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* KREDYTY *GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
15 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

KREDYT 
na każdą kieszeń

oprocentowanie • 
kredytów gotówkowych 
i konsolidacyjnych 
już od 5 %
kredyty hipoteczne, • 
samochodowe i fi rmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń • 
wiekowych
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo napisz 
SMS-a o treści TAK

Doradztwo fi nansowe 
668-447-277

ODDZWONIMY

CHWILÓWKA
BEZ ZAŚWIADCZEŃ NA DOWÓD OSOBISTY

GOTÓWKA 
NATYCHMIAST

TEL. 513 249 420
514-734 328

Mamy lodowisko!

  
Więcej str. 2

BARBÓRKA 2015

Górnicze 
świętowanie

Grudzień to czas święta Górniczej 
Braci oraz tradycyjnych już odwie-
dzin rudzkich kopalń przez władze 
miasta. Od poniedziałku prezydent 
miasta podczas rozpoczęcia „szych-
ty” spotyka się z pracownikami na-
szych czterech kopalń. To okazja do 
złożenia barbórkowych życzeń 
– a najważniejsze z nich to „tyle sa-
mo wyjazdów, co zjazdów”. Kopal-
nie to największy pracodawca w Ru-
dzie Śląskiej.

 Czytaj więcej str. 12

WOKÓŁ NAS

Wirtuoz 
z cyją

Rudę Śląską odwiedził akordeonista, 
zwycięzca drugiej edycji telewizyjnego 
show „Mam Talent”, wykładowca Aka-
demii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach i członek 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Akor-
deonistów. Koncert w bielszowickim 
Domu Kultury odbył się przy okazji tra-
sy koncertowej promującej najnowszą 
płytę muzyka „For Alice”. O początkach 
kariery, twórczości i najnowszej płycie 
rozmawiamy z Marcinem Wyrostkiem.

 Czytaj więcej na str. 9
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Zadaszone lodowisko już czynne
Nowy obiekt kosztował prawie dwa 

miliony złotych. Budowa zadaszonego 
lodowiska to kolejny etap rewitalizacji 
ośrodka rekreacyjno-sportowego Bur-
loch Arena. – Oddajemy do dyspozycji 
sportowców i mieszkańców nowe zada-
szenie, dzięki któremu wydłuży się okres 
korzystania z lodowiska. Chcemy 
w przyszłości kontynuować rozbudowę 
kompleksu sportowego w Orzegowie. 
W planach mamy jeszcze m.in. budowę 
skateparku, toru saneczkowego, trasy 
rowerowej oraz budynku gastronomi- 

cznego – wyliczała prezydent Rudy Ślą-
skiej Grażyna Dziedzic. 

Zadaszenie lodowiska wykonane zo-
stało ze stali. W obiekcie zainstalowano 
oświetlenie w postaci 120 kompletów 
opraw ledowych o łącznej mocy ponad 
9400 W. Ponadto przed słońcem chronić 
będą przesłony żaluzjowe, zamontowa-
ne po bokach lodowiska. Z obiektu bę-
dzie można korzystać nie tylko zimą. 
Latem otwarte będą korty tenisowe ze 
sztuczną nawierzchnią. 

O potrzebie budowy takich obiektów 
przekonani byli goście specjalni otwar-
cia obiektu, którzy przybyli do Orzego-
wa. – Kiedy byłem w wieku chłopców, 
którzy podczas otwarcia rywalizowali 
tu, na lodowisku, mogłem tylko poma-
rzyć o takich warunkach gry. Wierzę, że 
miejsce to będzie tętnić życiem i w przy-
szłości doczekamy się wielu zawodników 
z Rudy Śląskiej, którzy będą stanowić  
o sile polskiego hokeja – mówił Mariusz 
Czerkawski, uznany polski hokeista oraz 
olimpijczyk.

Drugi gość specjalny – łyżwiarz figu-
rowy i olimpijczyk z Vancouver – jest 
przekonany, że im więcej takich miejsc, 
tym więcej mamy szans na odkrycie no-
wych talentów, nie tylko hokejowych, 
ale także mniej popularnego łyżwiar-

INWESTYCJE 

W miniony weekend 
uroczyście otwarto 
lodowisko przy Burloch 
Arenie. Organizatorzy 
zadbali o atrakcje – były to 
m.in. pokazy łyżwiarstwa 
figurowego oraz mecz 
hokeja w wykonaniu 
drużyny Polonii Bytom. 
Jednak największą 
popularnością wśród 
mieszkańców miasta 
cieszyła się otwarta 
ślizgawka. 

Podczas otwarcia lodowiska odbył się turniej minihokeja.
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REKLAMA

stwa figurowego. – Nasza dyscyplina, 
szczególnie tu, na Śląsku, nie jest tak po-
pularna jak hokej, ale myślę, że każdy 
taki nowy obiekt zachęci chociaż pewną 
grupę dzieci do uprawiania łyżwiarstwa 
figurowego – podkreślał Przemysław 
Domański.

Nowe lodowisko jest już czynne i cze-
ka na wszystkich miłośników jazdy na 
łyżwach, ale na tym nie koniec prac. 
Trwa przygotowanie do trzeciego etapu 
rewitalizacji Burloch Areny. – Przy bo-

isku staną cztery maszty oświetleniowe 
o wysokości 27 m. Na każdym z nich za-
montowane będzie 20 projektorów o mo-
cy 1000 W. Duża część robót jest już 
wykonana, czekamy na dostawę słupów 
– informuje Piotr Janik, naczelnik Wy-
działu Inwestycji UM. – Zastosowane 
zostaną specjalistyczne projektory, dzię-
ki czemu boisko będzie równomiernie 
oświetlone, a zjawisko olśnienia poza 
boiskiem zostanie ograniczone – zazna-
cza.  Arkadiusz WieczorekWszyscy mali zawodnicy odebrali medale.
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Mieszkańcom Rudy Śląskiej 
umożliwione zostanie przyjmowanie 

odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych, stanowiących 
odpady komunalne w punktach 

selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Doprecyzowana 

została również liczba pojemników na 
niesegregowane odpady komunalne 
dla nieruchomości zamieszkiwanych: 

do pięciu osób – jeden  pojemnik 
120 l, sześć osób i więcej – dwa 

pojemniki 120 l lub jeden 
pojemnik 240 l.

REKLAMA

SESJA RADY MIASTA

Cena wody bez zmian, 
opłata za śmieci w górę

Podwyższenie „opłaty śmieciowej” 
to wynik ostatniego przetargu śmie-
ciowego. W postępowaniu została zło-
żona tylko jedna oferta, która przewi-
duje stawkę za odbiór i zagospodaro-
wanie jednej tony odpadów na pozio-
mie ponad 460 zł brutto. To o 110 zł 
więcej niż było do tej pory. Wpływ na 
podwyższenie stawki przez wykonaw-
cę ma między innymi to, że od nowe-
go roku nieposegregowane śmieci i od-
pady zielone z terenu miasta w całości 
będą wywożone do Regionalnych In-
stalacji Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych, które za każdą tonę przy-
wożonych odpadów pobierają średnio 
290 złotych. Ruda Śląska nie ma takiej 
instalacji, dlatego też odpady będą 
transportowane do innych miast.  Do 
tej pory miasto część śmieci składo-
wało w dwóch miejscowych tzw. in-
stalacjach zastępczych, co znacznie 
obniżało koszty. – Dostaliśmy infor-
mację, że od nowego roku RIPOK-i bę-

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta podjęto decyzję o przedłużeniu dotychczas obowiązujących taryf opłat za wodę i ścieki. Dzięki temu obecne ceny 
będą obowiązywały do końca 2016 roku. Rudzianie za wodę i ścieki zapłacą w sumie 13,79 zł brutt o. Jeden metr sześcienny wody to koszt 5,42 zł, a metr 
sześcienny odprowadzanych ścieków – 8,37 zł. Nie udało się jednak utrzymać ceny za wywóz śmieci. Nowa stawka „opłaty śmieciowej” będzie wyższa od 
dotychczasowej o trzy złote.  

Radni obradowali w czwartek m.in. na temat opłat za śmieci.
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Ruda Śląska-Halemba 
ul. Rybnicka 5 
tel. 32 24-22-722
pn.-pt. 7.00-18.00
sob. 7.00-13.00 www.alex.slask.pl

Oferujemy
drzwi
i podłogi
z montażem

Oferujemy farby, tapety, 
fototapety
tapety na zamówienie

Ruda Śląska-Godula, ul. Joanny 18 
tel. 32 34-23-320
Ruda Śląska-Wirek, ul. Dąbrowskiego 18 
tel. 32 24-20-171
Ruda Śląska-Halemba, ul. Zamenhofa 2a 
tel. 32 34-20-191
Zabrze-Zaborze, ul. Korczoka 78 
tel. 32 274-96-10

www.alex.slask.pl

SKŁ AD BUDOWL ANY ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW

dą w stanie w całości odbierać od nas 
śmieci zmieszane oraz odpady zielone. 
W tej sytuacji nie będziemy mogli już 

wykorzystywać instalacji zastęp-
czych, które funkcjonują w Rudzie 
Śląskiej, bo tak nakazuje ustawa 

– tłumaczył wiceprezydent Krzysztof 
Mejer.

Żeby system śmieciowy się samofi -
nansował, cena musiałaby zostać pod-
niesiona do kwoty 14,30 zł za osobę 
na miesiąc. To oznaczałoby jednak 
podwyżkę o 5,30 zł. Zdecydowano się 

na podniesienie opłaty jedy-
nie o trzy złote, a brakująca 
kwota zostanie pokryta z bu-
dżetu miasta. W ciągu naj-
bliższego roku będzie to 
kwota ponad 3,7 mln zł.

Jednocześnie radni pod-
wyższyli stawki opłat dla 
tzw. nieruchomości nieza-
mieszkałych, na których wy-
twarzane są odpady komu-
nalne, m.in. dla fi rm, szkół, 
przedszkoli, czy placówek 
służby zdrowia. Radni pod-
jęli też uchwały dotyczące 
odbioru śmieci z ogródków 
działkowych. W Rudzie Ślą-

skiej opłata będzie wynosiła 42 złote 
za odpady segregowane i 84 złote dla 
odpadów niesegregowanych. Opłata 
będzie pobierana w dwóch równych 
ratach w terminie do 30 czerwca oraz 
do 31 października.

 Arkadiusz Wieczorek 
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Jedne korty niszczeją, inne mogą powstać  | W���� 

Od kilku lat korty niszczeją i nie nadają się do użytku.

– Właścicielem terenu oraz nakła-
dów na gruncie w postaci ogrodzenia 
oraz kortów jest miasto, z kolei  obiek-
ty towarzyszące w postaci budynków 
gospodarczych należą do podmiotu, 
z którym zawarto umowę najmu w celu 
korzystania z kortów. Z uwagi na fakt, 
iż spółka nie wywiązywała się z posta-
nowień umowy najmu dotyczących 
płatności, umowa ta została wypowie-
dziana przez miasto. Aktualnie toczy 
się postępowanie sądowe w zakresie 

wydania nieruchomości – tłumaczy 
Adam Nowak, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta.

Aby obiekt mógł znów funkcjono-
wać, potrzebne są pieniądze, a tych 
w planach na remont kortów miasto 
na razie nie ma. Pojawił się jednak in-
ny kompleks sportowy, w ramach któ-
rego miały powstać m.in. korty teni-
sowe. Chodzi o obiekt przy ulicy 
Czarnoleśniej. Jednak jego powstanie 
zostanie odłożone w czasie, ponieważ 

zainteresowana 
tym terenem spół-
ka wycofała się 
z realizacji inwe-
stycji. – W kwestii 
planowanego cen-
trum tenisowego 
na terenie położo-

Temat zaniedbanych kortów tenisowych przy ul. Kolberga w Wirku po-
ruszany był już wielokrotnie. Zgłosili się z nim także do naszej redakcji 
mieszkańcy tego rejonu, pamiętający czasy, kiedy to korty tętniły życiem. 
Obecnie obiekt niszczeje, a miasto nie ma póki co wpływu na zmianę 
tego stanu rzeczy. 

Tego typu sprawy zgłaszane są do 
Straży Miejskiej. Ta może interweniować 
na podstawie ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym, ale w momencie, gdy samochód 
porzucony został na drodze publicznej. 
Jednak w tym przypadku jest inaczej.

 – Ustaliliśmy, że samochód znajduje 
się na parkingu Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Kopalnianej i nie 
zagraża bezpieczeństwu, więc sprawa 
jest w zawieszeniu – mówi Tomasz Pa-
rzonka, rzecznik prasowy Straży Miej-
skiej w Rudzie Śląskiej. 

Sprawą zajęła się także spółdzielnia RSM. 
Nie udało się jednak ustalić, jak długo samo-
chód stoi nieużywany oraz nie stwierdzono, 
by blokował on odpływ wody opadowej.

– Równocześnie stan techniczny nie 
pozwala na zakwalifi kowanie go jako po-
rzuconego wraku, gdyż samochód jest 
zabezpieczony i posiada aktualne tablice 
rejestracyjne, co pozwala również przy-
jąć, iż nie jest to samochód porzucony 
z zamiarem jego pozbycia się przez wła-
ściciela – wyjaśnia Gabriela Lutomska, 
rzeczniczka prasowa RSM. 

Jest jednak szansa na zmianę. – Spół-
dzielnia informuje, że nie dysponuje 
środkami przymusu wobec kierowców 
parkujących na miejscach parkingowych 
położonych na terenach spółdzielni. Jest 
to w gestii policji, do której zwrócimy się 
z odpowiednim wnioskiem – zapowiada 
Lutomska. Joanna Oreł Samochód przy ul. Kopalnianej wygląda na nieużywany.

Miasto czeka na kolejnych chętnych inwestorów 
zainteresowanych realizacją projektu przy ulicy 

Czarnoleśnej. – Jesteśmy jak najbardziej otwarci 
na rozmowy dotyczące nowej funkcji dla tego 
miejsca zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta – zachęca Adam Nowak. 

Problematyczny samochód | BYKOWINA
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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

REKLAMA

OGŁOSZENIA

nym przy ul. Czarnoleśnej, informuję 
iż spółka zrezygnowała z planowanej 
inwestycji, a co za tym idzie, z najmu 
nieruchomości na wskazany wyżej 
cel, z uwagi na brak możliwości fi nan-

sowania inwestycji ze środków unij-
nych – mówi Adam Nowak. 

Magistrat zapowiada, że korty po-
wstaną, jeżeli uda się znaleźć nowego 
inwestora. Arkadiusz Wieczorek

INFORMACJA 
DLA 

MIESZKAŃCÓW

Zgodnie z zapisami 
Kodeksu pracy, w zamian 
za święta przypadające 

w dniach wolnych od pracy 
pracodawca zobowiązany 

jest wyznaczyć dla 
pracowników inne dni 

wolne od pracy.

W związku z powyższym, 
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska 
informuje, że w dniu 

24 grudnia 2015 r. 
Urząd Miasta 

będzie nieczynny. 
Regulacja ta nie obejmuje 

pracowników Urzędu Stanu 
Cywilnego rejestrujących 

zgony, 
którzy będą pracować:

– 24 grudnia – 8.00-14.00

– 28 grudnia – 8.00-18.00

Porzucony samochód przy ul. Kopalnianej 22 blokuje korytko ściekowe, przez co przy obfi tych opadach deszczu droga stoi w wodzie – taki sygnał 
otrzymaliśmy od mieszkańców Bykowiny.  Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa – właściciel terenu – twierdzi jednak, że problemu nie ma, a samochód 
nie wygląda jak wrak.



www.wiadomoscirudzkie.pl INTERWENCJA | 2.12.20155

Kto będzie odbiorcą ekologicznie 
wytworzonej energii w planowanej farmie 

fotowoltaicznej w Halembie? – Wytworzona 
energia elektryczna zostanie sprzedana do 

sieci zgodnie z obowiązującym w Polsce 
prawem energetycznym, w oparciu o system 
aukcyjny. Ogłoszenie terminu pierwszej aukcji 

powinno ukazać się w pierwszym kwartale 
2016 roku – wyjaśnia inwestor.

HALEMBA

Będziemy mieli największą farmę 
fotowoltaiczną w Europie?

Seria pożarów, które po kolei trawiły kolejne części byłej elektrowni Halemba, spowodo-
wała, że miejsce to znalazło się na językach mieszkańców całego miasta. Pojawienie się no-
wego właściciela terenu, zagadkowe pożary oraz planowane inwestycje stały się przyczyną 
wielu pytań, na które odpowiedź brzmi... prawdopodobnie powstanie u nas największa, 
europejska farma fotowoltaiczna!

Tak wygląda teren po zlikwidowanej elektrowni.
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Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie 
pierwszeństwa do  zawarcia umowy na ustanowienie odrębnej własności do niżej 

wymienionych mieszkań
i przetarg 

kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Heleny Modrzejewskiej 8c/1, 2 p. + k., parter o pow. 38,00 m2 47.844,- zł
w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul. Antoniego Zielińskiego 3a/7, 4 p. + k., III piętro o pow. 67,70 m2 138.053,- zł
ul. Antoniego Zielińskiego 6c/2, 1 p. + k., parter o pow. 35,98 m2 63.915,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Główna 26a/19, 2 p. + k., IV piętro o pow. 35,30 m2 60.808,- zł 
w Rudzie Śl. – wirku: 
ul. Obrońców Westerplatte 8/8, 2 p. + k., III piętro o pow. 46,40 m2 77.576,- zł 
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Franciszka Wilka 10/15, 4 p. + k., V piętro o pow. 73,00 m2 135.004,- zł
ul. Sztolniowa 4a/4, 2 p. + k., II piętro o pow. 48,65 m2 95.966,- zł
ul. Szpaków 39/1, 3 p. + k., parter o pow. 76,40 m2 137.506,- zł

ii przetarg
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro o pow. 37,00 m2 80.750,- zł
ul. Antoniego Tiałowskiego 9c/2, 2 p. + k., parter o pow. 38,50 m2 66.915,- zł
w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu:
ul. Objazdowa 5/10, 2 p. + k., III piętro o pow. 54,40 m2 88.650,- zł
ul. Spółdzielcza 7a/17, 2 p. + k., IV piętro  o pow. 38,80 m2 71.788,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Adama Mickiewicza 5b/11, 2 p. + k., II piętro o pow. 37,90 m2 70.516,- zł 
w Rudzie Śl. – Bielszowicach: 
ul. Równoległej 1/14, 3 p. + k., IV piętro o pow. 45,40 m2 78.355,- zł 
ul. ks. Józefa Niedzieli 29c/7, 2 p. + k., II piętro o pow. 48,00 m2 61.637,- zł

warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielczego własno-1. 
ściowego prawa w zasobach RSM.
Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój2.  213 pisemnej oferty w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .................................” do 
dnia 15.12.2015 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku 
dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM.
Wpłacenie wadium w wysokości 3. 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VaT tytułem opłaty przetargowej na 
każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków oczekujących) przelewem do dnia 
15.12.2015r do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2015 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem 
dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad 

kwotę wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy Spółdziel-

ni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wy-

mianą okien (do 5 lat) Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania 
przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.

W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowego nie póź-
niej niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w 
banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbęd-
ne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż 
te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.

pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami mają członko-
wie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą. Członek oczekujący 
może objąć tylko jedno mieszkanie, bez względu na ilość złożonych ofert.

Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent, który posiada naj-
niższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 7.12.2015 r. w godz. od 14.00 do 16.00 oraz w terminach uzgod-
nionych z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu: A-1 Ruda Śl.-Godula tel. (32) 
248-22-32, A-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom tel. (32) 248-61-94, A-3 Ruda Śl. 1 tel. (32) 248-44-10, A-4 Ruda Śl.-
Halemba tel. (32) 242-65-93, Ruda Śl.-Kochłowice tel. (32) 242-88-97, A-5 Ruda Śl.-Wirek, Bielszowice tel. (32) 
242-09-35, A-6 Ruda Śl.-Bykowina tel. (32) 242-70-75, A-7 Ruda Śl.-Orzegów tel. (32) 248-18-11.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1. miesiąca od dnia wniesie-

nia wylicytowanej kwoty w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290. 
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

Odkąd właścicielem terenu stała się war-
szawska firma Bravet, doszło do serii trud-
nych do ugaszenia pożarów, do których po-
dejrzliwie podchodzili zarówno mieszkańcy 
Rudy Śląskiej jak i służby zajmujące się tą 
sprawą. Okazało się bowiem, że zadaniem 
właściciela jest rewitalizacja zdegradowa-
nych terenów poprzemysłowych po elek-
trowni Halemba, czyli ich przygotowanie 
pod inwestycję. Jak udało nam się ustalić, na 
ten cel spółka uzyskała środki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, które wyniosły 1,89 
miliona złotych. Bravet w ubiegłym roku tylko 
ogólnikowo przedstawił przedsięwzięcie, które 
firma ma zamiar realizować na specjalnie przy-
gotowanym po elektrowni terenie. W sprawie 
szczegółów zwróciliśmy się więc do wykonaw-
cy.

– Projekt o roboczej nazwie „Halemba PV” 
jest jednym z kluczowych projektów inwestycyj-
nych prowadzonych na chwilę obecną przez spół-
ki wchodzące w skład grupy kapitałowej Novavis. 
Zakłada on budowę farmy fotowoltaicznej o mo-
cy docelowej 100 MW na terenach pokopalnia-
nych hałd niedziałającej Elektrowni Halemba. 
Obszar ten podlega rekultywacji i przeznaczony 
jest na innowacyjne i proekologiczne inwestycje. 
Ponadto na terenie tym istnieje możliwość podłą-
czenia instalacji fotowoltaicznej o dużej mocy 
wytwórczej do sieci energetycznej – informuje 
Paweł Krzyształowicz, przedstawiciel firmy No-
vavis.

Warto tutaj zaznaczyć, że główym celem firmy 
Novavis jest działalność w obszarze odnawial-
nych źródeł energii poprzez budowę własnych, 
średnich oraz dużych instalacji fotowoltaicznych. 

Farma, która w założeniu ma powstać w Halem-
bie, może stać się największym tego typu projek-
tem w Europie!

Novavis w ubiegłym roku poinformowała bo-
wiem o podpisaniu memorandum inwestycyjne-
go  z chińską firmą, która jest częścią China 
Power Engineering Consulting Group z Pekinu, 
na podstawie którego wystąpi ona o przyznanie 
kredytu z chińskiego banku na 85 proc. kosztów 
budowy elektrowni fotowoltaicznej w Halem-
bie. Dodatkowo Chińczycy nie tylko będą mieli 
swój udział przy finansowaniu inwestycji, ale 
także będą wykonawcą generalnym. – W opar-
ciu o dalsze rozmowy, 28 października bieżące-
go roku do siedziby spółki wpłynął list intencyj-
ny, w którym Inwestor informuje o woli koope-
racji z Novavis przy projekcie „Halemba PV” 
i zamiarze dostarczenia kapitału inwestycyjne-
go – zdradza Paweł Krzyształowicz. – Analitycy 
ocenili projekt „Halemba PV” jako bardzo za-
awansowany, prospektywny i opłacalny finanso-
wo. Inwestor jest jednym z najbardziej doświad-
czonych chińskich podmiotów zajmujących się 
budową farm fotowoltaicznych i wiatrowych  
– podkreśla.

Magdalena Szewczyk

OGŁOSZENIE
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Borys Loska urodził się w listopadzie 
2013 roku, a jego rodzice już w 22. tygod-
niu ciąży dowiedzieli się, że małe ser-
duszko nie bije prawidłowo. Diagnoza 
brzmiała: krytyczna stenoza aortalna, 
a oznaczało to, że lewa komora serca nie 
działa prawidłowo. Jeszcze przed poro-
dem Borysek przeszedł zabieg. Rodzice 
myśleli, że od tego momentu wszystko 
będzie dobrze. Jednak gdy przyszedł na 
świat okazało się, że cierpi na zespół hip-
oplazji lewego serca. Lekarze poinfor-
mowali, że wada będzie wymagała trzech 
skomplikowanych operacji oraz życia 
tylko z połową serduszka. 

W 2014 roku Borys przeszedł drugą 
operację, po której długo dochodził do 
siebie. Teraz jednak może cieszyć się 
czasem spędzonym w domu, poza murami 
szpitali. – Borys ogólnie czuje się dobrze, 
aczkolwiek czasem ma problemy podczas 
większego wysiłku. Cieszymy się, że roz-
wija się prawidłowo – mówi Sandra Los-
ka, mama dwulatka.

Chłopczyka czeka jeszcze jedna, ostat-
nia i bardzo kosztowna operacja, która ma 
być wykonana w Niemczech. Rodzice 

Rodzice małego Boryska zaczęli batalię o serduszko synka, jeszcze zanim ten przyszedł na świat. Choć wszystko szło 
zgodnie z planem, raz po raz pojawiały się kolejne komplikacje. Po wielu ciężkich chwilach, kolejnych zabiegach i opera-
cjach chłopczyk może spokojnie się rozwijać i poznawać świat. Czeka go jeszcze żmudna rehabilitacja oraz ostatnia ope-
racja – a nas – kolejna okazja, by wykazać się ofi arnością serca i udowodnić, że rudzianie to specjaliści od pomagania.

Pomóżmy naprawić serduszko Borysa

Fo
to

: a
rc

h.

Borysek czeka na ostatnią operację.

REKLAMA

Boryska potrzebują 
na nią 36 500 euro. 
Już w miniony 
weekend (28-29.11.)
odbyła się kwesta 
pod kochłowickimi 
parafi ami oraz li-
cytacja podczas Ot-
wartych Mistrzostw 
Śląska w Kickboxin-
gu w Gliwicach, ale 
ci, którzy chcą 
wesprzeć chłopczyka,
będą mieli jeszcze 
do tego okazję. 
– Mamy zaplano-
wanych kilka imprez. 
podczas jarmarku świątecznego na placu 
Jana Pawła II będziemy mieć własne 
stoisko, przy którym będzie można 
wspomóc Boryska – zachęca pani Sandra. 
–  9 stycznia na hali MOSiR-u w Mikoło-
wie odbędzie się mecz dla Boryska, 
w którym weźmie udział m.in. drużyna gwi-
azd śląskiej piłki. Podczas imprezy przepro-
wadzimy również kwestę i licytację. Nato-
miast 6 stycznia w rudzkim MCK-u 

odbędzie się rockowy koncert charytaty-
wny, a 15 stycznia organizujemy koncert 
kolęd w ZSO nr 3 w Kochłowicach 
– dodaje.

Boryska można także wspomóc 
poprzez przelew na konto: 

PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 
2843 – z dopiskiem: 

ZC 6584 BORYS LOSKA.
Magdalena Szewczyk
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BIEG CHARYTATYWNY

Bycie Mikołajem to piękna sprawa

Już 6 grudnia w Rudzie Śląskiej odbę-
dzie się kolejny Bieg Mikołajów, którego 
celem jest pomoc chorym dzieciom. For-
muła biegu i regulamin nie odbiega od 
tych poprzednich.

– Tradycyjnie wyruszymy o godzinie 
15 z Placu Jana Pawła II, natomiast za-
pisy ruszą już o 13.30. Mamy zaplano-
wane dwa dystanse – 1500 m oraz 4500 
m, w zależności od przygotowania. Bieg 
jest bez wpisowego, jednak w ramach ce-
giełek chcemy uzbierać środki, które po-
mogą naszym dzieciakom – wyjaśnia 
August Jakubik, współorganizator bie-
gu.

Rudzianie pobiegną dla siedmioletniej 
Oliwki Frączek z Chorzowa, która od 
marca 2015 r. choruje na histiocytozę ko-
mórek Langerhansa. Jest to choroba krwi, 
która tworzy komórki rakowe. W przy-
padku Oliwii zaatakowała kręgosłup, po-
wodując patologiczne złamanie kręgu 
th8. – Oliwia jest bardzo pogodnym  
i żywym dzieckiem – lubi tańczyć  
śpiewać i uwielbia różne prace plasty- 
czne – tak o dziewczynce mówi Aleksan-
dra Poloczek z Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji.

W tym roku w akcję włączą się rów-
nież mieszkańcy Chorzowa, którzy chcą 
pomóc w ten grudniowy dzień. To wła-
śnie chorzowianie pobiegną w ramach 

„rewanżu” dla 6-letniego rudzianina Alana 
Kukułki, który od urodzenia zmaga się 
z poważnymi wadami serca.

Jaki będzie cel biegających Mikołajów? 
Oliwka zawsze marzyła o miniplacu za-
baw, o który powalczymy już 6 grudnia, 
natomiast chorzowianie spełnią marzenie 
Alana, który chciałby mieć laptopa, na 
którym mógłby oglądać swoje ulubione 
bajki. – Nie ma nic piękniejszego niż bycie 
Mikołajem i niesienie pomocy tym, którzy 

W grudniu ubiegłego roku rudzianie biegli dla rudzianina – Dominika, a w tym roku tradycyjny Bieg 
Mikołajów przybierze trochę inną formę. Razem z sąsiednim Chorzowem wesprzemy dwójkę nie-
samowitych dzieciaków – Oliwkę i Alana. Nasz wybitny ultramaratończyk August Jakubik zachęca:  
– Stańmy się świętymi Mikołajami i w tym roku!

Rudzianie pobiegną dla Oliwki, a chorzowianie dla Alana.
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są w potrzebie. Mam nadzieję, że 
wszystkie serca i sumienia osób sporto-
wo zaangażowanych będą poruszone 
i spotkamy się 6 grudnia w jak najlicz-
niejszym gronie – oczywiście w czap-
kach Mikołaja – zachęca August Jaku-
bik.

W Chorzowie bieg odbędzie się 
o godzinie 12 w Parku Śląskim. W pla-
nach jest również sztafeta pomiędzy 
miastami. Magdalena Szewczyk

ANIOŁY WOLONTARIATU 2015

Anioły są wśród nas

W sumie nagrody trafiły do 33 osób  
oraz trzech organizacji, które działają  
w naszym mieście na zasadach wolontar-
iatu. – Z jednej strony nasze nagrody to 
swego rodzaju promocja wolontariatu. 
Z drugiej zaś strony w ten właśnie sposób 
świętujemy, przypadający w grudniu  
Dzień Wolontariusza. Jednak przede 
wszystkim chcemy wyróżnić wolontariuszy, 
bo dla nich, poza satysfakcją, to jedyna 
nagroda – podkreślała Joanna Golicz,  
prezes stowarzyszenia „Przystanek”, które 
przyznaje „Anioły Wolontariatu”. 

Najmłodszym wyróżnionym wolon-
tariuszem jest Paweł Kosiński z Siemia- 
nowic Śląskich, który opiekuje się kota-
mi, a także udziela się w schronisku TOZ 
Fauna. – Wyprowadzam psy, piszę 
ogłoszenia i wizytówki zwierząt. Bardzo 
lubię to zajęcie i w przyszłości na pewno 
będę pracował ze zwierzętami – mówił 
Paweł. 

Podczas gali „Anioły Wolontariatu” 
w Domu Kultury Bielszowice przyznano 

także wyróżnienia oraz podsumowano  
projekt dotyczący upowszechniania  
idei wolontariatu, który realizowało 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „Przystanek”. – Mówiliśmy 
także o różnych obliczach wolontariatu 
oraz o dwóch grupach, które najchętniej 

Są dowodem na to, że warto pomagać. Nie w błysku fleszy i dla poklasku, ale skromnie, szcze-
rze, od serca. Słowem – po anielsku. W czwartek (26.11.) rozdano statuetki dla „Aniołów 
Wolontariatu 2015”. 

„Anioły” trafiły w sumie do 33 osób.

angażują się w działalność na rzecz in-
nych. Z jednej bowiem strony są to oso-
by młode, a na drugim biegunie mamy 
seniorów, którzy wolny czas poświęcają 
właśnie na wolontariat – tłumaczyła  
Joanna Golicz. 

 Joanna Oreł
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RudzkA SpółdzielniA 
MieSzkAniOwA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa 
wieczystego użytkowania gruntu położonego w Rudzie Śl.  

przy ul. Cypriana norwida w rejonie skrzyżowaniu  
z ul. Czesława Miłosza pow. 4.711,00m2 działka: nr 

1991/62,1993/65,2488/59, 1382/1140 , kw Gl1S/ 00004684/4

i warunki uczestniczenia w przetargu:
Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieru-1. 
chomości , które wyznacza się na dzień 14.12.2015 r. od godz. 10.00 do 
11.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją nr 3 przy ul. wol-
ności 20 w Rudzie Śl. ( tel. 32 248-44-10 )
Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem w/2. w nieruchomości 
zobowiązuje się do zapoznania z dokumentacją prawną posiadaną przez 
RSM (w Dziale Technicznym przy ul. Magazynowej 12 pok. 314 (tel. 32 
248-24-11 wew. 231) dot: ww. nieruchomości oraz sprawdzenie jej prze-
znaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ruda Śląska , w celu wyeliminowania ryzyka zakazu sposobu przeznaczenia 
i użytkowania nieruchomości po jej przejęciu. 
Złożenie 3. w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12 w Rudzie Śląskiej 
pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż 
prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Cypriana Norwida 19 w ter-
minie do dnia 18.12.2015 r. do godz. 9.00.
Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 4. 33.500,00 zł na konto PKO BP SA 
I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii 
wpłaty do oferty.
Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00zł + obo-5. 
wiązujący VAT i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się 
z dowodem wpłaty do działu księgowości pok. 318 w celu odbioru fak-
tury VAT.

ii Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) cenę minimalną za nieruchomość gruntową , która nie może być równa 

i niższa od ceny wyjściowej tj. 335.000,00zł+ VAT. 
iii informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2015 r. o godz.10.00  w siedzibie RSM 

ul. Magazynowa 12, Ruda Śl. 1 pok.317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów 

podlega zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwo-
łania bez winy oferenta.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone 
do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd. 

Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na po-
czet ceny nabycia przedmiotu przetargu.

wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie 
przyjęta,nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty w termi-
nie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.

O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 mie-

siąca od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyni-
ki przetargu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez RSM.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unie-
ważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny pokój 314 tel. 32 248-
24-11 wew. 231. 

RudzkA SpółdzielniA 
MieSzkAniOwA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 

OGłOSzenie

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia,  
że postanowił, aby dzień 24 grudnia br. tj. Wigilia, był w Spółdzielni dniem 

wolnym od pracy. Decyzję podjął w oparciu o kodeks pracy.

w dniach od 24 do 27 grudnia br. dyrekcja i Administracje i Odk RSM  
będą nieczynne. dyżur techniczny będą pełniły właściwe  

służby techniczne jak w inne wolne dni w tygodniu.

Przypominamy telefony: 32 344-78-00 lub 32 248-24-11 lub 993. 
Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

OGŁOSZENIA
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Piątek (27.11.) był wyjątkowym dniem dla uczniów 
dwóch klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 4 im. Hoovera. Obchodzone w rocznicę wybu-
chu powstania listopadowego Święto Podchorążego 
było dla nich okazją do złożenia ślubowań. W taki spo-
sób stali się oni pełnoprawnymi członkami klas mun-
durowych.

– Dzień Podchorążego to okazja, by uczniowie klas 
mundurowych złożyli ślubowania jako kadeci. Jednak 
w tym roku postanowiliśmy, by razem z nimi ślubowali 
także pozostali uczniowie – mówił Józef Sarek, dyrek-
tor szkoły.

Tradycyjnie po części ślubowania przemaszerowano 
ze szkoły pod tablicę upamiętniającą ofiary powstań 
śląskich oraz II wojny światowej przy ulicy kard. Hlon-
da. Tam odbył się uroczysty Apel Poległych. – Jest to 
dla nas duży stres. Do wydarzenia przygotowywaliśmy 
się dwa tygodnie, po cztery godziny dziennie – opowia-
dała Martyna Gracz, uczennica klasy mundurowej. 
Klasy mundurowe cieszą się dużym powodzeniem. Są 

to klasy, w których uczniowie uczą się czegoś więcej 
niż w standardowych liceach ogólnokształcących. Bio-
rą oni udział w zajęciach prowadzonych przez czynne-
go oficera policji i czynnego oficera Wojska Polskiego. 
W tym roku w ZSO nr 4 powstały dwie takie klasy.

 MS

Ślubowania złożyły dwie klasy.

KOCHŁOWICE

Piękne stroje, pyszne potrawy i ogromne zamiłowa- 
nie do śląskiej kultury i tradycji zaprezentowali w piątek 
(27.11.) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 
w Kochłowicach, gdzie obchodzono Dzień Śląski. 

Oprócz podziwiania występów artystycznych dzieci, 
rodzice uczniów również włączyli się w świętowanie, 
biorąc udział w konkursach sportowych i wokalnych 
oraz przygotowując tradycyjne śląskie potrawy. 

Impreza w placówce odbywa się cyklicznie. – Po raz 
19. organizujemy Dzień Śląski w naszej szkole i ogromnie 
zaskoczyła nas liczba tegorocznych uczestników, bo było 
ich aż 500 – mówiła Ewa Chowaniec, dyrektorka szkoły. 
– Nasze święto uczy nie tylko gwary i tradycji śląskiej, ale 
także wspólnej zabawy i odpowiedzialności za coś, co or-
ganizujemy już tyle lat. Co roku zjawiają się absolwenci 
i sympatycy naszej szkoły oraz całe rodziny naszych  
uczniów. Bardzo się cieszę, że ten dzień wrósł w tradycję 
naszej szkoły – dodała. Hasłem przewodnim tegorocz-
nego Dnia Śląskiego było „Jodło na beztydziyń”. Na 
stołach nie brakowało więc kołocza, rolad, szałotu czy 
innych tradycyjnych śląskich przysmaków.  KB

Dzieci jak co roku występowały w tradycyjnych śląskich strojach. 

WIREK

Jak wyglądał rudzki strój ludowy i co wyróżniało go 
pośród innych? Na to i wiele innych pytań  
odpowiedzieli Anna Stempnik i Adam Podgórski  
podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu „Twórczy 
 piątek na Ficinusie”. Dodatkowo spotkanie uświetnił 
kwartet klarnecistów z rudzkiej szkoły muzycznej oraz 
wystawa „Rudzkie kościoły w filatelistyce”.

Podczas kolejnego twórczego spotkania na Ficinusie 
zaproszeni goście przedstawili historię rudzkiego stroju 
ludowego. W trakcie wykładu Adam Podgórski oraz 
Anna Stempnik barwnie opowiadali o jego charakterze 
i elementach, które były odmienne od ogólnego wzorca, 
jaki na Śląsku stanowił strój rozbarski. Na ten temat 
prelegenci wydali w ostatnim czasie książkę. – Naszym 
zamierzeniem jest to, aby stroje ludowe jak najdłużej 
i najpełniej przetrwały w sferze wskrzeszanych  
obyczajów i świąt, w naszej świadomości i w emocjach, 
które – kto wie – mogą stać się podstawą współczesnego, 
zindywidualizowanego stroju odświętnego mieszkańca 
naszego miasta – tłumaczył Adam Podgórski.

RUDA

Przedsiębiorczy 
dzięki KFS

Konferencję rozpoczęła dyrektorka Powiatowego 
Urzędu Pracy Iwona Woźniak-Bagińska.

RUDA�ŚLĄSKA

Szopka ze śląskim 
akcentem

Wykonywane są indywidualnie lub rodzinnie, różnymi 
technikami, czy z różnym konceptem, ale łączy je jedno – 
są idealnym odzwierciedleniem scen biblijnych przypomi-
nanych co roku w okresie bożonarodzeniowym. Muzeum 
Miejskie im. Maksymiliana Chroboka po raz 19. organizuje 
konkurs na śląską szopkę. – Celem konkursu jest  
kultywowanie tradycji świątecznych, a zwłaszcza szeroka 
popularyzacja miejscowego zwyczaju „strojenia betlejek” 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także kształtowanie 
i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci 
i młodzieży – informuje organizator. 

Do konkursu zgłosić się mogą nie tylko podopieczni 
rudzkich placówek oświatowych, ale również całe rodziny. 
Ważne jest, by twórcy nawiązali do ewangelicznego wy-
darzenia, jakim jest Boże Narodzenie. Jednak w swoim 
dziele mogą zawrzeć również elementy świeckiej i sakral-
nej architektury z terenu Rudy Śląskiej i okolic, a także 
nawiązać do tradycji Górnego Śląska. Szopka może być 
wykonana dowolną techniką przestrzenną i z dowolnych 
materiałów, jednak organizator wyklucza wykorzystanie 
nabytych w sklepie gotowych elementów lub odlewów. 
Prace należy składać do 11 grudnia. Więcej szczegółów na 
stronie www.muzeum.rsl.pl. MS

RUDA�ŚLĄSKA

Poezja barbórkowa
Już po raz jedenasty odbędzie się konkurs barbórko-

wy na najpiękniejszy wiersz poświęcony patronce gór-
ników, która równocześnie jest patronką Rudy Śląskiej. 
„Wiadomości Rudzkie” są współorganizatorami tej co-
rocznej rywalizacji na słowa.

– Na prace czekamy do końca grudnia. Jedyny wy-
móg jest taki, aby tematyka konkursu dotyczyła tradycji 
górniczych oraz samej Barbórki, czyli święta górników. 
Wiersze powinny być napisane po polsku lub w godce 
śląskiej (etnolekcie śląskim) – wyjaśnia Bronisław Wą-
troba, pomysłodawca Barbórkowego Konkursu Po-
etyckiego oraz fraszkopisarz.

Dotychczas niepublikowane wiersze można nadsy-
łać w formie papierowej na adres „Wiadomości Rudz-
kich” – „Wiadomosci Rudzkie”, ul. Niedurnego 36, 
41-709 Ruda Śląska. Każda osoba może nadesłać jedną 
pracę. Maszynopis bądź wydruk powinien być opatrzo-
ny tylko przybranym godłem – pseudonimem, a do 
przesyłki trzeba załączyć zaklejoną kopertę – również  
z godłem – zawierającą dane autora (imię, nazwisko, 
wiek, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail). 
Jury konkursowe oceni nadesłane prace w styczniu.

JO

BIELSZOWICE

Festiwal na 
harcerską nutę

W festiwalu wzięło udział ponad 230 wykonawców.

W ubiegły weekend w naszym mieście odbył się 
XXIII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 
„Cmok song”. W tym roku w konkursie wzięło udział 
aż 230 wykonawców. Koncert finałowy, podsumowu-
jący 23. edycję festiwalu, na którym ponownie zapre-
zentowali się wszyscy nagrodzeni uczestnicy, odbył się 
w Domu Kultury w Bielszowicach (29.11.). 

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. – W tym roku zgłosiło się naprawdę 
wielu artystów. W festiwalu wzięło udział 230 wyko-
nawców – mówi Monika Grzyb, rzeczniczka prasowa 
rudzkiego hufca ZHP. – Oprócz samych występów 
uczestnicy brali udział w wielu warsztatach m.in.  
zajęciach sportowych, tanecznych czy bębniarskich  
– dodaje. 

Dodatkową atrakcją był koncert kultowego zespołu 
piosenki harcerskiej „Na Szlaku”. Wykonawcy mieli 
również okazję podszkolenia swoich umiejętności z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy. W niedzielę pod-
czas koncertu finałowego nagrodzono najlepszych wy-
konawców aż w pięciu kategoriach. Były to: Rudzkie 
Gromady Zuchów Wesołe Wędrusie i  Rara Avis; 17 
Rudzki Szczep Drużyn Zuchowych, Harcerskich i Wę-
drowniczych; Oliwia Pacwa i Edyta Debernic oraz ze-
spół Słoneczka. KB
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Anna Stempnik prezentowała tradycyjny rudzki strój.
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Ostatnie w tym roku – grudniowe spotkanie – za-
planowano na 18 grudnia na godz. 18. W tym dniu 
w ramach cyklu odbędzie się koncert kolęd w wyko-
naniu Claudii i Kasi Chwołka.  KB

Folklor śląski na Ficinusie

Świętowali Dzień Śląski

Klasy mundurowe po ślubowaniu

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej pode-
jmuje wiele inicjatyw, które mają wpłynąć na poprawę 
przedsiębiorczości w naszym mieście. Z tego względu 
w czwartek (26.11.) w Centrum Biznesowym Adria 
odbyła się konferencja pod tytułem „Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy – szansą dla przedsiębiorczości”, która 
zorganizowana została właśnie przez PUP.

– Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej już od 
wielu lat efektywnie i konsekwentnie wspiera 
przedsiębiorczość, realizując różnorodne projekty 
wzmacniające konkurencyjny potencjał zarówno pra-
codawców jak i pracowników lokalnych firm. Instru-
mentem, który daje lokalnej przedsiębiorczości szanse 
optymalnego rozwoju i doskonalenia kadr jest Krajowy 
Fundusz Szkoleniowy, w ostatnich dwóch latach 
adresowany do osób powyżej 45. roku życia  
– tłumaczyła Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektorka 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. 

W trakcie konferencji, której adresatami byli zarówno 
pracodawcy i pracownicy korzystający ze wsparcia KFS 
jak i jego potencjalni beneficjenci, przedstawiono prio-
rytety funduszu, mechanizmy wspierania inwestycji oraz 
historie sukcesu lokalnych przedsiębiorców.     MS
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– Zacznijmy od początku, czyli od 
dzieciństwa, które spędziłeś grając na 
akordeonie…

– Pierwszym akordeonistą w mojej 
rodzinie był mój ojciec. Akordeon trafił 
do nas dzięki dziadkowi, który za 
pierwszy instrument dla taty oddał kro-
wę. To tata był moim pierwszym na-
uczycielem i ten pierwszy etap mojej 
nauki to właśnie jego zasługa. Myślę, 
że w wieku 6-7 lat każdy potrzebuje ko-
goś, kto go poprowadzi. 

– Ciągle się uczysz, czy ten etap 
masz już za sobą?

– Im dłużej gram, tym bardziej 
wiem, ile jeszcze przede mną. Jest 
jeszcze wiele rzeczy do zrozumienia. 

WYWIAD�Z�MARCINEM�WYROSTKIEM

Akordeon to moje życie
Rozmawiamy�z�Marcinem�Wyrostkiem,�akordeonistą,�zwycięzcą�drugiej�edycji�telewizyjnego�show�„Mam�Talent”,�wykładowcą�Akademii�Muzycznej�
im.�Karola�Szymanowskiego�w�Katowicach�i�członkiem�Amerykańskiego�Stowarzyszenia�Akordeonistów,�który�w�ramach�trasy�koncertowej�promują-
cej�najnowszą�płytę�,,For�Alice”�wystąpił�w�bielszowickim�Domu�Kultury.�

Marcin Wyrostek niedawno odwiedził nasze miasto.
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Chyba nieosiągalne jest dojście do ta-
kiego etapu żeby stwierdzić, że 
wszystko się już wie i nie ma już ni-
czego, czego można się nauczyć. Dla 
mnie najlepszym sposobem ćwiczenia 
jest granie w ciemności. Zamykam 
oczy i wyobraźnia działa wówczas zu-
pełnie inaczej. Wsłuchuję się w każdy 
dźwięk. To jest najcudowniejszy mo-
ment, kiedy w zupełniej ciszy i spoko-
ju możesz obcować z instrumentem. 
To jest mój czas, w którym mogę ba-
wić się muzyką. Wtedy pojawiają się 
nowe pomysły i motywy do wykorzy-
stania.  

– Gra na akordeonie to „sport wy-
czynowy”?

– Instrument waży prawie 15 kilogra-
mów. Ja gram na stojąco, bo tak mi wy-
godniej. W szkole średniej zawsze 
przegrywałem w siłowaniu się z chłop-
kami na prawą rękę. Drugą miałem 
mocno wyćwiczoną, bo przy grze na 
akordeonie cała siła przekłada się na le-
wą rękę, ponieważ nią głównie się pra-
cuje. 

– Masz na swoim koncie kilka płyt 
i wiele autorskich utworów.

– Aktualnie wydałem czwartą płytę 
pt. „For Alice” ze specjalną dedykacją 
dla mojej żony Alicji, bo bardzo ważne 
jest w moim zawodzie, żeby mieć 
wsparcie w bliskiej osobie. Jeżeli jest 
się partnerem muzyka, trzeba być bar-
dzo wyrozumiałym i cierpliwym. Ta 
płyta to właśnie podziękowanie za 
wsparcie. Płytę tworzyłem z grupą 
wspaniałych muzyków, czyli Orkiestrą 
Kameralną Miasta Tychy „Aukso” pod 
dyrekcją Marka Mosia. Moim zdaniem 
to jedna z najlepszych kameralnych or-
kiestr w Polsce. A głównym członem 
płyty jest oczywiście cały nasz skład, 
czyli Mateusz Adamczyk (skrzypce), 
Marcin Jajkiewicz (wokal), Agnieszka  
Haase (fortepian), Daniel Popiałkie-
wicz (gitara), Piotr Zaufal (gitara baso-
wa) i Krzysztof Nowakowski (instr. 
perkusyjne). Jesteśmy grupą przyjaciół, 
którym tworzenie autorskiej muzyki 
daje radość. 

– Marcin Wyrostek cały swój czas 
poświęca grze na instrumencie?

– Moim głównym wrogiem jest czas. 
Jeśli go mam, to poświęcam się także 
grafice komputerowej. Lubię jeździć na 
rolkach, pograć w piłkę nożną. Zawsze 
sobie obiecuję, że zacznę biegać. 
W kuchni lubię czasem przygotować 
sushi. Ostatnio nauczyłem się też odpo-
czywać. Dwa razy w roku wyjeżdżam 
na urlop. Kiedyś tego nie robiłem. Cią-
gle było granie, ćwiczenie, koncerty.  

Z czasem udało mi się dojść do tego, że 
odpoczynek jest potrzebny i dbam o to, 
żeby mieć ten czas dla siebie i rodziny. 

– Gdybyś mógł jeszcze raz zdecy-
dować co będziesz robił w życiu, to 
wybrałbyś tak samo?

– Z pewnością w moim życiu byłby 
akordeon. Czasami myślałem, że wy-
brałbym mniej zajęć, ponieważ zawsze 
starałem się robić wszystko, co było 
możliwe do zrobienia. Jednak teraz my-
ślę, że te wszystkie drobiazgi zajmowa-
ły mi czas, ale kształtowały mnie mu-
zycznie i życiowo, więc wybrałbym 
dokładnie tę samą drogę. 

– Cztery płyty, mnóstwo sukcesów 
i nagród za Tobą. Przed Tobą nowe 
wyzwania i marzenia do spełnienia?

– Kiedyś wymarzyłem sobie nagra-
nie płyty, z którą ruszę w trasę koncer-
tową po wszystkich stolicach Europy 
i mam nadzieję, że to się uda. 

Arkadiusz Wieczorek
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BARAN – Powrócisz do starego 
projektu lub planu, lecz z nowymi 

pomysłami i możliwościami. Będziesz mógł 
liczyć na wsparcie w życzliwym Ci środo-
wisku. Spodziewaj się sukcesów zarówno 
na polu zawodowym jak i osobistym.

BYK – Spodziewaj się zakończenia 
ciążącej Ci sprawy i zarazem spo-

rych zmian, które w najbliższym czasie na-
dejdą. Wyjdziesz na nich korzystnie.

BLIŹNIĘTA – W najbliższym cza-
sie czeka Cię sporo działań i przeję-

cie inicjatywy. Masz szansę się wykazać, 
a wszystko przebiegnie z pozytywnym wy-
nikiem, jeśli tylko uda Ci się opanować 
emocje.

RAK – Długoterminowe plany i za-
łożenia nie powiodą się. Lecz nic 

się nie martw, za jakiś czas na Twej drodze 
pojawi się alternatywa. Będziesz mógł wte-
dy połączyć przyjemne z pożytecznym.

LEW – Kobiety spod tego znaku 
mogą liczyć na podjęcie działań ze 

strony partnera. Natomiast mężczyznom 
spod znaku Lwa pomoże i skłoni do działa-
nia zaufany przyjaciel.

PANNA – Panny podejmą decyzję 
o zakończeniu tego, co ich męczy. 

Na jakiś czas zamkną się w sobie i oddalą 
od życia towarzyskiego. Skupią się na swo-
ich sprawach i zachowają dla siebie powie-
rzone im tajemnice.

WAGA – Wagi staną przed wybo-
rem, którego wcale nie będzie łatwo 

podjąć, gdyż owy wybór wiąże się ze stratą 
jednej rzeczy dla drugiej. Co nie oznacza, iż 
nie będzie warto.

SKORPION – W tym okresie mo-
że być Ci ciężko ruszyć się z wy-

godnego mieszkanka i zająć się obowiązka-
mi. W efekcie końcowym uda Ci się połą-
czyć przyjemne z pożytecznym.

STRZELEC – Pewne niespodzie-
wane i przykre fakty mogą wyjść na 

światło dzienne. Taki obrót spraw przyspo-
rzyć Ci może wiele rozczarowań i cierpie-
nia. 

KOZIOROŻEC – Większa część 
Koziorożców postanowi zawalczyć 

o swoje uczucia. W najbliższym czasie 
otrzymacie  impuls do działania oraz ochotę 
na romansowanie.

WODNIK – Do Wodników powró-
cą bolesne, przytłaczające wspo-

mnienia i przeżycia z przeszłości. Warto 
w tym czasie zrobić coś tylko dla siebie 
i pozwolić sobie na chwile przyjemności, 
aby uciec od natrętnych myśli.

RYBY – Przed Rybami trudny czas. 
Mogą posypać się sprawy związane 

z uczuciami. Partner przysporzy Wam po-
wodów do smutku. Starajcie się nie wdawać 
w kłótnie w najbliższym czasie.

Studio Ezoteryki 
i Terapii Naturalnych 
FELICITAS
ul. Kłodnicka 97, 
Ruda Śląska (Halemba)
doradca duchowy 
Paulina Kubaszek
tel. 609-644-167
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Poziomo: 1 – siekierka kuchenna, 5 – podstawa armaty, 
8 – owad z rzędu ważek, 9 – symbol władzy królewskiej, 
11 – podwalina, 12 – bot. Miłek, 15 – podymne, 17 – znak 
zodiaku, 20 – mit. gr. muza poezji miłosnej, 21 – płot, 
ogrodzenie, 24 – duży garnek kuchenny, 25 – narzędzie 
tortur i kary, 28 – surowy befsztyk, 29 – ryba z rodz. kar-
piowatych, 32 – klaser, 33 – tytuł zwierzchnika mahome-
tan, 36 – rodzaj kilofa, 39 – schodówka, ślimak, 42 – mit. 
gr. piekło, 43 – w religii muzułmańskiej bóg, 45 – nóż 
ogrodniczy, 46 – wróżba, 47 – askarys, żołnierz straży oso-
bistej sułtana. 

Pionowo: 1 – stado koni, 2 – nabiał, 3 – kloc, 4 – kibić, 
talia, 5 – państwo w Azji, 6 – wierzba wiciowa, 7 – las na 
Syberii, 10 – jeep, 13 – nieżyt nosa, 14 – bagienny las nad 
Amazonką, 16 – werset Koranu, 17 – osęka, 18 – lasy gór-
skie, 19 – starorzymska pieśń żałobna, 21 – marka zegar-
ków, szwajcarskich, 22 – miodożer, 23 – zapinka, 26 – jed-
nostka monetarna Rosji, 27 – guz, nowotwór, 30 – po-
mieszczenie, 31 – gat. zięby, 34 – ozdoba tałesu, 35 – we-
rmut jugosłowiański, 37 – pierwsze mleko matki po poro-
dzie, 38 – wyżyna w Turcji, 40 – korab, 41 – niechęć, 
uraza, 44 – obawa. 

Hasło krzyżówki nr 46 brzmiało: ,,Orkiestra dęta”. Na-
grodę otrzymuje Karolina Kołodziej. Po odbiór zaprasza-
my do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, 
który jest do realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ru-
da 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 roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni 
od daty zamieszczenia konkursu.

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

Magdalena Jordan
córka Darii i Pawła

ur. 19.11. (3960 g i 60 cm)

10

Karolina Kaszczyc
córka Weroniki i Krystiana
ur. 23.11. (3800 g i 57 cm)

Mia Serwaczak
córka Martyny i Pawła 

ur. 11.10. (1400 g i 44 cm)

Nikola Sojka
córka Natalii i Marcina

ur. 20.11. (2950 g i 53 cm)

Lea Kuna
córka Anny i Jacka

ur. 20.11. (2860 g i 54 cm)

Franciszek Grzywa
syn Anny i Dariusza

ur. 21.11. (3590 g i 56 cm)

Anna Urzynicok
córka Joanny i Jarosława 

ur. 20.11. (3550 g i 58 cm)

Wiktoria Seidel
córka Anny i Michała

ur. 21.11. (3300 g i 58 cm)

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

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja 
Twojego malucha
tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik
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Janina Libera świętowała w Violinowej Gospodzie
Janina Libera, artystka śląskiej 
sceny muzycznej, mająca na 
swoim koncie już pięć płyt, 
świętuje w tym roku jubileusz 
dziesięciolecia pracy artystycznej. 
Uroczystość ta odbyła się 
oczywiście w najbardziej 
śląskim ze śląskich miast, czyli 
Rudzie Śląskiej. Janina Libera to 
wokalistka, która sama pisze swoje 
teksty. Jej twórczość to głównie 
utwory pisane z humorem 
i w godce śląskiej. Koncert z okazji 
jubileuszu odbył się w ramach 
cyklu „Wiadomości Rudzkie grają 
po śląsku”. Tym razem naszych 
Czytelników zaprosiliśmy do 
Restauracji Śląskiej Violinowa 
Gospoda. Czterogodzinne 
spotkanie obfitowało w muzyczne 
niespodzianki. Na zaproszenie 
jubilatki odpowiedziały zespoły 
Jinks, De Silvers, Nas Troje, 
Claudia i Kasia Chwołka, Beata 
i Marcin, Freje oraz Wiktor 
Trojanowski. Nie brakowało życzeń 
i prezentów, ale przed wszystkim – 
największych hitów Janiny Libery, 
bo to przecież było jej święto. 
Ponadto fani tej wokalistki mogli 
usłyszeć niezapomniane przeboje 
sprzed lat oraz najnowsze 
kompozycje. Nie zabrakło także 
premiery utworu przygotowanego 
specjalnie na ten koncert. 

Arkadiusz Wieczorek 

Publiczność jak zawsze dopisała.
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Koncert poprowadzili Janina  
Libera i Arkadiusz Wieczorek.
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Wśród muzycznych gości nie  
zabrakło zespołu Nas Troje.
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Zespół De Silvers przygotował  
nie tylko muzyczne niespodzianki.
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Jinks zaprezentował utwory ze swojej 
najnowszej płyt „Santo Montana”.
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Słuchacze wyznaczają naszą muzyczną drogę

– Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z muzyką?

– Jak miałam sześć lat, na Boże Naro-
dzenie pod choinkę dostałam od rodzi-
ców małe pianinko. Kiedy je uruchomi-
łam, zaczęłam grać wszystkie melodie, 
jakie przychodziły mi do głowy i jakie 
znałam. Rok później rodzice zapisali 
mnie do ogniska muzycznego. Po sze-
ściu latach obroniłam dyplom z nauki 
gry na fortepianie. W tym czasie popro-
szono mnie, bym gościnnie akompanio-
wała dziecięco-młodzieżowemu chórowi 
mniejszości niemieckiej w Siemianowi-
cach Śląskich. Jego członkowie zmobili-
zowali mnie do wspólnego śpiewania. 
Bardzo szybko zostałam solistką chóru 
i wtedy wszystko się zaczęło. Rozpoczę-
ła się moja edukacja w tym kierunku. 
Zdałam do Państwowego Policealnego 
Studium Zawodowego Wokalno-Baleto-
wego w Gliwicach. Następnie skończy-
łam Szkołę Muzyczną o kierunku wokal-
nym. Jestem także absolwentką Akade-
mii Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego w Katowicach na wydziale wo-
kalno-aktorskim. Do dziś kształcę głos, 
bo tak naprawdę całe życie człowiek się 
uczy. 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU
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Tylko u nas kupisz płyty 
ze szlagrami!

SKLEP INTERNETOWY

www.wiadomoscirudzkie.pl

Dziś w ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z doskonale znaną śląskiej publiczności Beatą Mańkowską. Beata, mimo że śpiewa 
utwory w innym gatunku muzycznym, bardzo często uczestniczy w śląskich imprezach, prezentując swój talent. 

– Śpiewasz solowo czy w większych 
projektach?

–  Koncertuję i nagrywam z kompozy-
torem oraz multiinstrumentalistą Józe-
fem Skrzekiem. Razem nagraliśmy dwie 
płyty. Jestem także solistką Orkiestry 
im. Arcyksiężnej Marii Krystyny Habs-
burg z Żywca. W śląskich klimatach od-
najduję się u Mariana Makuli. Zagrałam 
w jego dwóch musicalach („Pomsta”, 
„Elwer Show”) i kilkudziesięciu koncer-
tach. Mamy również świąteczny projekt 
pt. „Wiiliijo”. Miałam przyjemność grać 
gościnnie również z satyrykiem, twórcą 
Kabaretu pod Egidą, Janem Pietrza-
kiem. 

– Który gatunek muzyczny jest Ci 
najbliższy?

– Od lat towarzyszy mi muzyka kla-
syczna. To od niej rozpoczęłam eduka-
cję. Kocham śpiewać pieśni neapoli-
tańskie, utwory musicalowe, operetko-
we oraz standardy muzyki amerykań-
skiej. Uważam, że trzeba mieć szeroki 
wachlarz muzyczny. Od tego roku pra-
cuję nad nagraniem swojej pierwszej 
solowej, autorskiej płyty w zupełnie 
innym klimacie muzycznym niż śpie-
wałam dotychczas. Pojawią się klima-

ty kubańskie, hiszpańskie, również 
folk, disco oraz pop. Do tego projektu 
zmobilizowała mnie moja druga po-
łówka. Nie ukrywam, że mój partner 
stał się natchnieniem do napisania 
pierwszego autorskiego tekstu do pio-
senki „Jesteśmy dla siebie”. Utwór ten 
opowiada właśnie o nas, jest obrazem 
naszego spotkania. Kompozytorem 
utworu jest gitarzysta zespołu Piersi – 
Adam Kłos. 

– Co sądzisz o śląskiej publiczno-
ści? 

– Tak naprawdę to wspaniała publicz-
ność, dzięki której istniejemy my – arty-
ści i to ona nas ocenia. Ona weryfikuje, 
co się podoba, jak odbierają naszą mu-
zykę, przy czym świetnie się bawią i mi-
le spędzają czas. Wiem, że nasza pu-
bliczność jest bardzo serdeczna. Otwarta 
na nas, na nasze nowe propozycje mu-
zyczne, jest bardzo przyjazna i traktuje 
nas czasem jak rodzinę. Rozmawia z na-
mi, jest ciekawa, co u nas nowego sły-
chać, robi pamiątkowe zdjęcia. To na-
prawdę bardzo miłe. Serdecznie dzięku-
ję naszej publiczności i wszystkich po-
zdrawiam.

Arkadiusz Wieczorek



Z okazji Barbórki składamy wszystkim Górnikom,
Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom 
życzenia zdrowia, wytrwałości 
w ciężkiej i trudnej pracy.

Życzymy  aby opatrzność św. Barbary 
otaczała Was każdego dnia.

Szczęść Boże!

Rada Nadzorcza, 
Zarząd i Pracownicy
Śląskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego 
w Rudzie Śląskiej

www.wiadomoscirudzkie.pl  2.12.201512

Z okazji Górniczego Święta „Barbórki”, 
wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalń 
i ich Rodzinom życzymy wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i pracy zawodowej. 
Aby praca w górnictwie – trudna i ofi arna 
dawała Wam dużo satysfakcji i osobistych korzyści. 
Życzymy także zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń. 
Tyle samo wyjazdów co zjazdów. 
Niech Święta Barbara ma Was zawsze w swej opiece.

Rada Nadzorcza, 
Zarząd i pracownicy 

Śląskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Najlepsze życzenia z okazji 
Barbórki dla Basi Piątek 

i Eli Styrc 
składają dzieci i wnuki

* * *
Drogiemu tacie Antoniemu 
Skulimowskiemu serdeczne 

życzenia barbórkowe 
śle Rafał z Denisą

* * *
Kochany Adasiu Niech Święta 

Barbara chroni Cię od nieszczęść. 
Aby Twoja praca była bezpieczna 

i żebyś zawsze wracał 
cały i zdrowy do domu 

żona Andżela
* * *

Z okazji barbórkowego święta 
Tomaszowi i Adrianowi Aleksa 

życzę Wam spokojnej pracy. Niech 
Święta Barbara każdego dnia 

otacza Was swoją opieką i chroni 
przed niebezpieczeństwem 

życzy mama

BARBÓRKA 2015

– Szczęść Boże Braci Górniczej! 
Górnictwo to nasz  wspólny los – ko-
palni i miasta. Dlatego życzę Wam i so-
bie, żeby nasze kopalnie fedrowały jak 
najdłużej. Bądźcie dumni z tego, że no-

Tyle wyjazdów, co zjazdów!
Tradycyjnie już z okazji zbliżającej się Barbórki prezydent Rudy Śląskiej spotkała się z górnikami w miejscu ich pracy. Od poniedziałku władze miasta 

spotykają się z pracownikami kolejnych kopalń w naszym mieście, składając życzenia górnikom zjeżdżającym do pracy na poranną „szychtę”. 
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W poniedziałek władze miasta odwiedziły KWK Wujek-Ruch Śląsk.

sicie mundur górniczy – mówiła w po-
niedziałek do zebranych w cechowni 
kopalni Wujek Ruch „Śląsk” Grażyna 
Dziedzic. Prezydent miasta podkreśla-
ła, że Ruda Śląska jest największym 

ŻYCZENIA
miastem górniczym w Unii Europej-
skiej. – Śląsk to kopalnie – ja się tego 
nie wstydzę i życzę sobie i Wam, moi 
drodzy górnicy, żeby tak zostało przez 
wiele, wiele lat. Niech św. Barbara 
czuwa nad Wami, Waszymi rodzinami 
i naszym miastem – dodała.

– Cieszymy się, że prezydent miasta 
Ruda Śląska rozpoczyna tradycyjny 
już objazd po kopalniach i składanie 
życzeń  górnikom z okazji święta św. 
Barbary od kopalni „Śląsk” – podkre-
ślał dyrektor kopalni Wujek-Ruch 
Śląsk, Adam Zelek. 

Tradycyjnie też prezydent Grażyna 
Dziedzic złożyła kwiaty pod obrazem 
św. Barbary w cechowni oraz pod po-
mnikiem pamięci ofi ar katastrofy gór-
niczej z 18 września 2009 r.

Kopalnia ,,Śląsk” była pierwszą 
kopalnią, którą odwiedziła prezydent 
miasta. Z kolei we wtorek władze 
miasta rozpoczęły „szychtę” wraz 

z górnikami kopalni Halemba-Wirek. 
Środowy poranek prezydent miasta 
spędzi podczas rozpoczęcia porannej 
zmiany w kopalni Bielszowice. Zaś 
jutro – w KWK Pokój. Nic dziwne-
go, bo poranne spotkania Grażyny 
Dziedzic z górnikami w okolicach 
ich święta stały się już tradycją. Po 
raz pierwszy obecna prezydent mia-
sta spotkała się z nimi sześć lat temu 
i co roku kontynuuje te wizyty. 
– Uważam to za mój obowiązek. 
Wiadomo jak ciężką i niebezpieczną 
pracę górnicy wykonują, poza tym 
warto przy okazji tego święta pamię-
tać, ile miasto i mieszkańcy zawdzię-
czają górnictwu – podkreśla prezy-
dent Dziedzic.

Tym bardziej, że rudzkie kopalnie 
są największym pracodawcą w mie-
ście. Pracuje w nich około 6 tys. 
mieszkańców Rudy Śląskiej.

 IM
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Z okazji Dnia Górnika i Święta Patronki Górniczego Stanu – Świętej Barbary –
przekazuję wszystkim Pracownikom i ich Rodzinom 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Życzę wszystkim Górnikom, 
aby w trakcie wykonywania codziennych obowiązków zawodowych 

towarzyszyło im zawsze poczucie bezpieczeństwa i pewność dnia jutrzejszego.

Szczęść Boże!
W imieniu Komisji Zakładowych Sierpnia 80 

z KWK Halemba-Wirek, Bielszowice, Pokój, Wujek-Śląsk.

Z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć wszystkim 
Górnikom, Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom 
życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości 
w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny 
ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, 
komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.
Szczęść Boże! 

Stowarzyszenie „Razem dla Rudy Śląskiej”
oraz Klub Radnych ,,Razem dla Rudy Śląskiej”
w składzie: Grzegorz Handler, Witold Hanke, 

Jacek Jarocki, Agnieszka Płaszczyk, Krzysztof Rodzoch

Braci Górniczej
z okazji barbórkowego święta

składamy życzenia wszelkiej pomyślności.

Niech św. Barbara obdarza Was wszelkimi błogosławieństwami,
ochrania w czasie pracy i sprzyja w życiu prywatnym.

Życzymy Wam zdrowia, bezpiecznych szycht,
szczęścia rodzinnego i spełnienia marzeń.

Szczęść Wam Boże!

Grażyna Dziedzic
Prezydent

Miasta Ruda Śląska

Kazimierz Myszur
Przewodniczący

Rady Miasta Ruda Śląska
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LUDZIE Z PASJĄ

– Podczas jubileuszu uhonorujemy osoby, któ-
re wspierają działalność zespołu i przyczyniły się 
do jego rozwoju, oraz odbędzie się nadanie imie-
nia pana Jana Mazura – założyciela zespołu 
– mówi Anna Roszczyk, kierownik ds. organiza-
cyjnych Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie”. 
– Podczas koncertu wystąpi również Zespół 
Akordeonistów im. Edwarda Huloka, z którym od 
lat współpracujemy – dodaje.

Jubileuszowy koncert organizowa-
ny w ramach obchodów 30-lecia 
powstania zespołu odbędzie 
się w sobotę (5.12.) 
w Miejskim Centrum 
Kultury im. Henryka 
Bisty w Nowym Byto-
miu. Niewątpliwą 
atrakcją tego wyjątko-
wego wieczoru będzie 
występ byłych członków 
grupy. – Byli członkowie są 
przykładem dla naszego obecne-
go składu zespołu, który dopiero roz-
poczyna swoją przygodę z tańcem i śpiewem, że 
ta grupa ma swoją magię i nawet po latach chce się 
do niej wracać – komentuje Anna Roszczyk.

Byli członkowie zespołu podczas prób spo-
tkali się pierwszy raz od ponad dziesięciu lat. 

Uroczysta gala, specjalny repertuar, wyjątkowy występ byłych członków zespołu – to oraz wiele innych niespodzianek przygotowuje Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie” 
w ramach trwającego jubileuszu tego zespołu działającego przy Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej. W tym roku mija 30. rocznica utworzenia grupy. Byli oraz 
obecni członkowie „Rudzian” przygotowują się właśnie na wielkie świętowanie.

Jubileuszowi „Rudzianie”

Rudzianie na scenie obecni są od 30 lat.
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Nie ukrywają, że spo-
tkanie po latach i tre-

ningi do występu odświe-
żyły wiele wspomnień. 

– Odnajdywaliśmy się głównie 
poprzez portale społecznościowe oraz 

pocztą pantofl ową. Tymi sposobami udało nam 
się dotrzeć do 20 osób, które wystąpią w jubile-
uszowym koncercie – mówi Agata Długokęcka, 
członkini zespołu w latach 1991 – 2003. – Pod-

czas występu zaprezentujemy nasz układ sprzed 
lat, którego autorem był jeszcze Jan Mazur 
– dodaje.

Choć nie widzieli się tyle lat i tylko niektórzy 
kontynuowali dalszą karierę w innych zespo-
łach folkowych, wszyscy jednogłośnie stwier-
dzili, że tego nie da się zapomnieć. – Z tańcem 
i śpiewem jest jak z jazdą na rowerze. To po 
prostu nie mija – mówi Artur Duda, członek ze-
społu od 1996 do 2006 roku. – Kiedy słyszymy 

REKLAMA

muzykę, to nogi same rwą się do tańca – uśmie-
cha się były już tancerz „Rudzian”.

ZPiT „Rudzianie” to jedyny w Rudzie Ślą-
skiej zespół folklorystyczny z wieloma sukce-
sami i bogatą historią. Obecnie najmłodsi 
członkowie zespołu są w wieku od 6 lat. Zajęcia 
odbywają w poniedziałki i środy w godz. 16.00-
18.00 (grupa młodsza i średnia) oraz w ponie-
działki o godz. 18.00 – grupa młodzieżowa.

Karolina Bauszek
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Zgodnie z zapowiedziami Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach konsekwentnie wdraża działania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszym regionie. Od 
listopada br. działa pięciu certyfikowanych doradców energetycznych, ruszyły również pierwsze dofi-
nansowania na przygotowanie planów niskoemisyjnych.

Kolejny krok do  
czystego powietrza

Wychodząc naprzeciwko postula-
tom pakietu klimatyczno-energetycz-
nego UE20/20/20, Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach bierze udział 
w projekcie pn. „Ogólnopolski sys-
tem wsparcia doradczego dla sekto-
ra publicznego, mieszkaniowego 
oraz przedsiębiorców w zakresie 
efektywności energetycznej oraz 
OZE”. Projekt został zainicjowany 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
oraz Ministerstwo Gospodarki. 

Z ramienia Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w projekcie 
uczestniczy pięć osób, które po przej-
ściu kilkutygodniowego szkolenia za-
kończonego egzaminem otrzymały ty-
tuł certyfikowanego doradcy energe-
tycznego. Doradcy dzięki zdobytym 
umiejętnościom m.in. z zakresu efek-
tywności energetycznej, transportu, 
odnawialnych źródeł energii są przy-
gotowani w pierwszej kolejności do 
wsparcia gmin, powiatów, Urzędu 
Marszałkowskiego w zakresie przygo-
towywania i późniejszej weryfikacji 
Planów Gospodarki Niskoemisyjnej 
(PGN). W kolejnym etapie doradcy 
będą służyć pomocą w szkoleniu 
i wsparciu energetyków gminnych, 
a wreszcie przy przygotowaniu i reali-
zacji inwestycji w obszarze efektyw-
ności energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii.

Założenia Wojewódzkiego Fundu-
szu i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach przewidują, że docelowo odbior-
cami usług doradczych mogą być rów-
nież przedsiębiorcy i osoby fizyczne 
realizujące zadania służące poprawie 
efektywności energetycznej obiektów 
lub procesów oraz zadania związane 

z wykorzystaniem odnawialnych źró-
deł energii. 

Na terenie województwa śląskiego 
pracuje pięciu doradców energetycz-
nych zatrudnionych w strukturach 
WFOŚiGW. Każdemu z doradców zo-
stały przypisane gminy, w których bę-
dzie świadczył usługi doradcze. W tym 
celu teren województwa został podzie-
lony na pięć regionów, do każdego re-
gionu przypisanych zostało ok. 30, 
spośród 167 gmin. Kontakt do dorad-
ców znajduje się na stronie: https://
www.wfosigw.katowice.pl/index.php/
ochrona-atmosfery/doradztwo-ener-
getyczne.

Kolejnym etapem, który został wdro-
żony przez WFOŚiGW w Katowicach, 
jest przekazanie dotacji w kwocie po-
nad 760 tysięcy złotych na przygoto-
wanie planów gospodarki niskoemisyj-
nej. Beneficjentami Funduszu jest 30 
gmin z naszego województwa. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej to 
dokument, który określa cele strate-

giczne i szczegółowe dochodzenia do 
gospodarki niskoemisyjnej na pozio-
mie lokalnym. Informacje zawarte 
w opracowanym dokumencie zostaną 
wykorzystane do podjęcia stosow-
nych działań, pozwalających na ogra-
niczenie emisji gazów cieplarnianych 
do środowiska. Opracowany doku-
ment ukształtuje gospodarkę energe-
tyczną gminy w sposób optymalny 
do istniejących warunków lokal-
nych.

Wdrażanie planów gospodarki ni-
skoemisyjnej jest związane z przyję-
ciem w 2007 roku tzw. pakietu energe-
tyczno-klimatycznego Unii Europej-
skiej. PGN jest dokumentem wymaga-
nym przy składaniu wniosków przez 
gminy o wsparcie ze środków UE 
w ramach perspektywy 2014-2020.

W ostatnim czasie działania na rzecz 
ochrony powietrza nabierają coraz 
większego tempa. Do walki z niską 
emisją włączają się zarówno władze lo-
kalne, szereg organizacji pozarządo-

wych, instytucje monitorujące stan ja-
kości środowiska, ale również Kościół.

16 listopada, podczas piętnastej se-
sji Sejmiku Województwa Śląskiego, 
metropolita katowicki abp Wiktor 
Skworc, Urszula Mendera-Bożek ze 
Śląskiego Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektoratu Sanitarnego, Anna 
Wrześniak z Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska w Katowi-
cach, a także Andrzej Pilot – prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach i marszałek wojewódz-
twa Wojciech Saługa wzięli udział 
w konferencji prasowej na temat jako-
ści powietrza w województwie ślą-
skim. Przedstawione zostały m.in. in-
formacje dotyczące monitoringu jako-
ści powietrza oraz możliwości dofi-
nansowania inwestycji, których celem 
jest przeciwdziałanie zanieczyszcze-
niu powietrza. Podczas konferencji 
Prezes Andrzej Pilot poinformował, że 
w latach 2004-2014 WFOŚiGW w Ka-
towicach przeznaczył nieco ponad 
dwa mld złotych na dofinansowanie 
zadań z zakresu ochrony atmosfery. 

Szeroko zakrojona kampania infor-
macyjna zarówno na temat szkodliwo-
ści niskiej emisji jak i możliwości 
wsparcia na walkę z tym problemem 
z pewnością przyczyni się do zaintere-
sowania społeczeństwa. Jak zawsze 
w ekologii chodzi wyłącznie o zdro-
worozsądkowe podejście do sprawy. 
Im więcej informacji pozyskujemy na 
dany temat, tym bardziej jesteśmy  
w stanie wyrobić sobie własne zdanie. 
Niska emisja to jeden z największych 
problemów naszej cywilizacji. 
W chwili obecnej zanieczyszczenia 
powietrza w Polsce przyczyniają się 
do ok. 45 tys. przedwczesnych zgo-
nów rocznie…

Agnieszka Kominek 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Kino Patria
ul. Chorzowska 3, 
41-709 Ruda Śląska
9 grudnia 2015, godz. 19.00
SEANS FILMOWY
Bilety w cenie: 10 zł
Seans fi lmowy w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego KaFe In-nI. Organizator: 
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Niebanalnych In-nI.

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

więcej na
www.rudaslaska.pl

11 grudnia 2015, godz. 18.30
KONCERT: JACEK WÓJCICKI 
„ZAKLINAM CZAS”
Bilety w cenie: 50 zł
„Zaklinam czas” to pierwsza od kilkunastu 
lat płyta Jacka Wójcickiego z całkowicie 
premierowym materiałem. Nowe piosenki 
zostały skomponowane specjalnie dla 
Wójcickiego przez najlepszych polskich 
kompozytorów. Przyświecał im cel 
stworzenia całkiem nowego repertuaru 
przy zachowaniu charakterystycznego 
stylu lubianego i cenionego artysty. A więc 
przede wszystkim coś dla romantycznej 
publiczności: „Zaklinam czas” z muzyką 

Jacka Łągwy i „Adonis” z muzyką 
Marcina Nierubca. Zaraz potem seria 
piosenek „kabaretowych”: „O, pardon” 
i „Kuglarze”z muzyką Olka Brzezińskiego 
oraz „Samochodzik czerwoniutki” z muzyką 
Marcina Nierubca . Dalej - trzy piosenki, 
które należałoby zakwalifi kować do nurtu 
pop: „Bal u Belzebuba” i „Odległa miłość” 
triumwiratu Drzewiecki/Malik/Banaś oraz 
„Potop” Jacka Łągwy. Wreszcie dowcipny 
pasti sz stylu disco w piosence „Naj” Marcina 
Nierubca i kontynuacja nurtu dziecięcego 
w piosence „Śmieję się” z muzyką Olka 
Brzezińskiego. Album kończy piękna pieśń 
poetycka „O świcie” z muzyką krakowskiego 
klasyka, Andrzeja Zaryckiego. Słowa napisał 

Michał Zabłocki, autor przebojów chociażby 
Grzegorza Turnaua czy Czesława Mozila.

Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rudzie Śląskiej
ul. 1 Maja 32, 41-706 Ruda Śląska
17 grudnia 2015, godz. 17.00
DZIECIONTKO 
U DONNERSMARCKÓW
Wstęp wolny
„Dzieciontko u Donnersmarcków” 
– coroczne przedświąteczne spotkanie 
literacko-muzyczne. Wystawa czynna do 
30.01.2016 r.

Kolonia robotnicza „Ficinus”
Kościół ewangelicki
ul. 1 Maja 291, 
41-710 Ruda Śląska
wejście od ul. Pawła Kubiny
18 grudnia 2015, godz. 18.00
TWÓRCZY PIĄTEK 
NA FICINUSIE
– KONCERT KOLĘD
Wstęp wolny
Koncert kolęd Claudii i Kasi Chwołka. 
Spotkanie z cyklu „Twórcze piątki na 
Ficinusie”.

www.rudaslaska.pl
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ODDŁUŻENIA

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. 

W grudniu pożyczka za 0%.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

Szkolenie dla przedSiębiorców 
rozpoczynających  

działalność goSpodarczą.

naczelnik Urzędu Skarbowego w rudzie śląskiej informuje,  
że w dniu 14.12.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie tutejszego urzę-

du, tj. w rudzie śląskiej przy ul. kokotek 6 (sala 218 - ii piętro)
odbędzie się szkolenie na temat:  

,,co warto wiedzieć rozpoczynając  
działalność goSpodarczą”.

Szczegóły na stronie:  
http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/web/bip-2401/ 

urzad-skarbowy-w-rudzie-slaskiej

Szkolenie poprowadzą przedstawiciele  
Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu proszę zgłaszać telefonicznie  
w godz. od 7.00 do 15.00 pod numerem 32 342-05-01  

lub 514-608-328  lub pod adresem us2426@sl.mofnet.gov.pl

wyślij SMS-a o treści: wiad.kp 
+ imię i nazwisko na numer 71100  

(koszt SMS-a to 1zł + 23% Vat tj. 1,23 brutto).  
na SMS-y czekamy 02.12.2015 od 10.00

do 4.12.2015 do godziny 12.00

Wygraj podwójne zaproszenie  
podwójne zaproszenie  

na Koncert poetycki  
na dwa głosy i dwie gitary

PREZydENt MIAStA RUdA ŚląSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej 
znajdującej się w Rudzie Śląskiej, w rejonie ulicy: Sokolskiej, która zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem pod istniejący 
kiosk handlowy na rzecz dotychczasowego Najemcy, 1 Maja 67, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod ogró-
dek przydomowy na rzecz właściciela działki przyległej, Kochłowickiej, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod 
ogródek przydomowy, Wireckiej, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy, 
Pordzika, która zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem pod garaż murowany położony w kompleksie garaży, 1 Maja, która 
zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem pod istniejący kiosk lOttO, Słowików, która zostanie oddana w dzierżawę i najem, 
w celu korzystania z istniejącego ogródka przydomowego oraz części budynku mieszkalnego.
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Usługi

 Kafelkowanie,�panele,�remonty�miesz-
kań,�itp.�Tel.�501-718-240.

 Przeprowadzki,� wywóz� rzeczy� niepo-
trzebnych.� Tel.� 607-219-491,� 32� 240-04-
01.

 Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

 REM-MAX� –� kompleksowe� remonty�
łazienek,�mieszkań,�domów.�Tel.�507-055-
024.

 Profesjonalne� remonty� łazienek,�
mieszkań,�domów.�Tel.�512-121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Malowanie,� tapetowanie,�gładzie,�ka-
felkowanie,�panele,�itp.�Tel.�510-152-294.

 Kompleksowe�remonty�mieszkań.�Tel.�
508-127-072.

 Docieplenia� budynków,� remonty� ele-
wacji.�Tel.�607-969-200.

 Naprawa� telewizorów.� J.� Izydorczyk.�
Tel.�605-560-605.

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

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

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

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

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

273.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 PAJĄCZEK.� Usługi� elektroinstalacyjne.�
Tel.�505-180-050.

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

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-
056.

 Serwis� naprawa� komputerów� lapto-
pów� Ruda� Śl.-Wirek� zadzwoń,� tel.� 605-
338-087�lub�odwiedź�FB:�www.facebook.
com/vitecserwis.

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

 Gładzie,�kafelkowanie,�hydraulika,�ma-
lowanie,�panele.�Tel.�501-815-416.

 
 Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! 

Sprawdź, tel. 668-681-880.
 

 Chwilówki,�pożyczki.�Proste�i�jasne�za-
sady,�min.�formalności.�Tel.�32�255-73-30,�
512-255-401.

 
 „SZYBKIE� POŻYCZKI� GOTÓWKOWE� 

Z�OBSŁUGĄ�W�DOMU.�TEL.�518-016-025.

Usługi pogrzebowe

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

Nieruchomości

 KUPIĘ�MIESZKANIE�W�RUDZIE�ŚLĄ-
SKIEJ.�TEL.�501-239-405�.�ANEL.

 Działki� Ruda� Śląska,� Mikołów� sprze-
dam�www.ANEL.pl,�tel.�501-239-405.

 Godula,�dwupokojowe,�45�m2,�88�tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Bykowina,� trzypokojowe,� 77� m2,� 155�
tys.,�www.ANEL.pl.�Tel.�502-052-885.�

 Halemba,� dwupokojowe,� 48� m2,� 103�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Wynajmę� mieszkanie� dwupokojowe,�
47� m2,� Halemba,� 950� zł/miesiąc,� www.
ANEL.pl.�tel.�501-239-405.

 
 Ruda� Śląska� i� okolice� –� poszukujemy�

mieszkań,� domów,� działek� www.nieru-
chomoscigabriel.pl,�tel.�691-523-055.

 Atrakcyjne�nowe�domy�szeregowe:
KŁODNICA�ul.�Kaczmarka� 
od�105�m2�od�300.000�zł.

HALEMBA�ul.�Chłopska�108�m2  
300.000�zł.

GODULA�os.�Paryż�od�125�m2  
od�330.000�zł.

Pomagamy�uzyskać�kredyt�hipoteczny.�
www.nieruchomoscigabriel.pl� 
tel.�691-523-055,�607-706-692.

 
 Godula�–�sprzedam�mieszkanie,�40�m2,�

57�m2��GABRIEL,�tel.�607-706-692.

 Wirek� –� OKAZJA!� Osiedle� Elsnera,�
sprzedam� 42�m2.� GABRIEL,� tel.� 607-706-
692.

 Kochłowice� –� sprzedam� dwupokojo-
we,�36�m2�i�42�m2,�GABRIEL,�tel.�607-706-
692.

�Bykowina�–�OKAZJA!�Sprzedam,�47�m2,�
80� tys.� w� bloku.� GABRIEL,� tel.� 607-706-
692.

�Ruda�1�–�sprzedam,�34�m2,�65�tys.�GA-
BRIEL,�tel.�607-706-692

 Tanie�mieszkania� na�WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię� mieszkanie� w� Rudzie� Śląskiej,�
gotówka�531-465-977.

 Kawalerki:� Czarny� Las,� 34m2� 65� tys.,�
Bykowina� 32� m2,� 66� tys.� LOKATOR,� tel.��
793-017-323.

 Dwupokojowe:� Osiedlowa� 38� m2,� 95�
tys.,�Gilów�48�m2,�89�tys.,�Potyki�47�m2,�99�
tys.,�Energetyków�35�m2,�79�tys.�LOKATOR,�
tel.�793-017-323.

 Trzypokojowe:� Sztygarska� 59�m2,� 139�
tys.,�Wilka�62�m2,�149�tys.,�Kochłowice�60�
m2.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

 Czteropokojowe:� Paderewskiego� 70�
m2,�149�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

 M-3�51�m2,�129�tys.�zł�Godula,�I�piętro�
comiejskie,� CONTRACTUM,� tel.� 793-396-
040.

 M-3,�42�m2,�68�tys.�zł�Ruda,�c.o.,�miej-
skie.�CONTRACTUM,�tel.�793-396-040.

 Sprzedam� M-3,� 42,75� m2,� Wirek� (po�
remoncie).�Tel.�600-112-699.

 Do�wynajęcia� lokal�w�centrum�Nowe-
go�Bytomia.�Tel.�603-372-240.

 Do�wynajęcia�komfortowe�mieszkanie�
44� m2,� Bytom,� 600� zł/mc� +� media.� Tel.�
607-219-491.

 Do� wynajęcia� pokój.� Tel.� 32� 242-06-
28.

 Kupię�mieszkanie�w�Rudzie�Śląskiej,�do�
remontu,� zadłużone,� bez� pośredników.�
Tel.�502-752-634.

 Sprzedam� mieszkanie� 88� m2  
w� domu� dwurodzinnym� z� sutereną� 
i� działką� po� remoncie� –�Wirek.� Tel.� 796-
777-737.

 Wynajmę�na�działalność�gospodarczą,�
centrum�Rudy�Śl.�–�48,6�m2/40�m2/�84�m2. 
Tel.�608-206-636.

 Sprzedam� kawalerkę� 38,8�m2,� parter,�
co� miejskie,� Wirek,� Cena� do� negocjacji.�
Tel.�797-684-892.

 Zamienię� dwupokojowe� wyremonto-
wane�mieszkanie�62�m2,�na�3�lub�4�pokoje�
w�Rudzie�Śląskiej.�Tel.�791-537-941.

 Sprzedam�kawalerkę�33,3�m2�–�Wirek.�
Tel.�668-997-700.

 Do�wynajęcia�lokale�na�działalność�62�
m2�i�22�m2,�Kochłowice.�Tel.�668-857-573.

 Do� wynajęcia� wyposażona� kawa-
lerka,�650�zł/mc�plus�media,�kamieni-
ca.�Tel.�606-717-534.

Motoryzacja

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

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

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

 Pomoc� drogowa,� złomowanie� pojaz-
dów,� skup� samochodów� wszystkich� ma-
rek,� całych,� uszkodzonych,� skorodowa-
nych.�Tel.�502-752-634,�502-865-808.

 Skup�samochodów�za�gotówkę�PŁACĘ�
WIĘCEJ�NIŻ�KONKURENCJA.�Tel.�510-823-
457.

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

 
 AUTO-SKUP� za� gotówkę,� stan�obojęt-

ny.�Tel.�507-572-625.
 

 Skup samochodów na części. Tel. 603-
534-003, 32 275-05-47.

Praca

 Piekarnia – Ciastkarnia KŁOS za-
trudni ekspedientki do swoich skle-
pów. Telefon kontaktowy 601-549-
864.

 Zatrudnię� samodzielnego� blacharza�
samochodowego,�na�pełny�etat.�Godziny�
pracy�od�8�do�16.�Wynagrodzenie�od�3500�
zł.�Kontakt�tel.�504-052-841.�

 Firma�BAREX�z�Zabrza�zatrudni�samo-
dzielnych� pracowników� ogólnobudowla-
nych�(wykończenia),�elektryków�z�upraw-
nieniami.� Prawo� jazdy� mile� widziane.�
Nawiążemy�również�współpracę�z�małymi�
firmami� budowlanymi.� Kontakt,� 32� 740-
91-63,�696-099-922.

 Zatrudnię� ekspedientkę� do� sklepu�
spożywczego.�Tel.�693-338-276

 Zatrudnię� krojczynię� i� krawcową� do�
szwalni�odzieżowej.�Tel.�691-403-472.

Różne

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

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

 Wróżka� Jadzia� zaprasza.� Ruda� Śląska-
Wirek,�ul.�Westerplatte�36.�Tel.�607-468-
787.

 Do� wynajęcia� stanowiska� fryzjerskie� 
z�wyposażeniem.�Tel.�509-737-782.

 Kupię�antyk.�Tel.�729-371-540.

Matrymonialne

 50-latka� pozna� Pana� do� poważnego�
związku.�Tel.�797-141-664.

 Butle PROPAN-ButAN 11 KG

Śląsk czystej energii

tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.pl

Dinka�to�3-letnia�mniejsza�suczka,�
która�nie�ma�szczęścia�w�życiu.�Zosta-
ła� adoptowana� z� innego� schroniska�
i�po�kilku�dniach�porzucona.�Bardzo�
wesoła,�sympatyczna,�mądra,�szybko�
się� uczy,� uwielbia� się� bawić� i� przy-
tulać.� Zgadza� się� z� innymi� psami.�
Kontakt�w�sprawie�adopcji,�tel.�509-
471-357.

KĄCIK�ADOPCYJNY
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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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż czterech 
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-

Bielszowicach przy ulicy Górnej z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczone-
go z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są trzy niezabudowane 
nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Górnej, stanowiące działki oznaczone numerami 
geodezyjnymi:

– 4873/434 o powierzchni 1411 m2, użytki: Bp, Ps-IV,
– 4874/434 o powierzchni 640 m2, użytek RV,
– 4875/434 o powierzchni 881 m2, użytek RV,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej pro-

wadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00030687/6. 
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu zapewnienia dojazdu z drogi 
publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie 
z udziałem wynoszącym 1/3 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod dro-
gę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 4876/434 o powierzchni 602 
m2, użytek RV, obręb Bielszowice, k.m. 3, nr KW GL1S/00030687/6.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląska działki nr 4874/434 i 4875/434 stanowią teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), działki nr 4873/434 i 4876/434 
oznaczone są symbolem MN2 oraz fragmentarycznie stanowią teren ulicy dojazdo-
wej o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 10 m; przekrój ulic jedno-
jezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3 m (symbol planu KD1/2).

Ceny wywoławcze (nett o) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę miesz-
kaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/3 działki nr 4876/434 wynoszą:

– dla działki nr 4873/434 – 141.000,00 zł,
– dla działki nr 4874/434 – 79.000,00 zł,
– dla działki nr 4875/434 – 102.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny po-

datek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.01.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się 

z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie 
do dnia 13.01.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 
4873/434 – 7.100,00 zł, 4874/434 – 4.000,00 zł, 4875/434 – 5.100,00 zł, z dopi-
skiem „wadium – ul. Górna, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: 
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, 
Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, 
piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej 
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny.

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

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych  na terenie Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wypos.
w instalację

Stawka 
wywoł.
 (zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu

1

Ruda Śl. 1 – Ruda , ul. Dunajewskiego 1/03
– ograniczenie przetargu do nieuciążliwej 

dla mieszkańców działalności gospodarczej, 
wyłącza się w szczególności działalność: 

gastronomiczną, handlową, z elementem 
sprzedaży napojów alkoholowych oraz każdą 

działalność zakłócającą spokój 
oraz ciszę nocną 

– lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym WMN 

142,70 

+ piwnica 

96,00 

elektryczna, 
wod.-kan. 9,00 2.000,00 18.12.2015 r.

godz. 9.00

2 Ruda Śląska 1 – Ruda, lac Chopina 3/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 115,22 elektryczna, 

wod.-kan. 6,00 1.000,00 18.12.2015 r.
godz. 10.00

3 Ruda Śląska 1 – Ruda ul. Janasa 10/1 lokal na 
parterze w budynku mieszkalnym 28,63 elektryczna, 

wod.-kan.. 5,00 500,00 18.12.2015 r.
godz. 10.30

3
Ruda Śląska 4 – Orzegów 

ul. Królowej Jadwigi 2/01 lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym WMN 

85,90 

+ piwnica 

31,40 

elektryczna, 
wod.-kan., 

c.o.
11,00 1.500,00 18.12.2015 r.

godz. 11.00

4 Ruda Śląska 10 – Wirek ul. 1 Maja 318a/1 
lokal w budynku użytkowym 145,30 

elektryczna, 
wod.-kan., 

c.o.
9,00 2.000,00 18.12.2015 r.

godz. 12.00

5 Ruda Śląska 10 – Wirek ul. 1 Maja 363/2 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 87,33 elektryczna, 

wod.-kan. 6,00 1.000,00 18.12.2015 r.
godz. 13.00

UWAGA !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkanio-

wej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe przelewem na 

konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 28 grudnia 2015 r. (data 
wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od 
godz. 7.30  do 14.30, czwartek od godz. 7.30  do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.30); piątek od godz. 7.30  do 13.30 w 
opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 30.12.2015 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 28 grudnia 2015 r. do siedziby MPGM Spółka 
z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na wła-

sny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulami-
nem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu 
w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, 
dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 23, 24 lub pod numerem 
telefonu 32 242-01-33 ; 242-01-75 ; 242-00-82, wew. 744, 745.
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Miejskie Przedsiębiorstwo 
GosPodarki Mieszkaniowej 
sPółka z o.o. w rudzie Śląskiej 

ogłasza�publiczny�przetarg�na�wysokość�czynszu�najmu�lokali�mieszkalnych�wchodzących� 
w�skład�Mieszkaniowego�Zasobu�Miasta�Ruda�Śląska

lp. adres lokalu
Pow. 
użyt.

wyposażenie  
w instalacje

stawka 
wyw.

wadium
termin 

oględzin 
lokalu

1. Ruda�Śląska-Wirek
ul.�Kałusa�17/2

16,20�m2

(1�izba)

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

klatce�schodowej
3,40�zł/m2 700�zł 14.12.2015�r.

godz.�11.10

2. Ruda�Śląska-Wirek
ul.�Kałusa�23/1

37,50�m2

(1p+k)

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

klatce�schodowej
3,81�zł/m2 700�zł 14.12.2015�r.

godz.�11.30

3. Ruda�Śląska-Wirek
ul.�Kałusa�23/5

39,00�m2

(1p+k)

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

klatce�schodowej
3,81�zł/m2 700�zł 14.12.2015�r.

godz.�11.30

4. Ruda�Śląska-Bielszowice
ul.�Kokota�20/11

33,00�m2

(1p�+�k�
+�łaz.�+�
w.c.)

inst.�elektr.,�inst.�wod.-kan.,�
ogrzewanie�piecowe� 5,17�zł/m2 700�zł 14.12.2015�r.

godz.�12.30

5. Ruda�Śląska-Ruda
ul.�Bankowa�23/5

20,47�m2

(1�izba�+�
w.c.)

inst.�elektr.,�inst.�wod.-kan.,�
ogrzewanie�piecowe� 3,81�zł/m2 700�zł 14.12.2015�r.

godz.�13.30

6. Ruda�Śląska-Orzegów
ul.�Skalna�5/1

37,60�m2

(1p+k)

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

klatce�schodowej
3,81�zł/m2 700�zł 14.12.2015�r.

godz.�14.30

7. Ruda�Śląska-Orzegów
ul.�Skalna�5/8

37,50�m2

(1p+k)

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

klatce�schodowej
3,81�zł/m2 700�zł 14.12.2015�r.

godz.�14.30

Przetarg�odbędzie�się�w�dniu�30 grudnia 2015 r.�o�godz.�12.00 w�świetlicy�Miejskiego�Przedsiębiorstwa�Go-
spodarki�Mieszkaniowej�Sp.�z�o.o.�w�Rudzie�Śląskiej�10�przy�ul.�1�Maja�218.
Uczestnicy�przetargu�zobowiązani�są�do�złożenia�w�Dziale�Eksploatacji�MPGM�Sp.�z�o.o.,�pokój�nr�17,�doku-

mentów�warunkujących�przystąpienie�do�przetargu,�nie�później�niż�do�dnia�23 grudnia 2015 r.,�do�godz.�14.00�
oraz�do�wpłaty�wadium�w�podanej�wysokości�na�poszczególne� lokale�mieszkalne�przelewem�na�konto:� ING�
Bank�Śląski�O/Ruda�Śląska�nr�03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do�dnia�28 grudzień 2015 r.�(�data�wpływu�
wadium�na�konto�MPGM�Sp.�z o.o.�).
Informacje�o�lokalach�oraz�warunkach�przystąpienia�do�przetargu�można�uzyskać�w�MPGM�Sp.�z�o.o.�w�Ru-

dzie�Śląskiej�10,�ul.�1�Maja�218,�pokój�17�lub�pod�nr tel. 32 242-01-33,�242-01-75 wew. 743.
Właściciel� lokalu� lub�organizator�przetargu�za�zgodą�właściciela�mogą�wycofać�dany� lokal�z�przetargu�bez�

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

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU�

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚlĄSKA
ogłasza�II�przetarg�ustny�nieograniczony�na�sprzedaż�spółdzielczego�

własnościowego�prawa�do�dwóch�lokali�mieszkalnych�

Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�II�przetargu�jest�spółdzielcze�własnościowe�pra-
wo�do�nw.�lokali:�

a) lokalu mieszkalnego nr 13� usytuowanego�w�budynku�nr�6 przy ul. szybowej 
w�Rudzie�Śląskiej-Bykowinie,�na�nieruchomości�stanowiącej�własność�Gminy�Miasta�
Ruda� Śląska� w� użytkowaniu� wieczystym� do� dnia� 18.06.2079� r.� Rudzkiej� Spółdziel-
ni�Mieszkaniowej�w�Rudzie� Śląskiej,� oznaczonej� numerami� geodezyjnymi� 1429/89,�
1438/89,�1449/89,�1452/92,�1662/89�o�łącznej�powierzchni�1733�m2,�obręb�Bykowi-
na,�k.m.1,�KW�nr�Gl1S/00032976/3�(opisane�powyżej�prawo�nie�posiada�założonej�
księgi�wieczystej).�
lokal�o�powierzchni�użytkowej�48,65 m2 składający� się� z�2�pokoi,� kuchni,�przed-

pokoju,�łazienki,�wc,�znajduje�się�na�V�piętrze�budynku�mieszkalnego�2-klatkowego,�
10-kondygnacyjnego,�podpiwniczonego.�lokal�wyposażony�jest�w�instalacje�wodocią-
gową� i�kanalizacyjną,�elektryczną�(sprawna�–�odłączona),�gazową�(odłączona),�cen-
tralne�ogrzewanie.�Z�uwagi�na�stan�techniczny�(zły)�wymagane�jest�przeprowadzenie�
remontu�lokalu.�

Cena wywoławcza do�przetargu�wynosi 91.000,00 zł.

b) lokalu mieszkalnego nr 11�usytuowanego�w�budynku�nr�24b przy�ul. Cypria-
na norwida w�Rudzie�Śląskiej-Rudzie, na�nieruchomości�stanowiącej�własność�Gmi-
ny� Miasta� Ruda� Śląska� w� użytkowaniu� wieczystym� do� dnia� 9.08.2077� r.� Rudzkiej�
Spółdzielni�Mieszkaniowej�w� Rudzie� Śląskiej,� oznaczonej� numerami� geodezyjnymi:�
1282/63,�946/54,�947/54,�950/55,�951/55,�965/58,�966/58,�969/63,�970/63,�971/63,�
978/61�o�łącznej�powierzchni�4261�m2,�obręb�Ruda,�k.m.7,�KW�nr�Gl1S/00024481/7�
(opisane�powyżej�prawo�nie�posiada�założonej�księgi�wieczystej).�
�lokal�o�powierzchni�użytkowej�31,72 m2 składający�się�z�1�pokoju,�kuchni,�przed-

pokoju,�łazienki�z�wc,�znajduje�się�na�III�piętrze�budynku�mieszkalnego�3-klatkowego,�
11-kondygnacyjnego,�podpiwniczonego.�lokal�wyposażony�jest�w�instalacje�wodocią-
gową� i�kanalizacyjną,�elektryczną�(sprawna�–�odłączona),�gazową�(odłączona),�cen-
tralne�ogrzewanie.�Z�uwagi�na�stan�techniczny�(zły)�wymagane�jest�przeprowadzenie�
remontu�lokalu.�

Cena wywoławcza do�przetargu�wynosi�55.000,00 zł. 

Wylicytowana�cena�lokali�płatna�jest�w�całości�przed�zawarciem�umowy�notarial-
nej.�
lokale�jw.�wolne�są�od�długów�oraz�nie�ma�przeszkód�prawnych�do�rozporządzania�

nimi.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 urzędu Miasta 
ruda Śląska plac jana Pawła ii 6. Uczestnicy�przetargu�zobowiązani�są�do�wpłacenia�
w�terminie�do dnia 5.01.2016 r. wadium w�wysokości�4.600,00 zł�–�dla�lokalu�przy�  
ul.� Szybowej�6/13�oraz�2.800,00 zł –�dla� lokalu�przy�ul.�Cypriana�Norwida�24B/11,�
przelewem�na�konto:�Nr�71�1050�1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�Śląski�Kato-
wice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska,�(za�datę�zapłaty�przyjmuje�się�dzień�
wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)� lub�w�kasie�
tut.�Urzędu�pok.�nr�13�i�14�w�godzinach:�poniedziałek�–�środa�8.00-16.00, czwartek�
8.00-18.00,�piątek�8.00-14.00;�zaleca�się�przedłożenie�Komisji�Przetargowej�dowodu�
wpłaty�wadium�przed�otwarciem�przetargu.
W�przetargu�mogą�brać�udział�osoby,�które:�zapoznały�się�z�pełną�treścią�ogłoszenia�

o�przetargu� zamieszczoną�w� internecie:�www.rudaslaska.bip.info.pl� zakładka� lokale�
mieszkalne�i�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�(obok�pok.�217),�wpłaci-
ły�wadium�w�podanym�terminie�i�przedłożyły�Komisji�Przetargowej�przed�otwarciem�
przetargu�wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.�

Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�ponadto�zobowiązane�zapoznać�się�w�Rudz-
kiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�Magazynowej�12�tel.�32�248-
43-22� z� planowanymi� remontami� na� nieruchomościach,� w� których� realizacji� będą�
uczestniczyć,�ze�stanem�technicznym�lokalu�(podczas�oględzin).
Wadium�zalicza�się�wygrywającemu�przetarg�na�poczet�ceny�nabycia,�pozostałym�

uczestnikom�–�zwraca�po�przetargu.�Zawarcie�aktu�notarialnego�nastąpi�w�terminie�
do�30�dni�od�dnia�przetargu.�Jeżeli�osoba�ustalona�jako�nabywca�lokalu�nie�przystą-
pi�bez�usprawiedliwienia�do�zawarcia�umowy�notarialnej,�tj.�nie�stawi�się�w�miejscu�
i�w�terminie�podanych�w�zawiadomieniu�lub�nie�dokona�wpłaty�ceny�lokalu�pomniej-
szonej�o�wpłacone�wadium,�organizator�przetargu�może�odstąpić�od�zawarcia�umowy,�
a�wpłacone�wadium�nie�podlega�zwrotowi.�Nabywający�ponosi�wszelkie�opłaty�i�po-
datki�związane�ze�spisaniem�umowy.�
Zastrzega�się�prawo�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.
Informacji�na�temat�przetargu�udziela�Wydział�Gospodarki�Nieruchomościami,�pok.�

223,�tel.�32�248-75-63. 

oględzin lokali można dokonać od godz. 14.00 do 15.00 w dniu 14.12.2015 r.  
– lokalu w dzielnicy bykowina, w dniu 15.12.2015 r. – lokalu w dzielnicy ruda.

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚlĄSKA�
wykonujący�zadania�z�zakresu�administracji�rządowej�informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Mia-
sta�(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�wykazu�nieruchomości�gruntowej�znajdującej�się�w��Rudzie�Śląskiej�w�rejo-
nie:�ul.�Katowickiej,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejące�ogródki�rekreacyjne.
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Koniec czarnej serii Gwiazdy
FUTSAL

Każda seria musi się kiedyś skończyć. 
Pierwsze zwycięstwo odniosła Gwiazda 
w ekstraklasie futsalu – długo sympatycy 
rudzian musieli czekać na wygraną. W ja-
skini lwa, a właściwie „smoka”, Gwiazda 
zdobyła trzy punkty, natomiast gospodarze 
po raz pierwszy w tym sezonie przegrali na 
własnym parkiecie.

Gwiazda niejako tradycyjnie już objęła 
prowadzenie po bramce Łukasza Biela 
w siódmej minucie. Gospodarze zdołali 
jednak do przerwy zdobyć dwie bramki 
i objąć prowadzenie 2:1. W drugiej połowie 
szybki i agresywny mecz zakończył się 
sukcesem Gwiazdy – wyrównał Jakub Ha-

ase w 31. minucie zdobywając premiero-
wego gola w ekstraklasie, a w 38. minucie 
niezawodny Dima Drozd załatwił sprawę. 
Gwiazda wygrała 3:2 – chociaż na parę 
chwil humory całej ekipie się poprawiły, 
ale to dopiero początek odrabiania strat.

Ostatni mecz pierwszej rundy rudzianie 
rozegrają już w piątek w Zduńskiej Woli.

Red Dragons Pniewy – Gwiazda 
Ruda Śląska 2:3 (2:1)

Gwiazda: Waszka – Pękala, Drozd, 
Hewlik, Biel, Hyży, Działach, 

Danyleiko, Kot, Piasecki, Hasse, 
Krzymiński, Barteczka

Rozdano nagrody za osiągnięcia sportowe
GALA SPORTU 2015

Niemal 60 rudzkich sportowców oraz kil-
kunastu trenerów otrzymało w czwartek 
(26.11.) nagrody prezydent miasta za wybit-
ne osiągnięcia w 2015 roku. – Sport jest bli-
ski mojemu sercu i póki będę piastować po-
sadę prezydent miasta, będę wspierać 
wszystkie inicjatywy sportowe w naszym 
mieście – podkreślała prezydent Grażyna 
Dziedzic podczas uroczystej gali zorganizo-
wanej w Miejskim Centrum Kultury im. 
Henryka Bisty.

W tym roku najwięcej sukcesów przypa-
dło w udziale reprezentantom Zapaśnicze-
go Klubu Sportowego Slavia Ruda Śląska. 
– Idziemy do przodu. W mieście mamy do-
bre warunki do trenowania. Ponadto wspie-
ra nas ministerstwo oraz Polski Związek 
Zapaśniczy. W naszym klubie trenuje także 
część osób z miast ościennych – mówił To-
masz Garczyński, trener ZKS Slavia. – To 
był dobry rok, choć jeszcze się dla nas nie 
skończył. Mamy na koncie 17 medali mi-
strzostw Polski, co stawia nas wśród czoło-

W sumie podczas gali w MCK-u nagrodzono ok. 60 sportowców.

wych klubów zapaśniczych w kraju – pod-
kreślał.

Nagrody i wyróżnienia odebrali rów-
nież przedstawiciele lekkiej atletyki, rug-
by, pływania, akrobatyki sportowej, bok-
su, curlingu, modelarstwa samochodowe-
go, łucznictwa, ratownictwa wodnego, ju-
jitsu, judo, karate, kolarstwa, gimnastyki 
sportowej i piłki ręcznej. – Wyróżnienia 
mobilizują nas do dalszej pracy. Takie 
uhonorowanie rekompensuje nam jakie-
kolwiek niepowodzenia i daje „kopa” do 
dalszej walki – mówiła Sylwia Łuksik 
z drużyny Diablic, które w ubiegłym sezo-
nie zajęły trzecie miejsce Mistrzostw Pol-
ski Rugby 7-osobowego. – W tym sezonie 
postawiłyśmy na odmłodzenie zespołu. 
Część jesienną zmagań zakończyłyśmy na 
piątym miejscu. Na wiosnę jednak chcemy 
wrócić do gry i dać z siebie wszystko. Przy 
tym zależy nam na tym, by nowe dziewczy-
ny stały się stuprocentowymi graczami – 
tłumaczyła.

Część wyróżnionych osób, choć mieszka 
w Rudzie Śląskiej, swoją karierę sportową 
związała z klubami sportowymi miast 
ościennych. Jedną z nich jest Lidia Fidura, 
brązowa medalistka na Europejskich Igrzy-
skach Olimpijskich w Baku oraz srebrna me-
dalistka Mistrzostw Polski Seniorek w Karli-
no. – Pierwsze sześć lat trenowałam w Za-
brzu, następnie, aby się dalej rozwijać, prze-
niosłam się do GUKS Carbo Gliwice – mó-
wiła. – Przyszły rok będzie dla mnie decydu-
jący i przełomowy. Odbędą się kwalifikacje 
do igrzysk olimpijskich w Rio. Liczę, że 
wszystko pójdzie dobrze – dodała olimpijka. 

Ruda Śląska z roku na rok w coraz więk-
szym stopniu wspiera sportowe inicjatywy. 
Najważniejszą inwestycją ostatnich lat jest 
rozbudowa i rewitalizacja ośrodka sportowego 
„Burloch Arena”. Śladem orzegowskiego 
kompleksu ma iść ośrodek sportowo-rekre-
acyjny przy ul. Czarnoleśnej. W miejscu tym 
ma powstać hala sportowa na 1,5-2 tys. miejsc 
oraz stadion lekkoatletyczny z zapleczem.

O krok od spełnienia marzeń
AKROBATYKA SPORTOWA

W sobotę (28.11.) zapadły rozstrzygnię-
cia w rozrywkowym programie „Mam ta-
lent”. Rudę Śląską w wielkim finale repre-
zentowało dwóch akrobatów: Oliwia Ha-
łupka i Łukasz Wojtaszczyk. Akrobaci z na-
szego miasta reprezentują akrobatyczny ze-
spół Acro Silesia Team, który dzięki brawu-
rowemu występowi w półfinale zaliczany 
był do grona faworytów.

Sobotni występ bez wątpienia zostanie 
na długo w pamięci jurorów oraz wszyst-
kich telewidzów. Doskonała choreografia 
do filmu „Avatar”, fantastyczne kostiumy  
i makijaż oraz perfekcyjne wykonanie wy-
starczyły do zajęcia drugiego miejsca 
w wielkim finale. Akrobaci ze Śląska ulegli 
tylko Aleksandrze Kiedrowicz wykonującej 

SZTUKI WALKI

RKSiSW Bushido z medalami 
mistrzostw świata

To ogromny sukces rudzkich karateków. 

W dniach 21-22.11. odbyły się Mistrzo-
stwa Świata Sportowego Jiu Jitsu organi-
zacji World Sport Jiujutsu Organization. 
Zawodnicy z najdalszych zakątków świata 
(Argentyna, Senegal, Algieria, Iran, Tur-
cja, Afganistan, Litwa, Gruzja, Niemcy, 
Francja, Węgry, Włochy, Czechy, Słowa-
cja i oczywiście Polska) rywalizowali 
w wielu konkurencjach sportowego i real-
nego jiu jitsu. Reprezentanci RKSiSW 
BUSHIDO z Kochłowic wystartowali pod 
wodzą trenera Rafała Burdzika w konku-
rencji Individual Sport Jujitsu Competi-
tion, która łączyła w sobie techniki stójko-
we (uderzenia, kopnięcia), techniki spro-
wadzeń oraz walkę w parterze. Rywaliza-
cja prowadzona była systemem pucharo-
wym. W kategorii open masters, mocno 
obsadzonej międzynarodowymi doświad-
czonymi zawodnikami, wystartowało 
dwóch reprezentantów rudzkiego klubu 
z Kochłowic: Marcin Pistelok oraz Piotr 
Pszczółkowski. Wicemistrzem świata ka-
tegorii open masters został Marcin Piste-
lok, walcząc z kontuzją kolana, która przy-
trafiła się już w pierwszej walce. Zaś Piotr 

Pszczółkowski po zaciętej walce musiał 
uznać wyższość rywala z Turcji w walce 
ćwierćfinałowej. W kategorii do 100 kg 
brązowy medal zdobył nasz doświadczony 
reprezentant Dawid Augustyniak walcząc 
z kolei z urazem ręki powstałym podczas 
turnieju. Dodatkowo warto nadmienić, że 
w tej ważnej imprezie z dużymi sukcesami 
startowali także reprezentanci zaprzyjaź-
nionych klubów Kempo Tai Jutsu z Giżyc-
ka i Chojnic.

Ten niewątpliwy sukces Rudzkiego Klu-
bu Sportów i Sztuk Walki BUSHIDO jest 
efektem wieloletniej pracy i rozwoju Kem-
po Tai Jutsu w kierunku sportu, którego 
centralnym ośrodkiem w skali kraju jest 
już od ponad 15 lat kochłowicki klub. God-
nymi podkreślenia są także rosnąca rola 
i rozpoznawalność Kempo Tai Jutsu jako 
nowej szkoły jiu jitsu oraz skutecznej sztu-
ki walki w formule MMA. Wszystkich 
chętnych zapraszamy na treningi w każdy 
wtorek i czwartek w godzinach 18.30-
20.30 w SP nr 18 przy ul. Łukasiewicza 7 
w Kochłowicach oraz na dodatkowe tre-
ningi w weekendy w Rudzie.

Akrobaci z Rudy Śląskiej odnieśli ogromny sukces.

powietrzne akrobacje. Członkowie grupy 
akrobatycznej podkreślali podczas progra-
mu, że ewentualną wygraną chcieliby prze-
znaczyć na przyszłoroczne mistrzostwa 
świata, które odbywać się będą w Chinach. 

Miejmy nadzieję, że ambitni sportowcy bę-
dą mogli spełnić swoje marzenia. Oliwii 
i Łukaszowi gratulujemy ogromnego sukce-
su oraz dziękujemy za fantastyczną promo-
cję miasta.



Dziewczęta z Gimnazjum nr 14 najlepsze 

W tym roku do turnieju zgłosiła się rekordowa liczba zawodników.
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PIŁKA RĘCZNA

Spacerek szczypiornistów Grunwaldu
Piłkarze ręczni Grunwaldu odnieśli kolej-

ne zwycięstwo w drugoligowych rozgryw-
kach piłki ręcznej. Tym razem pokonali go-
ści z Brzegu wynikiem 31:24. 

Jedynie początek spotkania był w miarę 
wyrównany. Do stanu 5:5 trwała wymiana 
ciosów. Po bramce Mirosława Stogowskie-
go w 14. minucie spotkania Grunwald wy-
szedł na prowadzenie, którego nie oddał już 
do końca meczu. Z minuty na minutę rudzia-
nie powiększali przewagę, by schodzić na 
przerwę z sześciobramkową zaliczką. Bar-
dzo dobrze prezentował się w pierwszej od-
słonie Dawid Mięsopust zdobywając pięć 
bramek. Początek drugiej odsłony to lekkie 
rozluźnienie miejscowych, a różnica bram-
kowa zmalała nawet do dwóch trafień. Trzy 
bramki z rzędu Macieja Zarzyckiego przy-
wróciły spokój w poczynaniach Grunwaldu 
i zespół trenera Gracki ponownie zaczął po-
większać swoją przewagę. W 51. minucie 
Grunwald prowadził nawet różnicą dziesię-
ciu bramek, ale w ostatnich minutach non-

szalancka gra spowodowała korektę wyniku 
na korzyść gości. Wśród nich brylował Rafał 
Świerczyński, ale jego dobra gra to zbyt ma-
ło na równo grającą siódemkę rudzian.

W pierwszej rundzie Grunwald czekają 
jeszcze dwa spotkania. W najbliższą nie-
dzielę rudzianie zagrają w Katowicach, na-

tomiast tydzień później gościć będą piłka-
rzy ręcznych z Sosnowca. 

Grunwald: Błaś, Wilk – Zarzycki 6, 
Mięsopust 5, Stogowski 5, Gansiniec 

4, Płonka 3, Nowak 3, Milewski 2, 
Wodarski 1, Giebel 1, Kurzawa 1, 

Klementowicz, Ciepliński, Maniara

TANIEC NOWOCZESNY

„Promyczki” znowu na podium

Sekcja Osiedlowego Domu Kultury „Ma-
tecznik” znów pokazała się z jak najlepszej 
strony, tym razem w Kłobucku. Formacja 
Taneczna „Promyczki”, działająca na co 
dzień pod okiem instruktorki Magdaleny 
Zielińskiej, po raz trzeci z rzędu zajęła 
pierwsze miejsce na Jurajskim Festiwalu 
Tańca „Freestyle”, który odbył się już po 
raz 24. Jego organizatorem jest Miejski 
Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły. 

Dziewczynki wywalczyły podium w naj-
młodszej kategorii wiekowej do 12. lat, pre-
zentując układ pt. „Na poligonie”. Warto 
zaznaczyć, że zespół miał bardzo mało cza-
su na przygotowanie nowego układu chore-
ograficznego. 

Festiwal w Kłobucku ma charakter ogól-
nopolski. W szranki z naszymi „Promyczka-
mi” stanęły przede wszystkim zespoły z wo-
jewództwa śląskiego, Kielc i Łodzi. 

W czwartek (19.11.) na hali sportowej KS 
Zgoda Ruda Śląska odbyły się zawody gru-
powe w piłce ręcznej dziewcząt szkół gimna-
zjalnych. W zawodach rywalizowało dziesięć 
szkół podzielonych na trzy grupy według za-
jętych miejsc w poprzednim roku. W po-
szczególnych grupach pierwsze miejsca za-
jęły Gimnazja nr 7, 9 i 12. W turnieju finało-
wym rozegranym 25 listopada zagrały oprócz 
wymienionych mistrzynie z poprzedniego 
roku – reprezentantki Gimnazjum nr 14. Tur-
niej przeprowadzono systemem pucharo-

wym. W pierwszym meczu spotkały się za-
wodniczki Gimnazjów nr 9 i nr 7. Po drama-
tycznym meczu zwycięstwo 4:2 zapewniły 
sobie gimnazjalistki z Halemby. W drugim 
meczu spotkały się uczennice Gimnazjów  
nr 12 i 14. Wynik meczu to 15:5 dla zespołu  
z Bielszowic. W meczu o trzecie miejsce wi-
recki „Morcinek” pokonał koleżanki z Gim-
nazjum nr 7 12:4, a w meczu finałowym re-
prezentantki Gimnazjum nr 14 zwyciężyły 
Gimnazjum nr 9 wynikiem 17:5. Drużynie 
z Bielszowic życzymy udanego występu 

w zawodach rejonowych w meczu z gimna-
zjum z Zabrza. Organizatorami turnieju 
miejskiego oraz zwycięskiego zespołu byli 
nauczyciele Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana 
Karskiego – Bogusława Szulc i Andrzej 
Gajczewski. A oto skład zwycięskiej druży-
ny: Bernadeta Szankowska, Martyna Drózd, 
Weronika Zalewska, Paulina Suliga, Marta 
Weihrauch, Agata Iwanowicz, Agnieszka 
Iwanowicz, Wiktoria Deuter, Katarzyna 
Czopp, Natalia Olichwer, Aleksandra Ko-
łecka, Emilia Łazor i Wanessa Łebek.

TENIS STOŁOWY

Mistrzowie rakietki

Mirosław Stogowski należał do czołowych zawodników Grunwaldu.

Już po raz siódmy członkowie Klubu 
Młodzieżowego Stowarzyszenia św. Filipa 
Nereusza zorganizowali amatorski turniej 
tenisa stołowego. Tegoroczna edycja cieszy-
ła się sporym zainteresowaniem. 42 zawod-
ników rywalizowało ze sobą w pięciu kate-
goriach wiekowych.

– Pierwszy raz nasz turniej odbywa się 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie 
i myślę, że jest to zmiana na lepsze, ponie-
waż ze względu na duże zainteresowanie tur-
niejem, w tym roku potrzebowaliśmy więcej 
miejsca – mówiła Patrycja Szczurowska, 
współorganizatorka wydarzenia. – Muszę 
przyznać, że w tym roku poziom turnieju był 
naprawdę wysoki. Najlepiej radzili sobie za-
wodnicy w kategorii mężczyzn 18+ – doda-
ła.

Tym razem zawodnicy walczyli o pucha-
ry kapelana stowarzyszenia ks. Piotra We-
nzla. – Gratuluję wszystkim, którzy zgłosili 
się do tego turnieju i byli z nami. Bardzo 
ważną i cenną nagrodą dla nas jest już samo 
to, że tak ochoczo zgłaszaliście się do turnie-
ju – mówił proboszcz parafii św. Andrzeja 

Boboli. – Wszyscy zawodnicy w tym roku re-
prezentują naprawdę wysoki poziom, dlate-
go chciałbym raz jeszcze pogratulować 
uczestnikom i zwycięzcom – dodał ks. Piotr.

Wyróżnieni zostali m.in. Dżesika Ci-
chosz, Roksana Midziałek, Oliwia Mar-
chewka, Kazimierz Daniel, Kacper Waldera 
i Patryk Waldera. KB

To już trzecie trofeum zdobyte w Kłobucku.

Kolumny sportowe zredagował Łukasz Wodarski

REKLAMA

PIŁKA RĘCZNA

ProTezy zęboWe W raMach NFz 
jeSzcze W TyM roKu 2015

bez KolejKi
Nzoz STuDio DeNTal ul. Kłodnicka 97

tel:32 243-22-88

GabiNeT MeDycyNy roDziNNej
dr n. med. Wojciech PaŁaSz 

specjalista medycyny rodzinnej
Halemba ul. Kłodnicka 97, tel. 502-788-544, wtorek 15.00-18.00 

leczeNie DoroSŁych i Dzieci
baDaNia KieroWcÓW  WizyTy DoMoWe

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
Piłka ręczna

Gloria Katowice – Grunwald Ruda Śląska – 6 grudnia, godz. 11.00
Zgoda Bielszowice –  Otmęt Krapkowice – 5 grudnia, godz. 16.00

Koszykówka
Pogoń Ruda Śląska – AGH Kraków – 5 grudnia, godz. 17.00
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