjny�oraz�udokumentowanie�

spełnienia�wymienionych�powyżej�wymogów�prosimy�składać�w�siedzi-
bie�Zarządu�Spółdzielni�w�pokoju�113.
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W piątek (9.01.) tenisistki stołowe UKS-u 
Halembianka 2001 Ruda Śląska pokonały na 
wyjeździe 8:2 AKS Mikołów. To kolejna z rzę-
du wygrana Halembianki w rozgrywkach II li-
gii kobiet. Punkty w meczu z Mikołowem zdo-
były: Sabina Wyrobek (2,5 pkt), Katarzyna Ja-
kubik (1,5 pkt), Monika Jarosińska (1,5 pkt), 

Halembianka pokonała Mikołów
Martyna Radzik (1 pkt), Karolina Tabacka 
(1 pkt) i Bożena Polińska-Zocłońska (0,5 pkt). 
Po dwunastu seriach rudzka drużyna zajmuje 
3. miejsce w tabeli. Do końca I rundy pozostały 
tylko trzy mecze. W piątek (16.01.) UKS Ha-
lembianka 2001 Ruda Śląska zagra u siebie z KTS
-em Lędziny.

Skończył się pełen pracy, walki i wyrze-
czeń rok 2014, więc nadszedł czas sporto-
wych podsumowań. Już po raz XXII or-
ganizujemy Plebiscyt na Najlepszego 
Trenera i Sportowca Roku. W na-
stępnym numerze „WR” pojawi się 
lista kandydatów, którzy powalczą 
o te prestiżowe wyróżnienia. Tra-
dycyjnie o wyborze najpopular-
niejszego sportowca zdecydują 
Czytelnicy naszej gazety.

Do 16 stycznia można jeszcze 
wysyłać zgłoszenia swoich kandy-
datów w kategoriach Sportowiec 
Roku 2014, Trener Roku 2014 i Spor-
towiec-Skrzat. Przypominamy, że naj-
ważniejsze są ubiegłoroczne osiągnięcia. 
Dodatkowo każdy kandydat powinien re-
prezentować klub z Rudy Śląskiej w kategorii 
seniorów lub juniorów w dyscyplinach mających 
swoje związki i rozgrywki ligowe. Pierwszeństwo 
mają zawodnicy reprezentujący barwy narodowe 
bądź będący tegorocznymi medalistami mistrzostw 

P�������� �� S�������� � T������ R���

Zaczną się 
duże emocje!

Polski w tej kategorii. Jeśli jednak klub nie posia-
da tak utytułowanego zawodnika, wówczas może 
zgłosić takiego, który ma udokumentowane sukce-
sy na arenie wojewódzkiej. W ostateczności może 

to być sportowiec krzewiący pozytywne warto-
ści w Rudzie Śląskiej. Podobnie jak w latach 
poprzednich, w przypadku gier zespołowych 

każdemu klubowi w każdej dyscyplinie 
przysługuje jedna kandydatura.

By zgłosić kandydata należy wy-
słać zgłoszenie na jeden z adre-

sów: robert.polzon@wiadomoscirudzkie.pl lub 
biuro@wiadomoscirudzkie.pl a w zgłoszeniu za-

mieścić: imię i nazwisko kandydata, wiek, przy-
należność klubową, krótki opis osiągnięć 
w 2014 roku i fotografi ę.

Kandydatury zostaną sprawdzone przez 
specjalnie powołaną komisję. To ona wskaże 
zawodników w kategorii Sportowiec i Trener 
Roku 2014. Natomiast Czytelnicy „WR” wy-
łonią pozostałych laureatów. Gala rozdania 

nagród odbędzie się 27 lutego w Domu Kultury 
w Bielszowicach.

Po raz kolejny nagrodzeni zostaną najlepsi sportowcy.

Przed wznowieniem sezonu drużynę Gwiaz-
dy czekał sprawdzian w spotkaniu 1/16 Halowe-
go Pucharu Polski. Przeciwnikiem halembian 
był zespół pierwszoligowców z Malwee. Mecz 
zakończył się wynikiem 7:0 dla Gwiazdy.

Mecz przez kilka pierwszych minut był wy-
równany – i z jednej, i z drugiej strony dobrze 
spisywali się bramkarze. W meczu bramki dla 
gości zdobyli: po dwie Piasecki i Martyn, a po 
jednej Krajanowski, Pękala i Szachnitowski. 
Gwiazda wygrała zasłużenie i w 1/8 zmierzy się 
w połowie lutego z Góralem Tryńcza.

W meczu zadebiutował ofi cjalnie w zespole 
Gwiazdy Dawid Bańczyk. W przyszłym tygo-
dniu nie ma jeszcze rozgrywek ligowych, ru-
dzianie zagrają sparing z AZS-em Uniwersytet 
Śląski Katowice. Mecz odbędzie się na parkie-
cie rywali.

F�����

Gwiazda w pucharze 

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

J�-J����

Starty kończące rok
Przed końcem roku zawodników Ju-Jitsu Ru-

da Śląska czekały dwa poważne sprawdziany. 
W grudniu wzięli oni udział w Zawodach Judo 
Sosnowiec (19.12.) i Pucharze Polski Juniorów 
i Młodzieżowców (14.12.).

W zawodach judo w swoich kategoriach za-
wodnicy zdobyli następujące pozycje: I miejsce 
– Marcin Maciulewicz, II miejsce – Kamil Ha-
tlapa, a III lokatę – Ola Pokorna, Fabian Sznap-
ka, Maciek Szczepanik i Jakub Skrzypczak.

Rudzianie mogli być także szczęśliwi po za-
wodach Pucharu Polski Juniorów i Młodzieżow-
ców, które rozegrane zostały na hali sportowej 
MOSiR-u w Olkuszu. Tam pierwsze miejsce 
zdobył Marcin Maciulewicz w kategorii 81 kg, 
natomiast trzecie miejsce w kategorii 60 kg Pa-
weł Swędrowski. Tuż za podium znalazł się Ja-
cek Ostrowski w kategorii 69 kg. Rudzcy zawodnicy zaliczyli dobre starty.

Gwiazda w pucharze 

Za niedługo Gwiazda 
wróci do ligowych rozgrywek.
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Zawodnicy Pogoni Ruda Śląska wkroczyli w nowy rok 
z ogromnym impetem. Dwa kolejne mecze rudzkiej drużyny 
zakończyły się dwoma zwycięstwami. W środę (7.01.) zawod-
nicy Pogoni przyjmowali na własnej hali drużynę Mickiewicza 
Katowice. W pierwszej rundzie w Katowicach obie drużyny stwo-
rzyły ciekawe widowisko, po którym minimalnie lepsi okazali się 
gospodarze, wygrywając 78:73. Kolejny mecz tych drużyn znów 
nie rozczarował i zakończył się wynikiem 78:72 dla rudzian.

W sobotę (10.01.) rudzianie znowu mieli powód do radości. 
Tym razem koszykarze Pogoni wygrali wyjazdowy mecz z druży-
ną Röben Gimbasket 
Wrocław. Mecz ułożył 
się po myśli zawodni-
ków Marcina Cyrana, 
którzy już po pierwszej 
kwarcie wypracowali 
sobie sześciopunktową przewagę. I mimo trochę gorszej gry w ko-
lejnych minutach nie stracili prowadzenia do końca pierwszej po-
łowy meczu. W trzeciej kwarcie Pogoń zagrała wyśmienicie i zna-
cząco podwyższyła prowadzenie. W ostatniej odsłonie gry rudzia-
nie kontrolowali już spotkanie, by ostatecznie wygrać 56:74.
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Irlandzko-włoski duet

Nowi trenerzy podczas podpisywania kontraktu.

Nowym trenerem rugbistów z Rudy 
Śląskiej został Irlandczyk Stephen Ca-
rey. Umowę z klubem podpisał 5 stycz-
nia br. Stephen Carey w trakcie swojej 
zawodniczej kariery reprezentował klu-
by Young Munster i Nenagh Ormond. 
Z Young Munster grającym w Limerick 
występował w latach 2003 – 2009 
w drugiej lidze irlandzkiej (AIL Divi-
sion 2). Grał także w reprezentacji Ir-
landii do lat 18. Wychowankiem Young 
Munster jest m.in. 
obecny kapitan re-
prezentacji Irlan-
dii Paul O’Con-
nell. S. Carey grał 
na pozycji obroń-
cy i środkowego 
ataku.

 – Chciałbym rozwijać u swoich za-
wodników przede wszystkim rozumienie 
gry, ponieważ jest to bardzo ważny ele-

R����

ment tej dyscypliny. Chcę promować 
ten sport jako świetną zabawę, w której 
każdy może wziąć udział – mówi Ste-
phen Carey. W swym trenerskim dorob-
ku ma prowadzenie zespołu juniorów 
Nenagh Ormond w latach 2009 – 2011 
oraz funkcję trenera obrońców klubu.

Stephen Carey na stałe mieszka 
w Polsce od początku 2014 r. Pracuje 
w szkole, ucząc angielskiego w roli 
„native speakera”. – Wszyscy oczekują 

jednej odpowiedzi – 
że zdołam awanso-
wać z klubem do 
I ligi. Ale to byłaby 
zbyt prosta odpo-
wiedź. Cel jest bo-
wiem szerszy, am-
bitniejszy i posta-

wiony w dłuższej perspektywie czasowej 
– rozwinąć tak umiejętności drużyny, by 
stała się jednym z czołowych zespołów 

Koszykówka
– II liga mężczyzn
1 KS AZS AWF Katowice 32 16 16-0
2 KK Polonia Bytom 26 16 10-6
3 Alba Chorzów 26 16 10-6
4 MCKiS Jaworzno 25 15 10-5
5 KKS M. Romus Katowice 25 15 10-5
6 WKK ProBiotics Wroc. 23 15 8-7
7 KS Pogoń Ruda Śląska 23 16 7-9
8 AZS Politechnika Cz-wa 21 15 6-9
9 MKS Dąbrowa G. SA II 21 16 5-11
10 KS MOSiR Cieszyn 18 15 3-12
11 Röben Gimbasket Wrocław 15 15 0-15

Sportowy 
rozkład jazdy
Tenis stołowy – II liga kobiet

16 stycznia (piątek), godz. 18.00 
(Aula SPS 15 ul. Energetyków 15, 
Halemba) UKS Halembianka 2001 

Ruda Śląska – KTS Lędziny
Koszykówka

17 stycznia (sobota) MCKiS 
Jaworzno – KS Pogoń Ruda Śląska

W SKRÓCIE

Oliwia 
w kadrze

20 grudnia w Warszawie w ramach 
5. Pucharu Warsa i Sawy rozegrano 
mecz w akrobatyce sportowej pomię-
dzy reprezentacjami Polski, Ukrainy, 
Białorusi oraz stołecznego miasta. Na 
tych zawodach Oliwia Hałupka zade-
biutowała w seniorskiej kadrze naro-
dowej.

Rudzka gimnastyczka wraz z Martą 
Śrutwą oraz Magdą Rajtor wystąpiła 
w konkurencji trójek. W całych zawo-
dach Polska zajęła trzecie miejsce, 
Ukraina drugie, a pierwsze Białoruś.  
Spośród wszystkich startów kadry ze-
spół „Śląskie Rio” osiągnął najwyższy 
wynik punktowy w całym spotkaniu.

Rozgrywki 
Gwiazdy

W niedzielę (11.01.) rozegrano ko-
lejny turniej z cyklu turniejów jubile-
uszowych o Puchar Prezydenta Miasta 
Ruda Śląska. W turnieju w zmaga-
niach wzięły udział drużyny rocznika 
2006. Gospodarze ulegli w fi nale ze-
społowi AKS-u Mikołów, przegrywa-
jąc 0:1.

Na parkiecie wystąpiło dziesięć 
drużyn, a turniej miał charakter mię-
dzynarodowy, bowiem wystąpiły tak-
że zespoły ze Słowacji – Junosport, 
Stara Lubovna i po raz pierwszy w cy-
klu TJ Smilovice z Czech.

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
organizatorzy wybrali Piotra Zieliń-
skiego z Chrzanowa, najlepszym 
bramkarzem Daniela Olszówkę z Mi-
kołowa, a królem strzelców z sześcio-
ma trafi eniami został Mateusz Rze-
szowski.

Turnieje 
KPKS-u

Młodziczki KPKS-u Halemba ro-
zegrały przez weekend dwa turnieje 
IV etapu rozgrywek. W sobotę 
(10.01.) pojechały do Piekar 
Śląskich, gdzie zmierzyły się 
z GS UKS-em Krzanowice i UKS-
em Net Piekary Śląskie. W niedzielę 
(11.01.) natomiast walczyły o punk-
ty w Sosnowcu z drużynami MKS-
MOS Płomień Sosnowiec 2 i UKS-
em Net Piekary Śląskie. Wszystkie 
te spotkania zostały rozstrzygnięte 
dopiero w tie-breakach i wszystkie 
zostały wygrane przez drużynę z Ru-
dy Śląskiej.

Skład: K. Szafarczyk (K), M. Woj-
taszczyk (L), A. Spodzieja, M. Skworc, 
N. Sobiech, N. Hauptman, O. Wilk, 
O. Barczak, W. Nalewaj, N. Stencel

Trenerzy: A. Michna, A. Wodarski

Podwójne przebudzenie
K���������

„W Rudzie jest młody, właściwie 
rozwijający się klub z dobrym 

zapleczem sportowym. Przyglądałem 
się od pewnego czasu zawodnikom. 

Są ambitni, żyją rugby, a co 
najważniejsze – chcą się uczyć”.

Ciężary zmagań
T������ ������

Miniony weekend w Rudzie Śląskiej 
stał pod znakiem silnych ludzi. Na hali 
w Nowym Bytomiu  rywalizowali naj-
lepsi trójboiści i trójboistki z całej Pol-
ski. Wszystko to w ramach walki nie tyl-
ko o tytuły Mistrzów Śląska w Trójboju 
Siłowym Klasycznym, ale i o dostanie 
się do kadry Polski na zbliżające się 
Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa 
Świata w Trójboju Siłowym Klasycz-
nym.

– Pod szyldem naszego zespołu wy-
stąpiło w turnieju wielu rudzian, gdyż 
głównym założycielem jest Sebastian 

Kot, czyli utytułowany zawodnik z Rudy 
Śląskiej. Jest nas dość sporo i też rywa-
lizujemy między sobą, więc na pewno 
motywacji do walki nam nie brakuje – 
mówi Tomasz Zyskowski z drużyny 
Husaria Katowice. – Ten sport staje się 
coraz popularniejszy, myślę, że jest to 
związane z tym, że coraz więcej osób 
chodzi na siłownię. Ludzie chcą spraw-
dzić swoje możliwości – dodaje.

Głównym organizatorem imprezy 
jest Husaria Katowice oraz Polski 
Związek Kulturystyki Fitness i Trójbo-
ju Siłowego.

rugby w Polsce – dodaje nowy trener 
rudzkich rugbistów.

 Drugim trenerem Gryfów został 
Włoch Michele Cavallo. Michele pra-
cuje i gra w rudzkim klubie już od roku. 
Ma za sobą karierę w CUS Genova 
Rugby w którym grał w latach 1990 – 
1995 w drugiej i pierwszej lidze wło-
skiej. Ma na koncie także akademickie 
wicemistrzostwo Włoch (1992) w rug-

by 7. Grał na pozycji środkowego ataku 
i skrzydłowego. Obecnie mieszka i za-
rządza w Polsce oddziałem dużej fi rmy 
logistycznej. Razem ze S. Carey’em 
poprowadzą zespół z Orzegowa w nad-
chodzącym sezonie.

 Start sezonu ligowego dla Gryfów 
pod koniec marca, a Diablice pierwszy 
turniej rozegrają 11 kwietnia br. w Olsz-
tynie.

Zmaganiom towarzyszyły nieprawdopodobne emocje.

Podwójne przebudzenie

(7.01.) KS Pogoń Ruda Śląska 78:72
KKS Mickiewicz Romus Katowice

(10.01) Röben Gimbasket Wrocław 
56:74 KS Pogoń Ruda Śląska

Rudzianie nie wystrzegali się błędów, 
ale odnieśli dwa zwycięstwa.
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