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KREDYT 

na każdą kieszeń
oprocentowanie kredytów • 
gotówkowych 
i konsolidacyjnych 
już od 3,99 %
kredyty hipoteczne, • 
samochodowe i firmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń • 
wiekowych
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy do Klienta

BYKOWINA

Urodzinowo 
w Aquadromie

Więcej str. 3

* 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!

szt.

pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  

BYKOWINA
Tylko od 1 do 19 grudnia

1. Każde wydane 100 zł 
to kupon o wartości 30 zł

2. Zbierz 5 kuponów
3. Odbierz pozłacany 

naszyjnik 
(pozłacane srebro).

4. Jeśli nie zbierzesz 5 kuponów, 
brakujące możesz dokupić Of
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1799
szt.

200 g

WĘDZONKA 
KROTOSZYŃSKA

2299

KRÓLIK 
TUSZKA

1999
kg

TWARÓG 
SERNIKOWY

1 kg 599
kg

500 zł TANIEJ 

299
szt.

500 g 399
szt.

100 zł TANIEJ 

799
szt.

499
szt.

300 zł TANIEJ 

MASA
MAKOWA

1100 zł TANIEJ 

PISTACJA
SOLONA

2990
opak.1 kg

TYLKO 15-24.12.16

TYLKO 15-18.12.16

299
szt.

Osobom 
do lat 18 

alkoholu nie 
sprzedajemy

PIWO
BUDWEISER
0,5 l

199
SZT.1DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



2www.wiadomoscirudzkie.pl  WOKÓŁ NAS | 14.12.2016

OGŁOSZENIE

Fo
to

: J
O

WOLONTARIAT

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
„Przystanek” już po raz szósty zorganizowało galę 
„Anioły wolontariatu”, by wyróżnić tych, którym 
nie jest obojętny los drugiego człowieka. – To cieszy, 
że nadal mamy kogo nagradzać. Idea „Aniołów wo-
lontariatu” zrodziła się kilka lat temu, kiedy spopu-
laryzowany został wolontariat i działania te w ogóle 
zostały w ten sposób nazwane – podkreślała Joanna 
Golicz, prezes stowarzyszenia „Przystanek”.

A o tym, że angażować się warto i czyni to lep-
szym człowiekiem, przypominała z kolei wicepre-
zes stowarzyszenia Anna Szymańska. – Szczerość, 
pracowitość, uczciwość, sumienność i odwaga 
w działaniu to z pewnością cechy charakteryzujące 
dobrego wolontariusza. Gdyby dodać do tego jesz-
cze trochę kreatywności, komunikatywności i pogo-
dy ducha, to wyłania nam się obraz idealnego wo-
lontariusza – zaznaczyła Anna Szymańska.

Czwartkowa (8.12) gala była okazją nie tylko do 
wręczenia statuetek, ale również prezentacji związa-
nych z działalnością stowarzyszenia oraz dzielenia 
się ideą wolontariatu. – Spotykamy się na gali, aby 
wyróżnić tych niezwykłych wolontariuszy oraz orga-
nizacje, które skupiają w swojej działalności wolon-
tariuszy, a nade wszystko, żeby wyróżnić ludzi, któ-
rzy dzielą się sobą. Dzielą się bezinteresowną pomo-
cą i myślą o najbardziej potrzebujących – podkreśla-
ła Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. 
W sumie nagrodzono 29 osób związanych z wolon-
tariatem oraz cztery organizacje.

Joanna Oreł

Nadleciały „Anioły wolontariatu”
Codziennie poświęcają swój czas, serce oraz dzielą się bezinteresowną pomocą, zyskując tak naprawdę o wiele wię-
cej. W Domu Kultury Bielszowice rozdane zostały statuetki dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy oraz orga-
nizacji wspierających ideę wolontariatu. W sumie wręczono 33 wyróżnienia dla „Aniołów wolontariatu”.

LAUREACI „ANIOŁÓW WOLONTARIATU”
Małgorzata Szczepek, Onufry Szałkiewicz, Rafał Biegaj i Marcin Różycki z Hufca ZHP Ruda Śląska, Kornelia Koczar z Rudz-
kiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”, Kamil Wróbel, Beata Florczyńska-Kampa i Barbara Szmekel ze Stowarzyszenia 
na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Beata Łukaska ze Stowarzyszenia Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”, 
Stanisława Michalak z Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski koło w Rudzie Śląskiej, Grzegorz Majza z Rudzkiego 
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, Zofi a Kopańska i Andrzej Krzyjszczyk ze Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi RP Klub HDK im. H. Dunanta przy RSM, Michał Rajwa i Magdalena Hodyjas ze Stowarzyszenia św. Filipa Nere-
usza, Barbara Bobowicz i Martyna Kiliszewska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna”, Andrzej Osman z Polskiego 
Związku Filatelistów, Łukasz Seweryn i Krysti an Wąsowski z Chrześcijańskiej Fundacji „Młodzież z Misją Polska”, Bartłomiej 
Aller z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Katarzyna Ramik z Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce 
Jezusa”, Teresa Pięta ze Stowarzyszenia Chór Mieszany „Słowiczek”, Dariusz Kwol z MKS „Pogoń Ruda Śląska”, Justyna 
Zapotoczny- Pelak i Mariusz Pelak z rudzkiego magistratu, Janina Wanot z Gimnazjum nr 11, Ewa Joszko z Gimnazjum nr 8 
oraz Katarzyna Król z Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”. Statuetki powędrowały również do Chrze-
ścijańskiej Fundacji „Młodzież z Misją Polska”, Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”, Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi RP Klub HDK im. H. Dunanta przy RSM oraz Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

REKLAMA

 Nagrody wręczono 33 laureatom.

WOLNE TERMINY NA WESELA NA 2017 ROK 
Profesjonalna organizacja ślubu i wesela jest naszym atutem 

Wspieramy naszych Klientów na każdym 
etapie przygotowań związanych z weselem.

Gwarantujemy znakomitą kuchnię, domową atmosferę i profesjonalną obsługę.
RABATY NA WESELA W TYGODNIU. 

DO KOŃCA GRUDNIA RABATY TAKŻE NA WESELA W SOBOTY.

ul. Kochłowicka 163, 41-707 Ruda Śl., tel. 32 242-73-62, 601-466 439, 536-393-790 e-mail: polomega@vp.pl

WOLNE TERMINY NA

Gwarantujemy znakomitą kuchnię, domową atmosferę i profesjonalną obsługę.

ul. Kochłowicka 163, 41-707 Ruda Śl., tel. 32 242-73-62, 601-466 439, 536-393-790 e-mail: polomega@vp.pl

ZAMÓW 

JUŻ DZIŚ. 

DOM PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH

www.omega.rsl .pl
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4.URODZINY�AQUADROMU

REKLAMA

Podczas czwartych urodzin nie brakowało też 
magii. Gościem specjalnym urodzin był w tym ro-
ku Tomasz Kabis – finalista jednej z edycji telewi-
zyjnego show „Mam Talent”.  Iluzjonista przepro-
wadził warsztaty dla najmłodszych, które odbyły 
się w hali basenowej oraz zaprezentował się przed 
publicznością. – Namawiamy naszych klientów do 
tego żeby dali się ponieść emocjom i magii tego 
miejsca, o czym dziś cały dzień mówimy – tłuma-
czył Bartłomiej Jarocha, prezes zarządu spółki 
Aquadrom. – W przyszłym roku też chcemy poło-
żyć nacisk na to, żeby nasi klienci chcieli się z na-
mi bawić, a nie tylko korzystać z wodnych atrakcji 
– dodał. 

Zgromadzona publiczność mogła też zobaczyć 
występ zespołu „Słoneczni” oraz przedpremiero-
wo fragmenty musicalu Kopciuszek, przygotowa-
nego przez Stowarzyszenie Music All. Ponadto 

Wyławiali talenty na czwarte urodziny
„Wyławiamy�talenty�w�Aquadromie”�–�pod�takim�hasłem�świętowano�w�tym�roku�czwarte�
urodziny�rudzkiego�parku�wodnego.�Wśród�wszystkich�młodych�wykonawców�prezentują-
cych�swoje�wokalne�i�taneczne�talenty�najlepsza�okazała�się�Julia�Olchawa,�której�pasją�jest�
akrobatyka.�Występ�Julki�najbardziej�podobał�się�jurorom�i�to�właśnie�do�dziesięciolatki�po-
wędrowała�nagroda�w�postaci�bonu�na�wakacje�marzeń.

Najmłodsi mogli zaprezentować swoje talenty.
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przez cały dzień w holu recepcyjnym można było 
się spotkać z Mikołajem i śnieżynkami. Wszystkie 
dzieciaki odwiedzające Aquadrom mogły wziąć 
udział w malowaniu bombek, tworzeniu kartek 
świątecznych i łańcuchów choinkowych. Urodzi-
ny były też okazją do podsumowań. 

– To były dobre lata. Idziemy cały czas do przo-
du. Wzrasta nam frekwencja i podnosi się poziom 
usług. Udało nam się uruchomić siłownię i nasza 
oferta jest teraz kompletna – mówił Bartłomiej Ja-
rocha. Kolejnych atrakcji dla odwiedzających 
z pewnością nie zabraknie. – Wśród najbliższych 
planów mamy otwarcie lodowiska przed budyn-
kiem Aquadromu. Na przyszły rok też zaplanowa-
liśmy sporo atrakcji. Wrócimy do tych, które przy-
jęły się w tym roku, ale będziemy również zapra-
szać do udziału w nowych projektach – mówił. 
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Urodziny cieszyły się dużą popularnością.

Młodzi wykonawcy walczyli o nagrody. Nie brakowało zajęć plastycznych.
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Gościnnie wystąpił m.in zespół „Progress Junior”.
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Łatanie dziur mieszanką na zimno stosuje się głównie 
wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi powyżej 5°C.

To założenie generalne, bo dopuszcza się stosowanie 
mieszanki w temperaturze niższej, jednak nie 

mniejszej niż -3°C i to pod warunkiem, że powierzchnia 
wypełnionego miejsca jest sucha i nieoblodzona.

www.skutecznapozyczka.pl

!!!NOWOŚĆ!!!

Kolejna interwencja naszych Czytelników w sprawie stanu dróg dotyczy ulicy 
Wieniawskiego w Rudzie. – Droga osiedlowa nie nadaje się do użytku. Dziury 
są już tak duże, że trudno przejść na drugą stronę – żali się nasza Czytelniczka. 
Jak zapowiadają urzędnicy – jezdnia zostanie wyremontowana, ale będzie to 
wyłącznie naprawa doraźna, bo to jedyna możliwość o tej porze roku.

remont nawierzchni możliwy będzie 
w 2017 roku, po nastaniu sprzyjających 
warunków atmosferycznych – tłumaczy. 
                       Arkadiusz Wieczorek
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Dziury utrudniają życie | RUDA

Stan ulicy Wie-
niawskiego codzien-
nie daje się miesz-
kańcom we znaki. 
– Dziury utrudniają 
dojście do pojemni-
ków na śmieci, trudno 
też poruszać się tu samochodem z nor-
malną prędkością – wyjaśnia Czytel-
niczka.

Dobra wiadomość jest taka, że re-
montu można spodziewać się lada 
dzień. – W ramach remontów bieżących 
dróg gminnych, ubytki w nawierzchni 
ul. Wieniawskiego zostaną doraźnie 
uzupełnione do dnia 17 grudnia – tłu-
maczy Barbara Mikołajek-Wałach, na-
czelniczka Wydziału Dróg i Mostów 
Urzędu Miasta Ruda Śląska. Remonty 
dróg o tej porze roku nie należą jednak 

do prostych. Kiedy temperatura spada 
do zera stopni, nie powinno się wyko-
nywać tego typu prac. Zamarzająca wo-
da powoduje pękanie nowej nawierzch-
ni, a ciężar przejeżdżających samocho-
dów powoduje, że dziury powstają po-
nownie. – Remonty cząstkowe polegają 
na tymczasowym uzupełnianiu masą bi-
tumiczną na zimno. Wytwórnie mas bi-
tumicznych jeszcze pracują, bo praw-
dziwe mrozy póki co nie pojawiły się, 
więc jest jeszcze możliwość takiego do-
raźnego łatania dziur. To standardowe 

działanie prewencyjne, które ma na celu 
tymczasowo uzupełnić ubytek w drodze 
do czasu właściwego remontu – mówi 
Barbara Mikołajek-Wałach. – Docelowy 

Alejki żwirowe zastępują betonową kostkę.

Pani Agnieszka, mieszkanka Kochłowic interweniowała w naszej reda-
kcji w sprawie alejek na plantach. – O tej porze roku bardzo trudno się 
tam spaceruje. Alejki nie są wybetonowane, więc jesienią i wiosną trzeba 
chodzić po błocie. Nie rozumiem dlaczego nie można ich wyłożyć kostką 
– zastanawia się nasza Czytelniczka. Okazuje się jednak, że jest to prze-
myślana decyzja.
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Zdjęcie podziurawionej drogi nadesłała nasza Czytelniczka.

Tańsze i bardziej naturalne | KOCHŁOWICE

Miasto przyjęło zasadę, że nowo po-
wstające alejki i te remontowane nie bę-
dą wykonywane z nieprzepuszczalnych 
materiałów. Powodów jest kilka. Takie 
rozwiązanie zdaniem urzędników jest 
bardziej estetyczne. – Alejki w parkach 
nie są utwardzane z uwagi na to, iż na-
wierzchnia żwirowo-gliniasta stanowi 
warstwę przepuszczalną dla wody i nie 
wymaga rozbudowanych odwodnień, ja-
kie tworzy się przy tradycyjnej kostce 
kamiennej czy betonowej – mówi Kata-
rzyna Kuberek, zastępca naczelnika Wy-
działu Gospodarki Komunalnej rudzkie-
go magistratu. 

Estetyka to nie jedyny powód, jaki 
zdecydował o wyborze takiego rozwią-
zania. – Nawierzchnie żwirowe są tań-
sze, mają naturalny wygląd i doskonale 
wpasowują się w otaczającą je zieleń 
roślin – dodaje. 

Takie rozwiązanie zastosowano także 
w parku im. Augustyna Kozioła w Ru-
dzie. Nawierzchnia przed muszlą kon-
certową została wyłożona materiałem, 
który przepuszcza wodę. Zastosowanie 
tego typu rozwiązań będzie też korzyst-
ne, kiedy w przyszłości będzie trzeba 
odprowadzać opłatę od „deszczówki”. 
Kwota tego podatku ma być wyliczana   

REKLAMA

tel. 32 280 40 70

POŻYCZKA GOTÓWKOWA 0%
KORZYSTNE WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

PROMOCJA 
ŚWIĄTECZNA!

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

od powierzchni wyłożonych kostką lub 
zalanych asfaltem. W przypadku obec-
nie stosowanych materiałów żwirowo-

gliniastych tych opłat będzie można 
uniknąć.

Arkadiusz Wieczorek 
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WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatt e 36, 

tel. 607-468-787

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI

WRÓŻKA 
JADZIA

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Maja Wróbel
córka Kingi i Krzysztofa

ur. 3.12. (2700 g i 50 cm)

Milena Halupczok
córka Małgorzaty i Łukasza
ur. 2.12. (3600 g i 56 cm)

Anna Paruzel
córka Zdzisławy i Adama
ur. 3.12. (3400 g i 56 cm)

Nikodem Bussek 
syn Aleksandry i Bartosza
ur. 3.12. (4300 g i 58 cm)

Baran – Zbliżają się 
trudne chwile. Zacho-
waj zimną krew, 

a wszystko powinno dobrze się 
ułożyć. Gwiazdy Ci sprzyjają.

Byk – Pamiętaj, mści-
wość nie popłaca. 
Trzymaj język za zę-

bami i nie pozwól, żeby poniosły 
Cię złe emocje. To może się źle 
na Tobie odbić.

Bliźnięta – W związ-
kach nadarzą się oka-
zje do wspólnych 

wyjść i rozmów. Samotne Bliź-
nięta znów mają szansę na na-
miętny romans.

Rak – Będziesz mieć 
dużo czasu na spotka-
nia z przyjaciółmi. 

Wreszcie uda Ci się wygospoda-
rować pieniądze na coś, co od 
dawna było Ci potrzebne.

Lew – Sam doskonale 
wiesz, co powinieneś 
robić, nie słuchaj więc 

doradców. Oni przecież nie za-
wsze mają dobre intencje.

Panna – W pracy za-
powiada się spokoj-
niejszy okres, więc 

najwyższa pora zaplanować kil-
ka wolnych dni. Wyjazd dobrze 
Ci zrobi.

Waga – Wszystko 
ostatnio świetnie Ci 
się układa, a Ty za-

miast się tym cieszyć, martwisz 
się, że to co dobre, szybko się 
kończy.

Skorpion – Porozma-
wiaj z szefem o swo-
ich nowych pomy-

słach. Część z nich okaże się 
cenna i zyska aprobatę. Musisz 
jednak być konsekwentny.

Strzelec – W najbliż-
szych tygodniach wy-
darzy się coś, co spra-

wi, że będziesz mógł śmiało pa-
trzeć w przyszłość i nareszcie 
odetchniesz z ulgą.

Koziorożec – Spędzaj 
z bliskimi więcej cza-
su, to od razu poprawi 

wszystkim nastrój. Powoli zacznij 
też planować rodzinne święta.

Wodnik – Opiekuń-
cze planety obdarzą 
Cię magicznym cza-

rem. Nic więc dziwnego, że na 
brak powodzenia u płci przeciw-
nej nie będziesz narzekać.

Ryba – Powinieneś 
bardziej dbać o swoje 
zdrowie. Sposób w ja-

ki się odżywiasz, jest nie do 
przyjęcia. 

Edyta Kapłańska 
córka Justyny i Grzegorza
ur. 3.12. (3460 g i 57 cm)

Zuzia Marszałek
córka Karoliny i Kamila

ur. 3.12. (3482 g i 55 cm)

Zuzia Wróbel
córka Kingi i Krzysztofa

ur. 3.12. (2800 g i 50 cm)

Leon Stasiak
syn Beaty i Romana

ur. 4.12. (3700 g i 51 cm)

Hanna Salwiczek
córka Kaludii i Rafała

ur. 4.12. (3850 g i 56 cm)

REKLAMA
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Poziomo: 1 – ślaz, 5 – prymitywna łyżka, 8 – 
argument, 9 – zimowe leże niedźwiedzia, 11 – pod-
wodna rufowa część statku, 12 – niezawodowiec, 
15 – miła woń, 17 – marynarskie łóżko, 20 – pol-
skie włókno poliestrowe, 21 – klon polny, 24 – 
wiąz szypułkowy, 25 – żywica tropikalna, 28 – 
miodożer, 29 – narada, sesja, 32 – ozdobna chustka 
zamężnych kobiet rosyjskich, 33 – nacja, 36 – 
zdrajca, wizjer, 39 – pieśń miłosna trubadurów, 42 
– mycka, jarmułka, 43 – imię żeńskie, 45 – ozdoba 
ludowa, 46 – ukochana Rembrandta, 47 – narzutka 
futrzana.

Pionowo:1 – czary, 2 – amer. akt prawny, 3 – 
ptak pokrewny chruścielom, 4 – składnik zalewy, 
5 – fi lmowa klatka, 6 – proso japońskie, 7 – pręt 
walcowy z gwintem, 10 – niedołęga, 13 – mit. gr. 
bogini mądrości, 14 – dopływ Odry, 16 – nandu, 
17 – mit. asyr. bóg burzy, 18 – kobieta karmiąca 
piersią cudze dziecko, 19 – odm. jabłek, 21 – gro-
mowładne bóstwo czczone na Rusi, 22 – nieżyt 
nosa, 23 – mizantrop, samotnik, 26 – np. Bałtyk, 
Czarne, 27 – Moskwa stolicą tego państwa, 30 – 
urządzenie radiolokacyjne, 31 – grymas, 34 – tka-
nina z wełny czesankowej, 35 – achtel, 37 – pro-
wincja we Włoszech, 38 – plama na honorze, 40 
– rakieta świetlna, 41 – mit. gr. bogini zwycięstwa, 
44 – jaźń, ja. 

Hasło krzyżówki nr 47 brzmiało: Dekorator 
wnętrz. Nagrodę otrzymuje Santana Malinowska. 

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. ku-
pon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji 
w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlon-
da 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba 

spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41-
709 Ruda Śl. , ul. Niedurnego 36) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czeka-
my do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu. 

Cezary Zieliński
syn Jessici i Damiana

ur. 2.12. (3400 g i 58 cm)

REKLAMA

m50

Alicja Pawłowska
córka Renaty i Pawła

ur. 5.12. (2600 g i 50 cm)

Maja Cieślak
córka Małgorzaty i Pawła
ur. 5.12. (3630 g i 53 cm)

Emilia Serafi n
córka Dominiki i Rafała

ur. 6.12. (3400 g i 56 cm)

Wojciech Strach 
syn Doroty i Jacka 

ur. 6.12. (3550 g i 55 cm)

Emilia Cygan
córka Klaudii i Sławomira
ur. 5.12. (3660 g i 54 cm)

Justyna Wieczorek
córka Izabeli i Łukasza

ur. 4.12. (3745 g i 57 cm)

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 

nieruchomości gruntowej znajdującej się w rejonie: 
ul. Bytomskiej, która zostanie oddana w dzierżawę 

na okres 3 lat z przeznaczeniem pod pasiekę.

OGŁOSZENIE

„Podziel się ze mną opłatkiem, 
bo i ja chcę podzielić się 

z Tobą...” 

Więcej informacji

tel. 601-460-791

Spotkanie opłatkowe z Bożeną Mielnik  
w dniu 20.12.16. o godz. 18.00
Serdecznie Was Kochani ZAPRASZAM
Restauracja Violinowa Gospoda, 
ul. Krasińskiego 1, 41-710 Ruda Śląska
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295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Magdalena Buchta, tel. 503-
590-069. 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. Re-
daktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8. 00-17. 
00, wt. , czw. 8. 00-16. 00, śr. 7. 00-16. 00, pt. 8. 00-15. 00, reklama@wiadomoscirudzkie. 
pl. Druk: 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. 

z Tobą...”



www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS | 14.12.20167

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca

Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzy-
żówka” emitowanym na antenie Radia Piekary. Słuchacze 
mogą sprawdzić swoją znajomość śląskich wyrazów, a przy 
okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Hasło krzyżówki z „Wiado-
mości Rudzkich” jest jednocześnie jednym z haseł „Śląskiej 
Krzyżówki” w Radiu Piekary, którą będziecie mogli rozwiązać 
podczas programu na żywo dzwoniąc do studia Radia Pieka-
ry w niedzielę, 18 grudnia, o godzinie 18.10. 

JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Pie-
kary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 
71100 w treści wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki. 
Nagroda to parasol Radia Piekary. Aby wziąć udział w losowa-
niu nagród dla Czytelników „Wiadomości Rudzkich” SMS-a
z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w tre-
ści wpisując wiad. + hasło krzyżówki. Nagroda to płyta CD 
ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy do 17 grud-
nia. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutt o.

1. rzodkiewka
2. podróż
3. tabletka                    
4. żarówka               

Nie zabrakło Mikołaja, prezentów
i świątecznych pastorałek. Na scenie za-
prezentowali się śląscy artyści – Teresa 
Walerjańska, Sandra i Joachim Koj, Arka-
dia Band, Ekea oraz Duo Bayer’s. Gościli-
śmy także autorki programu Radia Pieka-
ry „Kaj to było” – Agnieszkę Zbrojewską 
i Gabrielę Kokott-Drzyzgę, które opowie-
działy o swojej audycji oraz przeprowa-
dziły konkurs, w którym główną nagrodą 
był weekend dla dwóch osób w Ustroniu. 
Prowadzący imprezę Arkadiusz Wieczo-
rek i Anna Włodarczyk razem z wszystki-
mi artystami przyozdobili bombki, który-
mi obdarowali bardzo licznie zgromadzo-
ną publiczność. Podobnie jak w poprzed-
nich miesiącach nie brakowało też pre-
mier. Swoją najnowszą pastorałkę zapre-
zentował m.in. zespół Arkadia Band. 
– Przygotowaliśmy ten utwór z myślą 
o nadchodzących świętach. Wcześniej nie 
prezentowaliśmy go publicznie i bardzo 
nam zależało, żeby pokazać go publiczno-
ści w naszym rodzinnym mieście – mówiła 
Dorota Pacholarz, wokalistka i autorka 
tekstu. 

Kolejne spotkanie w ODK RSM „Ma-
tecznik” zaplanowano na 13 stycznia. Bi-
lety już w sprzedaży. Zapraszamy.  AW

Foto: Adam Helisz 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Świątecznie w Mateczniku

5. wiertarka
6. fachowiec
7. straszydła   
8. reumatyzm

Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku”. Tym razem w Osiedlowym 
Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Matecznik” panowała już świąteczna atmosfera.
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Mikołaj odwiedził także uczniów Zespołu Szkół 
Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej. Tego dnia 
przechadzał się po szkole, częstując piernikami i za-
chęcając do wspólnego śpiewania i grania na instru-
mentach. – W auli szkoły, przy migoczącej choince, 
można było zobaczyć i usłyszeć świąteczne elfy, renife-
ry i Mikołaje – pedagogów tejże szkoły, którzy postano-
wili zrobić swoim uczniom muzyczną niespodziankę, 
czyli Koncert Mikołajkowy – mówi Alina Kalinowska, 
nauczycielka Zespołu Szkół Muzycznych I i II stop-
nia. 

Podczas koncertu można było usłyszeć zespoły ka-
meralne w różnorodnych składach, w aranżacjach 
utworów świątecznych, polskich i zagranicznych, tak-
że w wersji rozrywkowej. Popłynęły dźwięki tak zna-
nych utworów jak: „Last Christmas”, „Kochany Panie 
Mikołaju” lub „Kto wie czy za rogiem”. To ostatnie, 
choć opracowane w wersji instrumentalnej, spowodo-
wało, że najmłodsza część widowni wypełniła śpie-
wem całą salę. – Pomysł takiego koncertu zrodził się, 
aby obdarować naszych podopiecznych jakimś świą-
tecznym podarunkiem. A przecież w naszym przypadku 
– najlepsze prezenty to muzyczne prezenty. Nie spodzie-

waliśmy się, że koncert będzie się cieszył tak dużą po-
pularnością wśród dzieci i rodziców, ale skoro tak jest, 
to bardzo się cieszymy, bo to oznacza, że mikołajkowy 
prezent się udał – mówi Sabina Wilczek, organizatorka 
koncertu.  AW

CZARNY�LAS

W tej szkole obchody Dnia Zdrowego Żywienia są 
tradycją. Z roku na rok zarówno nauczyciele jak 
i uczniowie podejmują wiele działań, by uzmysłowić 
sobie jak ważna jest świadomość tego, co jemy. Stara-

nia te nie są bezowocne, bo szkoła posiada już certyfi-
kat Śląskich Szkół Zdrowego Żywienia.  

– Od wielu lat w trakcie roku szkolnego uczestniczy-
my w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc” oraz 
wielu innych akcjach, a finałem całościowego działa-
nia jest właśnie to nasze małe, szkolne święto – podkre-
śla Grażyna Kukiełka, dyrektorka Szkoły Podstawowej 
nr 4 na Czarnym Lesie. – Zresztą przez cały rok stara-
my się pokazywać uczniom zdrowe formy odżywiania 
– dodaje.

W środę (7.12) w sposób artystyczny pokazano, że 
warto zadbać o prawidłową dietę. A to wszystko pod-
czas spektaklu „Zdrowie kochamy, więc o nie dbamy”, 
przygotowanego przez nauczycielki Bożenę Kanię oraz 
Teresę Biegun. – W naszej szkole od lat panuje duża 
świadomość odpowiedniego żywienia. Staramy się 
przenosić także dobre nawyki do domów i to widać, bo 
rodzice z nami współpracują – dodaje Grażyna Kukieł-
ka.  MB

Uczniowie zaprezentowali przedstawienie. 

NOWY�BYTOM

Dzień św. Mikołaja w Rudzie Śląskiej obchodzą nie 
tylko najmłodsi. Koło nr 9 Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów, które działa w Rudzie Ślą-
skiej-Nowym Bytomiu, 6 grudnia zorganizowało spo-
tkanie swoich członków po to, by z uśmiechem na 
twarzy spędzić mikołajki. 

– Już od 40 lat przebieram się za Mikołaja, teraz po-
stanowiłem przebierać się dla naszych seniorów. Musi-
my mieć coś z życia, bawić się nim i cieszyć – stąd takie 
imprezy – podkreślał Jan Koehler, przewodniczący Ko-
ła nr 9 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów.

Podczas spotkania każdy z emerytów losował nu-
mer, do którego przyporządkowany był dany prezent 
od św. Mikołaja. Loteria była niezłą zabawą dla spoty-
kających się członków koła. – Życie jest zbyt piękne, by 

NOWY�BYTOM

O przyszłości 
Huty Pokój

O sytuacji Huty Pokój i przyszłości Rudy Śląskiej 
rozmawiano w piątkowy (9.12) poranek w Nowym By-
tomiu. W domu katechetycznym przy parafii św. Pawła 
Apostoła odbyło się comiesięczne spotkanie Sekcji 
Emerytów i Rencistów Międzyzakładowej Komisji 
NSZZ Solidarność Huty Pokój. Spotkania z nowym 
prezesem huty Marianem Forysiem oraz wiceprezy-
dentem miasta Krzysztofem Mejerem, rudzcy emeryci 
oczekiwali najbardziej.

Rozmawiano m.in. o przyszłości huty oraz jej zna-
czeniu dla rozwoju miasta. Poruszone zostały także 
problemy związane z hutnictwem oraz przemysłem 
ciężkim w Rudzie Śląskiej oraz całym kraju. Ważną 
kwestią był również zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych dla emerytów Huty Pokój. – Trzeba przypo-
mnieć, że Huta Pokój jest jedynym przedsiębiorstwem 
w Rudzie Śląskiej, a jednym z nielicznych w Polsce, 
które prowadzi konsekwentnie odpis na taki fundusz, co 
jest bardzo istotne dla emerytów. Poza tym zapytamy 
też o to, czy Dzień Hutnika dalej będzie obchodzony 
zgodnie z tradycją oraz czy nadał funkcjonowało bę-
dzie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym  
– mówił Józef Skudlik, przewodniczący Międzyzakła-
dowej Komisji NSZZ Solidarność Huty Pokój. AL

ORZEGÓW

Szaleństwo  
na tafli

Mikołajkowy prezent czekał na dzieci i młodzież  
6 grudnia na orzegowskim lodowisku. W tym dniu 
można było za darmo pojeździć na łyżwach, wziąć 
udział w grach i konkursach, dostać słodki upominek 
od Mikołaja, a także posłuchać występów artystów ślą-
skiej sceny muzycznej.

– Na wszystkich, którzy biorą udział w dzisiejszym 
wydarzeniu, czeka wiele niespodzianek i atrakcji, dla-
tego warto zostać tu do samego końca. Życzę wszystkim 
udanej zabawy – zachęcał Krzysztof Mejer, wiceprezy-
dent Rudy Śląskiej.

Podczas imprezy można było posłuchać śląskich ar-
tystów. Na scenie pojawili się: Stiff Capella, Emi Band, 
Karolina i Adam Krawczykowie, Weronika oraz San-
dra i Achim Koj. – Lubię ten dzień, bo dostaję prezenty 
od Mikołaja i jest fajnie – mówił Rafał, który razem 
z rodzicami przyszedł na orzegowskie lodowisko. – Je-
steśmy tu, bo to dobra okazja do spędzenia mikołajek 
w miłej atmosferze. Dzieci się cieszą, bo to inny dzień 
niż wszystkie. Mogą pojeździć na łyżwach i się poba-
wić, a my dorośli możemy posłuchać ciekawego kon-
certu – dodała Malwina Polmańska, mama Rafała. AL

NOWY�BYTOM
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Seniorzy z Koła nr 9 wiedzą jak się bawić.
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się smucić, dlatego z okazji mikołajek życzę wszystkim 
jak najwięcej uśmiechu – dodał Jan Koehler. MB

Św. Mikołaj u seniorów

W „czwórce” wiedzą, co jedzą

Muzyczne mikołajki

Nauczyciele zagrali dla uczniów.
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NOWY�BYTOM

Pamiętają  
o patronie

Uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły to ich tra-
dycja. W Gimnazjum nr 11 im. Jana S. Dworaka ucznio-
wie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście spo-
tkali się w auli szkoły, żeby wspólnie uczcić ten dzień. 

– Święto Patrona Szkoły obchodzimy już od dwu-
dziestu czterech lat, czyli od momentu, kiedy Jan Stefan 
Dworak stał się patronem naszej szkoły. Jest to dla nas 
bardzo ważna osoba, ponieważ istotne były dla niego 
wartości takie jak: wiara w Boga, autorytet ojca, uczci-
wość, pracowitość oraz patriotyzm – zaznaczyła Ewa 
Zieleźnik, nauczycielka języka polskiego w Gimna-
zjum nr 11. 

Każdego roku uroczystość ma stały charakter. Skła-
da się z akademii, konkursów artystycznych oraz kon-
kursu sprawdzającego wiedzę o życiu Jana S. Dwora-
ka, a także konkursu „Moje Miasto Ruda Śląska”. Są 
też konkursy śląskiego śpiewania. – Nasi uczniowie 
bardzo chętnie włączają się w przygotowanie tej uro-
czystości. W ten sposób dowiadują się wielu rzeczy na 
temat patrona swojej szkoły. Poza tym każda pierwsza 
klasa uczestniczy w wycieczce pt. „Śladami Jana Stefa-
na Dworaka”, która odbywa się według przewodnika 
napisanego przez Irenę Czechowicz, poprzednią dyrek-
torkę szkoły – dodała Ewa Zieleźnik.  AL

Uczniowie Gimnazjum nr 11 uczcili patrona.
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RUDA�ŚLĄSKA

Szlachetnie od 
serca

W Rudzie Śląskiej tak jak w całej Polsce w miniony 
weekend rozdawano prezenty w ramach akcji Szlachet-
na Paczka. Podarunki trafiły aż do 39 rodzin. – Dla 
wszystkich zgłoszonych w akcji rodzin udało nam się 
znaleźć darczyńców. Największa liczba paczek dla jed-
nej rodziny to aż 51 – tłumaczy Zuzanna Adamkiewicz, 
lider Szlachetnej Paczki w Rudzie Śląskiej. 

Paczki przez cały weekend dostarczano do potrzebu-
jących rodzin z magazynu, który w tym roku ulokowa-
ny był w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Wirku. Największe zapotrzebowanie w tym roku by-
ło na węgiel, artykuły spożywcze i środki czystości. 
– Wśród prezentów znalazły się też lodówka, materace, 
sofa i piekarnik. Najdroższym prezentem, który dostar-
czyliśmy do potrzebujących był wózek elektryczny. Ten 
prezent trafił do pana, który nie może poruszać się sa-
modzielnie – mówi Zuzanna Adamkiewicz. 

Ruda Śląska stanęła na wysokości zadania, a 24 wo-
lontariuszy sprawnie poradziło sobie zarówno ze znale-
zieniem darczyńców jak i dostarczeniem prezentów. 
– Mamy cztery rodziny, które już tradycyjnie rezygnują 
z robienia sobie świątecznych prezentów i zaoszczędzo-
ne w ten sposób pieniądze przeznaczają na prezenty 
w ramach akcji Szlachetna Paczka – dodaje liderka 
Szlachetnej Paczki.  AW 

Wolontariusze pracowali przez cały weekend.
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REKLAMA

Miejsce pełne magii 
W malowniczej galerii znajdziemy niecodzien-

ne dekoracje i ozdoby świąteczne. Nie brakuje tu 
także drobiazgów idealnych na świąteczne pre-
zenty. 

Personel „Magii Kwiatów” cały czas doskonali 
swoje umiejętności – regularnie biorąc udział 
w specjalnych szkoleniach, pokazach i targach. To 
powoduje, że efekt finalny pracy florystek, które 
są otwarte na propozycje klienta, zawsze jest ory-
ginalny. Każdy bukiet komponowany jest zgodnie 
z okazją, osobowością, temperamentem i upodo-
baniami osoby, dla której będzie przeznaczony.

Pracownia „Magia Kwiatów” specjalizuje się 
również w kwiatowej oprawie wesel. Każda przy-
szła panna młoda znajdzie tu swój wymarzony 
bukiet oraz pozostałe elementy ślubnej uroczysto-
ści, które będą idealnie współgrały z urodą, suknią 
klientki oraz kolorystyką wesela.

Kwiaciarnia 
Magia Kwiatów
Pracownia 
Florystyczna

ul. Kupiecka 19, tel. 32 242 19 17
pn.-pt. 7.30-18.00, sob. 7.30-14.00

To miejsce, w którym magię 
nadchodzących świąt poczuć można 
od razu po przekroczeniu progu. 
Pracowania florystyczna  
„Magia Kwiatów” to niezwykłe 
miejsce, gdzie najważniejsza jest 
jakość i profesjonalizm. 

WIREK

Tu króluje humanistyka

Na Dniach Humanistyki nie zabrakło występów.

Udowadniają, że nauki humanistyczne 
wcale nie są w odwrocie, a wręcz przeciw-
nie – wracają do łask. Dowodem tego były 
Dni Humanistyki, które zorganizowano  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. 
Uczniowie placówki mogli wziąć udział 
w szeregu wykładów i warsztatów, a wszyst-
ko po to, by pogłębiać zamiłowanie do nauk 
humanistycznych.

– Dzięki temu, że w czerwcu tego roku 
uruchomiliśmy klasę humanistyczną pod 
patronatem Wydziału Filologicznego Uni-
wersytetu Śląskiego, to tym razem w sposób 
wyjątkowy mogliśmy zorganizować Dni Hu-
manistyki przy wsparciu UŚ. Zajęcia miały 
formę m.in. filmową, literacką i fotograficz-

KATOWICE

Prezydent miasta przyjacielem 
rodzin górniczych

Nagrodę za wyniki w nauce odebrała Kinga Majewska.

W czwartek (8.12) w Katowicach odbyło 
się coroczne spotkanie rodzin górniczych 
organizowane przez funkcjonującą już od 
19 lat Fundację Rodzin Górniczych. Pod-
czas niego wręczono nagrodę dla prezydent 
Dziedzic.

Fundacja Rodzin Górniczych powstała 
po to, by nieść pomoc rodzinom tragicznie 
zmarłych górników. W pierwszym roku 
działalności miała ona na swoim koncie 
ustanowionych 14 stypendiów i 16 zapo-
móg dla wdów górniczych. Do tej pory fun-
dacja pomogła w sumie ok. 5 tysiącom osób, 
na łączną kwotę przeszło 28 mln zł. Nie by-
łoby tego jednak, gdyby nie wsparcie przy-
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jaciół. Czwartkowe (8.12.) spotkanie było 
okazją do wręczenia corocznych nagród 
i wyróżnień. Jak co roku wręczono medale 
„Przyjaciel Fundacji Rodzin Górniczych”. 
Wśród wyróżnionych przez kapitułę znala-
zła się prezydent miasta Ruda Śląska Graży-
na Dziedzic, w której imieniu medal odebrał 
wiceprezydent Krzysztof Mejer. 

Podczas spotkania w sali Sejmu Śląskie-
go uhonorowano także stypendystów funda-
cji, którzy osiągnęli ponadprzeciętne wyniki 
w nauce, wyróżniając się przy okazji wzoro-
wym zachowaniem. Nagrodę odebrała m.in. 
Kinga Majewska z Rudy Śląskiej. 

 AW 

ną, a uczniowie mogli poczuć się jak studen-
ci za sprawą wykładów i zajęć warsztato-
wych – podkreśla Magdalena Foik-Winek, 
polonistka w II LO.

Rozpoczęto jednak od obchodów Dnia Pa-
trona, w tym wykładu dr. Marka Mikołajca, 
który mówił o postaci Gustawa Morcinka. 
Kolejne dwa dni upłynęły na wykładach 
i warsztatach pod szyldem UŚ oraz na mor-
cinkowych mikołajkach. W czwartek nato-
miast uczniowie klas maturalnych zwiedzili 
krakowski Kazimierz i poznawali historię 
Żydów, a w piątek gimnazjaliści wyjechali na 
spektakl do Teatru Śląskiego. Ostatniego 
dnia podsumowano także projekt czytelni-
czy, w ramach którego do ZSO nr 2 trafiło ok. 
300 wybranych przez uczniów książek. JO
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Uczniowie wzięli udział w szeregu wykładów.
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Program ,,Aktywny samorząd”, którego głów-
nym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 
barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów 
w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie 
do edukacji, w głównej mierze skierowany jest do 
osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności w wieku ak-
tywności zawodowej z dysfunkcjami narządu wzro-
ku i ruchu. 

W swym zakresie program w ramach dwóch mo-
dułów obejmuje 10 zadań – są to:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania • 
do posiadanego samochodu
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B• 
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub • 
jego elementów oraz oprogramowania
Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi • 
sprzętu i oprogramowania nabytych w ramach 
programu
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napę-• 
dzie elektrycznym
Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której za-• 
stosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej • 
posiadanego wózka o napędzie elektrycznym 

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej • 
posiadanej protezy kończyny, w której zastoso-
wano nowoczesne rozwiązania techniczne
Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej • 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie • 
wyższym.

Szczegółowy zakres rzeczowy programu oraz 
kryteria uczestnictwa określa corocznie zarząd 
PFRON. Jednocześnie w swych dokumentach 
wskazuje on zadania priorytetowe. W roku 2016 
uruchomiono 9 z powyższych zadań, nie była re-
alizowana tylko pomoc w zakresie zakupu wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Nato-
miast jako priorytetowe określono zadanie obej-
mujące pomoc w zakupie protezy kończyny, w któ-
rej zastosowano nowoczesne rozwiązania tech-
niczne.

W oparciu o określone w programie 
cele szczegółowe skupiające uwagę na 
zdobywaniu przez osoby niepełno-
sprawne wykształcenia na poziomie 
wyższym, podwyższeniu kwalifikacji 
i ułatwieniach na rynku pracy, tutejszy 
ośrodek szczególną wagę przywiązy-

wał do zadań wprost korespondujących z powyż-
szymi celami tj. wniosków o pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym oraz w utrzy-
maniu aktywności zawodowej poprzez zapewnie-
nie opieki dla osoby zależnej. W ramach pierwsze-
go z powyższych zadań niepełnosprawni studenci, 
spełniający określone w programie 
warunki, mogą liczyć na pokrycie na-
wet 100% czesnego oraz dodatkową 
kwotę na pokrycie kosztów związa-
nych z kształceniem. Pomoc w utrzy-
maniu aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby zależnej 
wyraża się zaś tym, iż niepełnospraw-
ni rodzice (opiekunowie prawni dziec-
ka) otrzymują zwrot 85% miesięcz-
nych opłat (maksymalnie 200 zł) po-
noszonych za przedszkole lub żłobek.

Chcąc zwiększyć liczbę osób korzystających 
z tych formy pomocy w mijającym roku podjęto ak-
cję promocyjną – do wszystkich szkół średnich 
znajdujących się na terenie naszego miasta dostar-
czono plakaty „Sprawdź AS-a” informujące tego-
rocznych maturzystów o programie, stosowne in-
formacje – ulotki wysłano również do wszystkich 
przedszkoli oraz żłobków działających w Rudzie 
Śląskiej z prośbą, by udostępniono je rodzicom 
podopiecznych. Z informacji uzyskiwanych pod-
czas przyjmowania wniosków wiemy, iż złożenie 
co najmniej kilku wniosków było bezpośrednim 
efektem przywołanych wyżej działań. 

POMOC DLA AKTYWNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Podobnie�jak�w�latach�poprzednich,�także�w�mijającym�roku�Miejski�Ośrodek�Pomocy�Społecznej�w�Rudzie�Śląskiej�
pełnił�rolę�realizatora,�finansowanego�przez�Państwowy�Fundusz�Rehabilitacji�Osób�Niepełnosprawnych,�pilotażo-
wego�programu�„Aktywny�samorząd”.�

Zasadnicze zmiany dla beneficjentów i realizato-
rów Modułu II:
1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 

3000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty 
za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie 
opłaty za przeprowadzenie przewodu doktor-
skiego dla wnioskodawcy, którego przeciętny 
miesięczny dochód przekracza 583 zł netto 
na osobę w gospodarstwie domowym. Decy-
zję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty 
dofinansowania mogą podjąć pełnomocnicy 
zarządu PFRON w biurze PFRON na podsta-
wie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu 
powiatowego lub oddziału PFRON. Podejmując 
decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty 
dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyj-
ność kierunku nauki wnioskodawcy na otwartym 
rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasłu-
gujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.

2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokry-
cie innych kosztów kształcenia – na progresywny 
i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku 
będzie zależała obecnie także od postępów wnio-
skodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie: 

• do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przy-
padku pobierania nauki na pierwszym roku nauki 
w ramach wszystkich form edukacji na poziomie 
wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia 

– Zależy nam na tym, aby mieszkańcy miasta korzystali 
z programu, szczególnie osoby studiujące oraz 

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym –�mówi�Anita�
Grobelczyk,�kierownik�Działu�Opieki�nad�Osobami�

starszymi�i�Niepełnosprawnymi�MOPS-u� 
w�Rudzie�Śląskiej.�

W�ramach�realizacji�programu�Miejski�Ośrodek�
Pomocy�Społecznej�podejmuje�również�próby�oceny�

skuteczności�programu.�Uzyskiwane�corocznie�
w�wyniku�badań�ankietowych�dane�pozwalają�na�
wyciągnięcie�wniosków,�iż�beneficjenci�pozytywnie�
oceniają�otrzymaną�pomoc,�podkreślając�wzrost�

udziału�w�życiu�społecznym�i�kulturalnym,�dostępność�
do�placówek�służby�zdrowia�i�innych�instytucji�oraz�
doceniając�pomoc�w�kontynuowaniu�lub�podjęciu�
zatrudnienia�a�także�podnoszeniu�kwalifikacji.

Uwaga – wprowadzono zmiany w programie „ Aktywny Samorząd”
18�października�2016�r.�Zarząd�PFRON�dokonał�zmian�w�realizacji�Modułu�II�na�rok�2016�uchwalając�nowe�„Kierunki�działań�oraz�warunki�brzegowe�obowią-
zujące�realizatorów�pilotażowego�programu�„Aktywny�Samorząd”�(załącznik�do�uchwały�PFRON�nr�48/2016�).

wyższe), w przypadku form kształcenia trwają-
cych jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty 
dodatku,

• do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przy-

padku pobierania nauki na kolejnym, drugim ro-
ku edukacji w ramach wszystkich form edukacji 
na poziomie wyższym (szkoła policealna, kole-
gium, studia wyższe) a w przypadku studiów II 
stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,

• do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przy-
padku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku 
danej formy edukacji na poziomie wyższym (stud-
nia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),

• do 100% maksymalnej kwoty dodatku w przy-
padku pobierania nauki w kolejnych latach (od 
czwartego) danej formy edukacji na poziomie 
wyższym (studia magisterskie),

• uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzy-
mać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym 
etapie nauki. 

3. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty do-
finansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku 
na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewo-
du doktorskiego. Przekazanie dofinansowania 
będzie następowało w dwóch transzach: 

• pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego 
dofinansowania – po zawarciu umowy dofinanso-
wania,

• druga transza w wysokości 20% przyznanego do-
finansowania – po przekazaniu realizatorowi pro-
gramu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza 
objętego dofinansowaniem lub po złożeniu za-
świadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca 
uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/progra-
mem nauki/studiów, a w przypadku przewodu 
doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że 
wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgod-
nie z przyjętym harmonogramem. 

4. Następuje ograniczenie możliwości podejmo-
wania decyzji przez realizatora programu o wy-
rażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego 
przez wnioskodawcę semestru. Obecnie wypła-
ta dofinasowania w sytuacji powtarzania seme-
stru/półrocza roku szkolnego lub akademickie-
go przez wnioskodawcę możliwa będzie nie 
więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ra-
mach danej formy kształcenia (szkoła policeal-
na, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktor-

ski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tyl-
ko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza roku 
szkolnego lub akademickiego przez wniosko-
dawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależ-
nych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który 
po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza zo-
bowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinasowa-
nia kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do 
czasu ukończenia nauki na rozpoczętym  
poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy 
w module II.

5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofi-
nansowaniem, z przyczyn innych niż niezależ-
nych od niego (np. stan zdrowia ) nie uczęszczał 
na zajęcia objęte planem/programem studiów/
nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego  
– nie realizował przewodu doktorskiego zgod-
nie z przyjętym harmonogramem zobowiązany 
będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosz-
tów nauki w tym semestrze/półroczu.

6. Wprowadzono zasadę, iż wnioskodawcę, który 
ukończył 25. rok życia i nie osiąga własnych 
dochodów, zalicza się do wspólnego gospodar-
stwa domowego rodziców/opiekunów. 

Każdy�beneficjent�zobowiązany�jest�
zapoznać�się�z�nowymi�kierunkami�
działań�oraz�warunkami�brzegowymi�

obowiązującymi�realizatorów�
pilotażowego�programu�„Aktywny�

samorząd”�w�2016r.�Ośrodek�według�
powyższych�kierunków�rozpatruje�

wnioski�złożone�w�semestrze�zimowym�
2016/2017.

– Nasz Ośrodek podejmuje wiele działań 
na rzecz osób potrzebujących – Aktywny 

Samorząd to kolejna forma wsparcia  
–�twierdzi�dyrektor�Miejskiego�Ośrodka�
Pomocy�Społecznej�Krystian�Morys.�

Szczegółowych informacji na temat realizacji zadania udzielają pracownicy Działu Opieki nad Osobami Starszymi 
i Niepełnosprawnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20 parter pokój nr 9.
Pracownicy Działu przyjmują w następujących godzinach: w poniedziałki – 14.00-17.00, we wtorki, środy i piątki – 8.00-
10.00 oraz w czwartki – 14.00-15.30. Informację można również uzyskać pod numerem telefonu 32 344-03-10 wew. 304.
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Pomagają braciom mniejszym
MPGM TBS

REKLAMA

– Dokarmianie ptaków i małych zwierząt zimą jest 
bardzo potrzebne, pod warunkiem, że robi się to 
z głową – mówi Bogusław Waćko, prezes MPGM 
TBS Sp z o. o., tłumacząc ideę akcji. – Rozwój tere-
nów zurbanizowanych, powstające osiedla i parkingi 
w olbrzymim stopniu przyczyniają się do zmniejsza-
nia przestrzeni do życia dla zwierząt. Cierpi na tym 
nasze otoczenie, a co za tym idzie, również człowiek. 
Dlatego idąc naprzeciw tym wyzwaniom, MPGM 
TBS Sp. z o.o., jako zarządca parków, zieleńców 
i miejskich terenów zieleni, postanowiło pomóc na-
szym najmniejszym mieszkańcom miasta – dodaje.

Karmniki i budki lęgowe dla ptaków, wiewiórek i innych zwierzęcych przyjaciół, dla których zima to bardzo ciężki okres, pojawiły się w parkach i zieleńcach na terenie 
Rudy Śląskiej. Postawili je pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., chcąc pomóc zwie-
rzętom w tym trudnym czasie. 

Ptaki dokarmiać można m.in. w Parku Strzelnica.
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Karmniki i budki lęgowe zostały zamontowane 
w Parku im. Augustyna Kozioła przy ul. Ballestre-
mów/Piastowskiej w Rudzie, Parku Strzelnica 
w Bielszowicach, Parku Młodzieży przy ul. Podlas/
Bytomskiej w Orzegowie, Parku im. Adama Mic-
kiewicza przy ul. Karola Goduli na Goduli, parku 
przy ul. Parkowej w dzielnicy Nowy Bytom, przy 
skwerze na Placu Szkolnym w Chebziu, na kochło-
wickich plantach (obok dworca PKP) oraz na zie-
leńcach przy ul. ks. Niedzieli (przy kościele) i przy 
ul. Kokota/Cynkowej (naprzeciwko kościoła) na 
Czarnym Lesie.

Warto wspomnieć, że zwierząt nie wolno karmić 
czym popadnie, bo to dla nich niezdrowe. Dla ptaków 
najlepszą karmą są ziarna zbóż, słonecznik, słonina, 
orzechy i niektóre owoce. W wielu sklepach możemy 
zaopatrzyć się w gotowe mieszanki, które z pewnością 
sprawdzą się najlepiej. Należy pamiętać, aby nie kar-
mić zwierząt pieczywem, na przykład niezjedzoną 
kanapką szkolną czy solonym pokarmem. Dokarmia-
nie chlebem może powodować poważne choroby, 
a nawet śmierć ptaków. Dokarmianie ptaków w towa-

rzystwie dzieci ma jeszcze jedną nieocenioną wartość 
wychowawczą – kształtuje wrażliwość najmłodszych 
na przyrodę, skłania do zdobywania wiedzy i uczy po-
żytecznego działania. Zachęcamy więc do zabierania 
ze sobą garści ziaren dla skrzydlatych przyjaciół wy-
bierając się na spacer po zielonych terenach naszego 
miasta jesienno-zimową porą. Aby nasze parki i zie-
leńce stały się bardziej przyjazne dla mieszkańców 
miasta i okolic, na wiosnę MPGM TBS Sp. z o. o. rów-
nież szykuje sporą niespodziankę, ale o tym wkrótce.Karmniki pojawiły się m.in. w dzielnicy Chebzie.
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Z czym kojarzą się Wam Święta Bożego Narodzenia? Oczywiście z karpiem, a jeśli ma być najsmaczniejszy, to koniecznie z mikołowskiej RYBOŁÓWKI. 
Właściciele z myślą o swoich klientach w ofercie mają zarówno ryby żywe, np. karpie, pstrągi, szczupaki,  

sumy, jak i również przepyszne, naturalnie wędzone ryby słodkowodne oraz morskie.

Ryby na święta tylko z RYBOŁÓWKI!

Mgła unosząca się nad stawami, żwi-
rowa droga, malownicze widoki i głosy 
zadowolonych klientów wracających 
z siatką świeżych ryb – taki krajobraz 
wita gości w Rybołówce. Zaczyna się 
gorący okres sprzedaży ryb, szczególnie 
karpia, który w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia nabiera symbolicznego zna-
czenia.

Tutaj poza karpiem można zakupić 
wiele innych gatunków ryb, żywe: pstrą-
gi, szczupaki, sumy, amury, jesiotry i li-
ny. Miejsce to z każdym rokiem przycią-
ga coraz więcej nie tylko wędkarzy, ale 
przede wszystkim stałych klientów, któ-
rzy cenią sobie jakość tutejszych ryb, 
zarówno tych świeżych jak i wędzo-
nych.

W Rybołówce sprzedaje się tylko 
prawdziwego, polskiego karpia hodo-
wanego na pszenicy, dzięki czemu ma 
on niesamowity smak i walory 
odżywcze. To jednak nie wszystko co 
czyni go unikalnym. Stawy, w których 
jest hodowany, są pielęgnowane każ-
dego roku. Nie występuje tutaj zjawi-
sko zamulenia jak w wielu innych ho-
dowlach. Już taki karp prosto ze stawu 
wielokrotnie przewyższa zwykłą, mar-
ketową rybę. Ten jednak w kolejnej 
faziej przenoszony jest do zbiornika 
z bieżącą wodą źródlaną. Lepiej sma-
kującego karpia po prostu nie ma!

Polecamy również sprzedawane 
tam pstrągi z najlepszej polskiej ho-
dowli Złoty Potok oraz hodowane na 

miejscu sumy. Rybołówka może się 
też poszczycić wędzonymi rybnymi 
przysmakami o wyjątkowym zapa-
chu i smaku.

Każdy z nas pragnie zdrowo i smacz-
nie jeść. W dobie supermarketów i fast 
foodów warto docenić smak prawdzi-
wego polskiego jedzenia. Właśnie tu 
możliwe jest kupienie tradycyjnie uwę-
dzonych ryb, natartych solą i przypra-
wami oraz uwędzonych na drzewie ol-
chowym, coś, co w zwykłym sklepie 
jest nieosiągalne. Każdy, kto kupi rybę 
wędzoną w Rybołówce już więcej nie 
skusi się na rybę z marketu. Smaku 
tych ryb nie da się porównać, nie licząc 
już nawet tego, że tu ryby są wędzone 
codziennie. Serdecznie polecamy wy-

prawę w to miejsce po ryby żywe, które 
pracownicy Rybołówki mogą 
oczywiście dla Państwa wypatroszyć 
na miejscu, jak i po ryby wędzone.

Wszystkim swoim klientom 
Rybołówka życzy zdrowych, 

pogodnych Świąt  
oraz smacznej rybki:)

Paniowy
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Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 18
ul. 1 Maja 32, 41-706 Ruda Śląska
15 grudnia 2016, godz. 17.00
DZIECIĄTKO U DONNERSMARCKÓW
Wstęp wolny
Już po raz piąty zapraszamy na przedświąteczne spotkanie czytelnicze 
o charakterze literacko-muzycznym przygotowane przez Asocjację MBP-
18. Część literacką poprowadzą Marek Wacław Judycki i Bronisław 
Wątroba. Oprawę muzyczną zapewni Marian Brzoza.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
16 grudnia 2016, godz. 17.00
Z CYKLU „DOBRY WIECZÓR BIELSZOWICE” 
ARTUR BARCIŚ SHOW
Bilety w cenie: 40 zł/30zł/balkon/
Solowy występ popularnego aktora. Artysta w sobie właściwy sposób 
nawiązuje niezwykły kontakt z publicznością opowiadając anegdoty 
o swojej zabawnej drodze do aktorstwa. Zaprasza za kulisy teatru i planu 
fi lmowego opowiadając o tremie, dykcji, różnego rodzaju „sypkach”, czyli 
aktorskich wpadkach oraz dowcipach, jakie aktorzy robią sobie na scenie. 

OGŁOSZENIE

WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

– Twoje wiersze dotykają poważnych tema-
tów. Czym inspiruje się w pisaniu wierszy pięt-
nastolatka?

– W swojej twórczości najczęściej opieram się 
na obserwacjach, jednak wiele z poruszanych 
przeze mnie tematów dotyczy moich osobistych 
przeżyć. Czasami niektóre myśli po prostu rodzą 
się we mnie i muszę o nich napisać, bo czuję po-
trzebę, by przelać je na papier. 

Białym wierszem o prozie życia 
W każdą sobotę jedno z jej dzieł ukazuje się na światło dzienne. Czytelników ma niemało, bo każdego dnia jej bloga 
odwiedzają internauci nie z tylko z Polski, ale i z całego świata. Lily Rose, bo o niej mowa, to rudzianka pisząca o pro-
zie życia. Prywatnie to Ewelina Duda, gimnazjalistka, która pasjonuje się muzyką, gra w teatrze, śpiewa… oraz dzieli 
się swoimi myślami. 

– Jak wygląda Twój proces twórczy – w ja-
kich warunkach tworzysz?

– Preferuję starą, tradycyjną metodę, czyli 
kartkę i długopis. Łatwiej przelewa się wszystko 
na papier, można coś wykreślić, czy do czegoś 
wrócić. Do pisania zasiadam w piątek wieczo-
rem lub w sobotę rano. To dlatego, że mam umo-
wę z Czytelnikami mojego bloga – w każdą so-
botę, między godziną 9.00 a 10.00 publikuję 
nowy utwór. W pisaniu sprzyjają mi słuchawki 
i dobra muzyka – tak właśnie nastrajam się do 
pisania. 

– Taki deadline nie jest dla Ciebie stresujący, 
nie tworzysz pod presją?

– Nie, taka deklaracja mnie motywuje. Wiem, 
że w sobotę ktoś czeka na mój nowy wiersz i że 
muszę go napisać. Nie publikuję też byle czego. 
Kiedy czytam swój gotowy wiersz i czuję, że nie 
dałam z siebie wszystkiego, wszystkich swoich 
emocji, zaczynam od nowa. Mam swoje naturalne 
bariery, ale staram się je przełamywać, bo dopiero 
wtedy utwory są prawdziwe. 

– Niedawno wydałaś tomik pt. „Tęczowe łzy 
Lily Rose”. O czym w nim piszesz?

– W moim pierwszym tomiku poruszam wiele 
ludzkich przeżyć. W prosty sposób staram się 
przekazać, co ludzie przechodzą i czują w okre-
ślonych sytuacjach. Piszę o tym, co jest wokół 
mnie.

– Mimo wszystko niosą one trudny, dojrzały 
przekaz. Jak na Twoją twórczość reagują ró-
wieśnicy?

– Są osoby zainteresowane moimi utworami, 
które regularnie do nich zaglądają, niektórzy jed-
nak dziwnie reagują na moją twórczość. Wiele 
jest także osób, które wcześniej niechętnie pod-
chodziły do mojego pisania, a teraz zaczęły two-
rzyć własne wiersze i je publikować. 

– A jak wyglądały początki Twojej twórczo-
ści? 

– Pewnego razu obudziłam się w środku nocy 
i nagle naszło mnie, by założyć bloga i publiko-
wać na nim wiersze „z szufl ady”. Wstałam, odpa-
liłam komputer i tak powstał blog justhonest. 
Z perspektywy czasu moje pierwsze wiersze nie 
wyglądały najlepiej, ale z biegiem czasu wyszko-
liłam sobie warsztat. Bardzo pomagają mi także 
spotkania w klubie poetyckim „Barwy”.

– Na Twojej drodze stanęli też inni pomocni 
ludzie. 

– Wiele zawdzięczam państwu Barbarze i Ada-
mowi Podgórskim oraz panu Markowi Wacławo-
wi Judyckiemu. Pan Adam pomógł mi się rozwi-
nąć, dał cenne wskazówki, natomiast pan Judycki 
stworzył piękne ilustracje do książki. Tomik nie 
zostałby wydany, gdyby nie Rudzkie Towarzy-
stwo Przyjaciół Drzew oraz pomoc rodziny i bli-
skich. Magdalena Buchta

Fo
to

: a
rc

h.

Françoise Thom
Beria. Oprawca bez skazy

W historii Związku Sowieckiego nie ma okre-
su równie pasjonującego jak ten, który nastąpił 
bezpośrednio po śmierci Stalina, i mało jest 
spraw równie tajemniczych jak śmierć Ław-
rienti ja Berii, odsuniętego od władzy wskutek 
spisku Chruszczowa, Malenkowa i Mołotowa 
i straconego w 1953 r. Odpowiedzialny za cier-
pienia i śmierć niezliczonych ofi ar sowieckiego 
komunizmu, także Polaków, w szczególności zaś 
za śmierć polskich ofi cerów w Katyniu, Beria 
w pełni zasłużył na miano największego stali-
nowskiego zbrodniarza, sadystycznego kata, 
diabolicznej besti i niezmierzonych osobistych 
ambicjach. Jednak upadek Związku Sowieckiego 
i otwarcie archiwów niespodziewanie ukazało 
jeszcze jeden, paradoksalny wymiar jego wi-
zerunku. Po śmierci Stalina, Beria snuł szeroko 
zakrojone plany głębokich ustrojowych reform, 
plany które bez wątpienia stały się bezpośred-
nią przyczyną jego upadku.

| P�������
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– Inwestycje drogowe to jedna z naj-
ważniejszych pozycji w naszym budże-
cie. Priorytetowym przedsięwzięciem 
jest tu budowa trasy N-S, ale istotne są 
też zadania o charakterze lokalnym, 
jak modernizacja dróg gruntowych 
czy umożliwienie dojazdu do kolejnych 
terenów, które przeznaczamy pod bu-
downictwo mieszkaniowe – mówi pre-
zydent Grażyna Dziedzic.

Przed dwoma tygodniami zakoń-
czyła się modernizacja ul. Odrzań-
skiej. – W ramach realizacji tej inwe-
stycji została wykonana kanalizacja 
deszczowa, nowa nawierzchnia z kost-
ki betonowej oraz oświetlenie – infor-
muje Sławomir Drożdżał z Wydziału 
Dróg i Mostów UM. Zmodernizowa-
na droga ma szerokość od 2,5 do 
3,7 m i długość ok. 220 m. Postawio-
no tam 8 słupów oświetleniowych. 
Koszt zadania to 445 tys. zł.

Kolejne sfi nalizowane ostatnio za-
danie to wymiana nawierzchni i od-
wodnienie fragmentu ul. Glinianej. 

– Na odcinku o długości 163 m 
poprzednia nawierzchnia żwirowo-
ziemna została zastąpiona betonem 
asfaltowym ze wzmocnionym podło-
żem, a zjazdy i chodnik zostały wyko-
nane z kostki betonowej – mówi Sła-
womir Drożdżał. – Wykonane zostało 
również odwodnienie drogi – dodaje. 
Inwestycja kosztowała 238 tys. zł.

W październiku zakończyła się 
przebudowa odcinka ul. Młyńskiej. 
W ramach inwestycji wykonana zo-
stała kanalizacja deszczowa i oświe-
tlenie na długości 300 m oraz po-
wstała nowa nawierzchnia z betono-
wej kostki brukowej. Koszt robót 
budowlanych wyniósł 377 tys. zł. 
Obecnie trwa jeszcze budowa kanali-
zacji deszczowej między ul. Kingi 
i ul. Na Piaski, warta 808 tys. zł. Są to 
tereny przeznaczone pod przyszłe 
budownictwo jednorodzinne. Po za-
budowaniu działek wykonana zosta-
nie tam jeszcze nawierzchnia nowej 
drogi.

Ulice Młyńska, Gliniana i Odrzańska już po modernizacji. Przebudowa tych dróg kosztowała łącznie ponad milion złotych. 
Zadania związane z infrastrukturą drogową stanowią większość wydatków inwestycyjnych w tegorocznym budżecie miasta. 
W sumie pochłoną one niemal  50 mln zł. Prawie dwa razy tyle miasto wyda na budowę dróg w przyszłym roku. W projekcie 
budżetu na 2017 rok na inwestycje tego typu zaplanowano ponad 90 mln zł.

Kolejne drogi zmodernizowane

Na ul. Odrzańskiej wykonano kanalizację deszczową, 
nową nawierzchnię i oświetlenie LED.

– Uruchomienie linii tramwajowej 
łączącej Gliwice z Katowicami to na-
wiązanie do rozwiązań, które już kie-
dyś funkcjonowały i były przez pasa-
żerów dobrze oceniane. Z historycz-
nego połączenia tramwajowego na tej 
trasie korzystało wielu pasażerów, 
a jego likwidacja wymuszona została 
przez ówczesne warunki techniczne 
– mówi Roman Urbańczyk, przewod-
niczący zarządu KZK GOP. – Uru-
chomienie linii praktycznie na nowo 
wiąże się w głównej mierze z przepro-
wadzonymi przez Tramwaje Śląskie 
modernizacjami. W ostatnim czasie 
znacząco wzrosła niezawodność tram-
wajów, co pozwala na planowanie 
dłuższych niż do tej pory połączeń – 
podkreśla.

– Linia nr 1 przebiega przez rejony 
nowych inwestycji, w pobliżu ul. Za-
brzańskiej i Drogowej Trasy Średni-
cowej, co wiąże się ze wzrostem zapo-
trzebowania na usługi transportowe 
– mówi Krzysztof Mejer, wiceprezy-
dent Rudy Śląskiej. – Pociągi relacji 
Gliwice – Katowice, zatrzymujące się 
w naszym mieście na stacjach w dziel-
nicach Ruda i Chebzie, zapewniają 
szybkie połączenie ze stolicą woje-

wództwa, z kolei tramwaje obsługują 
o wiele więcej przystanków, często od-
dalonych od dworców – zaznacza.

Linia tramwajowa nr 1 kursowała 
dotąd pomiędzy przystankami „Gli-
wice Zajezdnia” i „Chebzie Pętla” 
w Rudzie Śląskiej, przez Zabrze. Po 
przedłużeniu można nią dojechać 
przez Świętochłowice i Chorzów do 
przystanku „Katowice Plac Miarki”. 
Wprowadzona praktycznie bez dodat-
kowych kosztów modyfi kacja trasy 
ma wpłynąć na lepsze wykorzystanie 
tego połączenia przez pasażerów. 
Wraz z linią nr 11 połączenie tramwa-
jowe z przystanku „Chebzie Pętla” do 
Katowic jest obsługiwane z częstotli-
wością co 15 minut. W związku z tą 
zmianą zmodyfi kowane zostaną także 
trasy tramwajów w Katowicach. Linia 
nr 19 będzie kursować do pl. Wolno-
ści, natomiast linie nr 1 i 11 swoje tra-
sy kończyć będą na pl. Miarki.

– W najbliższej przyszłości więcej 
tras linii tramwajowych modyfi ko-
wanych będzie w taki sposób, aby 
zapewniały bezpośrednie połącze-
nia. Wzmożone zostaną także stara-
nia o to, aby tramwaje jeździły szyb-
ciej, m.in. poprzez system zarządza-

nia systemami ruchu – zapowiada 
Roman Urbańczyk. – Liczymy, że na 
zmodyfi kowanych liniach liczba 
pasażerów wzrośnie. Najbliższe mie-
siące będą okresem obserwacji no-
wo wprowadzonego rozwiązania, 

aby móc zastosować ewentualne mo-
dyfi kacje – dodaje.

Przypomnijmy, że w najbliższych 
latach ma zostać zmodernizowany 
rudzki odcinek linii tramwajowej nr 9, 
kursującej między Bytomiem i Cho-

Od 12 grudnia linią tramwajową nr 1 z Rudy Śląskiej można dojechać nie tylko do Zabrza i Gliwic, ale również do Świętochłowic, Chorzowa i Katowic. Mo-
dyfi kacja trasy ma zapewnić lepsze wykorzystanie tego połączenia.

Tramwajem nr 1 z Rudy Śląskiej do Katowic

rzowem przez kilka dzielnic Rudy 
Śląskiej. Projekt ma być realizowany 
etapami. Obecnie Tramwaje Śląskie 
prowadzą przetarg na przebudowę in-
frastruktury na ul. Niedurnego, od 
ul. Grochowskiej do ul. Hutniczej. WG

Z Chebzia do Katowic można teraz dojechać tramwajami nr 1 i 11.

Budowa dróg to najważniejsza po-
zycja w tegorocznych wydatkach in-
westycyjnych Rudy Śląskiej, które 
zostały zaplanowane na ponad 105 
mln zł. Z tego na inwestycje drogowe 
miasto ma wydać 48 mln zł. Kolejne 
9 mln będą kosztowały remonty dróg, 
które nie zaliczają się do wydatków 
inwestycyjnych. W projekcie budżetu 
na 2017 rok na inwestycje drogowe 
przeznaczono ponad 90 mln zł. Pra-
wie połowę tej kwoty stanowią wy-
datki związane z dalszą budową trasy 
N-S, która docelowo połączy auto-
stradę A-4 i Drogową Trasę Średnico-
wą.

Przypomnijmy, że od sierpnia tego 
roku kierowcy mają do dyspozycji 
drugi odcinek trasy N-S – od ul. 1 Ma-
ja do ul. Bukowej wraz z węzłem 
dwupoziomowym i przedłużeniem 
ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli. Na 
budowę II i III etapu trasy N-S  Ruda 
Śląska otrzymała 136 mln zł unijnej 
dotacji. WG
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– Kładziemy duży nacisk na to, że-
by realizować w Rudzie Śląskiej in-
westycje, które obniżają koszty utrzy-
mania miejskiej infrastruktury. Jesz-
cze lepiej, jak na te zadania uda nam 
się uzyskać zewnętrzne dofinansowa-
nie. Taką prowadzimy politykę i trze-
ba powiedzieć, że przynosi ona wy-
mierne efekty w postaci kolejnych 
zakończonych inwestycji – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Środki, które w ostatnich dniach 
pozyskało miasto, to efekt rozstrzy-
gnięcia kilku konkursów. Pieniądze 
pochodzą zarówno z unijnego dofi-
nansowania w ramach tzw. ZIT-ów, 
czyli Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych RPO Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020, jak i rządo-
wych programów dotyczących roz-
woju infrastruktury drogowej oraz 
regionalnej infrastruktury sportowej. 
I tak ponad 1,2 mln zł unijnej dotacji, 
przy ponad 3,5 mln wartości całości 
inwestycji, przeznaczonych będzie 
na wykonanie instalacji fotowolta-
icznych w bezpośrednim sąsiedztwie 
dwóch basenów krytych – przy  
ul. Chryzantem w Rudzie oraz przy 
ul. Pokoju w Nowym Bytomiu, a tak-
że przy hali sportowej w Orzegowie. 
Ponadto instalacje takie wykonane 
zostaną dla budynków Urzędu Mia-
sta przy pl. Jana Pawła II oraz przy 
ul. Niedurnego, a także dla budynku 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
i Straży Miejskiej przy ul. Hallera.  
– Fotowoltaika wykorzystana zosta-
nie do produkcji energii elektrycznej, 
dzięki czemu zmaleją koszty związane 

Skuteczni w sięganiu po miliony

Ruda Śląska pozyskała właśnie ponad 5 mln zł dofinansowania na realizację kilku inwestycji. To efekt ostatnich rozstrzygnięć konkursów. Pieniądze umożli-
wią wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dwóch krytych basenach, hali sportowej oraz trzech budynkach użyteczności publicznej, a także montaż no-
wego LED-owego oświetlenia ulicznego. Dzięki pozyskanym środkom miasto w przyszłym roku przebudowywać będzie także ul. Górnośląską. Dofinansowa-
nie uzyskała też budowa 4 torów rowerowych w mieście oraz budowa kompleksu boisk w parku Strzelnica.

z użytkowaniem budynków. Inwesty-
cje przy obiektach sportowych są już 
w trakcie realizacji, natomiast 
w przyszłym roku będziemy monto-
wać instalacje na budynkach urzędu 
– wylicza prezydent Dziedzic.

Kolejne blisko 0,7 mln zł pozyska-
nego dofinansowania w ramach ZIT-
ów przeznaczone będzie na nowe, 
energooszczędne oświetlenie uliczne. 
Wartość całej inwestycji, to ponad 
2,5 mln zł. Oświetlenie zmodernizo-
wane zostanie na ulicach: Obrońców 
Westerplatte, Hallera, Weteranów, 
Niedurnego, Bielszowickiej, Tołsto-
ja, Macieja, Kościelnej, Konstytucji, 
Żelaznej i Ustronnej. Dotychczasowe 
oświetlenie sodowe zastąpione zosta-
nie nowym LED-owym. Łącznie za-
instalowanych zostanie 201 nowych 
opraw oświetleniowych. – Większość 
z nich wymieniona zostanie jeszcze 
w tym roku. W listopadzie rozstrzy-
gnęliśmy przetarg na tę inwestycję. 
Jedynie modernizacja oświetlenia 
przy ulicach: Obrońców Westerplat-
te, Weteranów i Hallera wykonana 
zostanie w przyszłym roku. Ujęliśmy 
już na ten cel środki w projekcie przy-
szłorocznego budżetu – informuje 
wiceprezydent Krzysztof Mejer.  
– Trzeba dodać, że w kolejnych dwóch 
latach będziemy składać kolejne 
wnioski na modernizację oświetlenia, 
m.in. na wymianę oświetlenia wzdłuż 
całej ulicy 1 Maja – dodaje.

Oprócz dofinansowania instalacji 
fotowoltaicznych i modernizacji 
oświetlenia w ramach tzw. ZIT-ów 
władze Rudy Śląskiej starały się tak-

że pozyskać dofinansowanie na bu-
dowę instalacji OZE w budownictwie 
jednorodzinnym. – Złożony przez nas 
projekt przewidywał wykonanie 51 
takich instalacji. Niestety nie znalazł 
się on na liście projektów wybranych 
do dofinansowania. Teraz czekamy 
na dokładne uzasadnienie i po jego 
analizie będziemy na podstawie zapi-
sów regulaminu konkursu składać 
stosowny protest w tej sprawie, tak 
aby po jego ewentualnym uwzględ-

nieniu w przyszłym roku przystąpić 
do przetargu i wykonania instalacji 
– tłumaczy wiceprezydent Michał 
Pierończyk.

Miasto stara się o środki zewnętrz-
ne na różnych frontach, m.in. bierze 
udział w konkursach, gdzie do zdo-
bycia są środki w ramach programów 
rządowych. W ten właśnie sposób 
Ruda Śląska otrzyma 3 mln zł na 
przebudowę ul. Górnośląskiej. – Wo-
jewoda Śląski podpisał właśnie osta-
teczną listę rankingową wniosków 
o dofinansowanie w ramach „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”. Lista została przekazana mi-
nistrowi infrastruktury i budownic-
twa w celu jej zatwierdzenia, ma to 
nastąpić do 20 grudnia 2016 r – in-
formuje Aleksandra Kruszewska, na-
czelnik Wydziału Rozwoju Miasta. 
Sama inwestycja ma być realizowana 
w przyszłym roku i kosztować będzie 
ponad 15,5 mln zł. Ulica przebudo-
wywana będzie na odcinku od  
ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha.

Kolejne pozyskane środki pocho-
dzą z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki, a dokładnie z Programu rozwoju 
regionalnej infrastruktury sportowej. 
Mowa tu o blisko 200 tys. zł, które 
przeznaczone zostaną, jako refunda-
cja kosztów poniesionych, na wybu-
dowany w tym roku kompleks boisk 

w Parku Strzelnica w Bielszowicach. 
Kolejne 166 tys. zł to dotacja na wy-
budowane w mieście w tym roku 
cztery tory rowerowe.

Przypomnijmy, że Ruda Śląska za-
mierza ze środków unijnych na lata 
2014-2020 pozyskać ponad 320 mln 
zł. Miasto złożyło już 27 wniosków 
na łączną kwotę dofinansowania po-
nad 171 mln zł. Już w lipcu tego roku 
władze miasta podpisały umowę na 
dofinansowanie kwotą 136 mln zł bu-
dowy dwóch odcinków trasy N-S. 
Natomiast w listopadzie miasto pozy-
skało ponad 6 mln zł na budowę Trak-
tu Rudzkiego. – O naszej aktywności 
w pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych świadczą również liczby. W gro-
nie 81 samorządów tworzących Zwią-
zek Gmin i Powiatów Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego 
jesteśmy na 4. miejscu, jeśli chodzi  
o liczbę projektów złożonych w ra-
mach tzw. ZIT-ów. Zgłosiliśmy ich już 
17 – podkreśla Michał Pierończyk.

W tegorocznym rankingu samorzą-
dów opublikowanym przez dziennik 
„Rzeczpospolita” ocenione zostały 
umiejętności samorządów w pozy-
skiwaniu dotacji z Unii Europejskiej. 
Ruda Śląska w gronie miast na pra-
wach powiatu sklasyfikowana została 
na 17. miejscu (awans o 31 pozycji), 
najwyżej wśród miast na prawach 
powiatu woj. śląskiego. TK

Wkrótce takie instalacje fotowoltaiczne pojawią się przy basenach krytych w Rudzie  
i w Nowym Bytomiu oraz hali w Orzegowie.

Modernizacja ulicy Górnośląskiej znalazła się w projekcie budżetu na 2017 r.
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– Kompozytor, dyrygent, pianista, aktor. Z jed-
nej strony prowadzi Pan bogate życie zawodo-
we w świecie muzyki, ale nieobca jest też Panu 
praca na planie filmowym i w teatrze. Która 
z tych dziedzin sztuki jest Panu bliższa? 

– Przez wiele lat pracowałem w kilku warszaw-
skich teatrach: muzycznym Teatrze na Targówku, 
Komedii, Syrenie, a do dziś współpracuję z teatra-
mi Kwadrat, 6 Piętro czy Kamienica. W każdym 
z nich miałem do czynienia z innym charakterem 
spektakli, z innymi aktorami, innym sposobem 
grania aktorskiego, co rzutowało oczywiście na 
mój muzyczny udział w przedstawieniach. Ta róż-
norodność była dla mnie świetną szkołą współpra-
cy teatralnej. Jeśli chodzi o film, to było to kilka 
epizodów, które były miłym urozmaiceniem w mo-
jej muzycznej pracy zawodowej.

– Popularność na szeroką skalę zdobył Pan 
między innymi dzięki udziałowi w słynnym Ka-
barecie Olgi Lipińskiej. Jak wspomina Pan pra-
cę na planie kabaretu? 

– Współpraca z Kabaretem Olgi Lipińskiej to 
oddzielny rozdział w moim życiu, choćby dlatego, 
że trwał od 1978 roku do początków bieżącego, 
XXI wieku, a nawet jeszcze przez ostatnie dwa lata 
kilka razy występowaliśmy w starym składzie, 
z piosenkami z Kabaretu, zręcznie i skrzętnie uło-
żonymi przez panią Olgę i połączonymi poezją 
Gałczyńskiego. Cały okres kabaretu to wspaniałe, 
choć często ciężkie czasy. Olga była osobą bardzo 
wymagającą, do bólu perfekcyjną, ale właśnie dla-
tego osiągała takie mistrzostwo w rezultatach swo-
jej pracy. Nagrania wizyjne to były prawdziwe 
bolesne maratony, ale później wszyscy cieszyliśmy 
się z efektów. Pamiętam, że każda piosenka finało-
wa kończyła się naszym podskokiem. Chodziło 
o to, żeby podskoczyć jak najwyżej i jak najrów-

niej. Przy przeglądaniu któregoś z kolei nagrania 
tego podskoku Olga stwierdziła, że owszem, jest 
dość równo i dość wysoko, tylko za szybko opada-
my. Powiedziała to oczywiście żartem, ale ja my-
ślę, że półżartem, bo w jej oczach widzieliśmy 
lekką pretensję, że nie potrafimy opadać wolniej.

– Z Januszem Tylmanem współpracuje Pan 
od wielu lat. Tworzycie Panowie niesamowity 
duet. Co Pan najbardziej ceni w swoim kole-
dze?

– W Januszu cenię jego profesjonalizm, jest na-
prawdę wybitnym pianistą. Doceniam również je-
go koleżeństwo, jego poczucie humoru, a najbar-
dziej to, że chce współpracować ze mną.

– O tym, jak owocna jest Panów współpraca, 
telewidzowie mogli się przekonać oglądając 
w latach 2001-2005 popularny program mu-
zyczny „Śpiewające Fortepiany”. Kto wpadł na 
pomysł widowiska „Koncertowo i z humorem” 
nawiązującego właśnie do tego programu?

– Zaczęło się w 2010 roku od zamówienia przez 
TVP opracowania i wykonania dwóch utworów 
duetowych w programie „Nagrody Kisiela”. Pa-
tron nagrody, Stefan Kisielewski, wiadomo, ojciec 
nieodżałowanego Wacka Kisielewskiego z Duetu 
Fortepianowego Marek i Wacek, więc utwory któ-
re mieliśmy wykonać powinny być w stylu i najle-
piej z repertuaru tego duetu. Przygotowaliśmy 
więc przeróbkę koncertu a-moll Griega i „Oczy 
czarne”. Ponieważ nasz występ się spodobał, po-
stanowiliśmy iść „za ciosem” i przygotować na-
stępne utwory. Tak zrodził się nam wcale pokaźny 
repertuar. Spięła to wszystko w koncertowe ramy 
nasza kochana menadżer Grażyna Miczka, dzięki 
której zaistnieliśmy jako duet w wielu salach 
w Polsce.

 MCK

ŚpieWAjące�FOrtepiANy�W�rudzie�ŚląSKiej�

Czas na muzyczne show
Koncert�noworoczny�„Koncertowo�i�z�humorem�–�Śpiewające�Fortepiany”�już�wkrótce�będą�
mogli�zobaczyć�widzowie�z�rudy�Śląskiej�i�nie�tylko.�to�najnowszy�koncertowy�show�z�udzia-
łem�znakomitego�duetu�pianistów�czesława�Majewskiego�i�janusza�tylmana,�który�9�stycz-
nia� zagości� na� scenie�Miejskiego�centrum�Kultury.� z� tej� okazji� rozmawiamy� z�czesławem�
Majewskim,�pianistą,�dyrygentem,�aktorem�i�twórcą�muzyki�rozrywkowej.

prezydeNt�MiAStA�rudA�ŚląSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni,�tj.�od�dnia�12.12.2016�r.�do�dnia�2.01.2017�r., 
na�tablicy�ogłoszeń�urzędu�Miasta�ruda�Śląska,�plac�jana�pawła�ii�6�(ii�piętro,�obok�pokoju�
221)�czterech�wykazów�niezabudowanych�nieruchomości�gruntowych�własności�Gminy�
Miasta�ruda�Śląska,�położonych�w�rudzie�Śląskiej�-�Bielszowicach�przy�ulicy�Kingi,�zapi-
sanych�na�karcie�mapy�3,�obręb�Bielszowice,�oznaczonych�numerami�geodezyjnymi� jak�
niżej,�które�zostaną�oddane�w�drodze�przetargu�nieograniczonego�w�użytkowanie�wieczy-
ste�na�okres�99�lat�

z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 
�4956/213�o�powierzchni�924�m•� 2,�KW�Gl1S/00007235/3,� 
cena�nieruchomości�(netto)�wynosi�140.000,00�zł,
�4953/216�o�powierzchni�923�m•� 2,�KW�Gl1S/00006378/0,� 
cena�nieruchomości�(netto)�wynosi�140.000,00�zł,
�4954/216�i�4955/213�o�łącznej�powierzchni�925�m•� 2,�KW�Gl1S/00006378/0,�KW�
Gl1S/00007235/3,�cena�nieruchomości�(netto)�wynosi�141.000,00�zł,
�4948/216�i�4949/213�o�łącznej�powierzchni�965�m•� 2,�KW�Gl1S/00006378/0,�KW�
Gl1S/00007235/3,�cena�nieruchomości�(netto)�wynosi�143.000,00�zł,

wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/8 część z przeznaczeniem pod drogę  
dojazdową:

�4950/216�i�4951/213�o�łącznej�powierzchni�758�m•� 2,�obręb�Bielszowice,�k.m.3,�KW�
Gl1S/00006378/0,�KW�Gl1S/00007235/3.”

Kathy Wollard

Jak to możliwe?  
Odpowiedzi na pytania 

ciekawskich dzieci
Odtąd� żadne� pytanie� dziecka� nie� będzie� za�

trudne.�Książka�niezbędna�w�każdej�domowej�bi-
blioteczce!�dlaczego�niebo�jest�niebieskie?�W�jaki�
sposób� mruczą� koty?� dlaczego� mamy� czkawkę?�
–�odpowiedzi�na�większość�dziecięcych�pytań�ze-
brane�w� jednej� znakomitej�książce�o�charakterze�
edukacyjnym.�Adresowana�do�samodzielnego�czy-
tania� przez� młodych� czytelników� powyżej� 10� lat�
i�do�rodziców�dzieci�zadających�nie�zawsze�łatwe�
pytania.� informacje� o� świecie� podane� są� w� niej�
w�formie�pytań�i�ciekawych�rozbudowanych�odpo-
wiedzi.�Większość�tych�pytań�została�zadana�drogą�
mailową�przez�dzieci�z�całego�świata�–�od�Brookly-
nu� do� Bangalore� –� z� Brazylii,� indonezji,� Australii�
i�Kanady,�z�Omanu� i�Wielkiej�Brytanii.�Napływały�
do� gazety� „Newsday”,� do� rubryki� zatytułowanej�
jak�ten�potężny�tom:�„jak�to�możliwe?”.�

|�polecamy

reKlAMA

Scott Stambach

Niewidzialne życie  
Iwana Isajenki

Bohaterem�debiutanckiej�powieści�Scotta�Stambacha�
jest�iwan�isajenko,�zdeformowany�fizycznie�siedemnasto-
latek�o�błyskotliwym�umyśle�i�upodobaniu�do�wisielczego�
humoru,�od�urodzenia�mieszkający�w�Szpitalu�dla�ciężko�
chorych�dzieci�w�Mazyrzu�na�Białorusi.�ponieważ�każdy�
dzień�w�tym�miejscu�wygląda�tak�samo,�dla�zabicia�nudy�
iwan�namiętnie�czytuje�książki�i�wszystko�zamienia�w�grę,�
manipulując�zdarzeniami�oraz�ludźmi.�i�dopiero�pojawie-
nie�się�nowej�pacjentki�wywraca�jego�spokojny,�poukła-
dany�świat�do�góry�nogami.�początkowo�iwan�nie�darzy�
poliny�sympatią.�dziewczyna�podkrada�mu�książki.�Nisz-
czy�ustalony�od�dawna�porządek�dnia.�i�na�dodatek�jest�
piękna.�Niechęć�szybko�ustępuje�jednak�miejsca�ciekawo-
ści,�aż�wreszcie�między�dwojgiem�młodych�ludzi�rodzi�się�
uczucie,�o�którym�żadne�z�nich�nie�śmiało�nawet�marzyć.�
teraz�iwan,�który�dotąd�starał�się�tylko�jakoś�przetrwać,�
odgrodzony�od�świata�murem�obojętności,�zaczyna�pra-
gnąć�od�życia�czegoś�więcej.�pragnie,�by�polina�żyła…
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z komornikiem•	
bez BIK•	
bez limitów wiekowych i dochodowych•	
bez	zaświadczeń•	
na	oświadczenie•	
limit kredytowania do 500 tys. •	

PRZYKŁADOWA 
 KWOTA  

KREDYTU
NASZA 
RATA

5 000 zł 76 zł
25 000 zł 280 zł
50 000 zł 500 zł

Podane ceny nie stanowią oferty 
handlowej w rozumieniu art. 66  

par. 1 Kodeksu Cywilnego

BIURO KREDYTOWE

REFINANS
OFERTY WSZYSTKICH INSTYTUCJI  
BANKOWYCH I POZABANKOWYCH  

W JEDNYM MIEJSCU

Możliwość wcześniejszej spłaty i zwrotu kosztów

kredyty gotówkowe na dowolny cel•	
kredyty	odłużeniowe•	
kredyty konsolidacyjne•	
pożyczki	na	opał•	
chwilówki•	

JESIENNA PROMOCJA
Oprocentowanie od 3,5%

Przyznawalność 98%
Decyzja w 15 min.

ZADZWOŃ	JUŻ	DZIŚ	I	UMÓW	SIĘ	 
NA	BEZPŁATNE,	NIEZOBOWIĄZUJĄCE	 
SPOTKANIE	Z	DORADCĄ	KREDYTOWYM!

ul.	Czarnoleśna	4b,	Ruda	Śląska

tel.	731-111-204

RUDZKA
SPÓŁDZIElNIA 

 MIESZKANIOWA
Ruda	Śląska,	ul.	Magazynowa	12,
tel.	32	248-24-11,	fax	32	248-43-22

Rudzka	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	
informuje,	że	posiada	do	wynajęcia	
od	zaraz	lokale	użytkowe	+	boksy	
handlowe oraz do zbycia prawo 

wieczystego	użytkowania	gruntów	
zgodnie z wykazem.

Wykaz oraz pozostałe szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie  

www. rsm.com.pl  
oraz tel. 32 248-24-11 wew.311, 267  

lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym 
pokój 118 w Rudzie Śl. 

przy ul. Magazynowej 12,  
a informacje dotyczące nabycia od zaraz 
prawa wieczystego użytkowania gruntów 

w Dziale Technicznym pok. 314  
tel. 32 248-24-11 wew. 231.



Żonie oraz bliskim 
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Jerzego Podejmy
wieloletniego pracownika Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Rudzie Śląskiej, członka Rady Osiedla Administracji Nr 1 
i delegata na Zebranie Przedstawicieli Członków 

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości grun-
towych znajdujących się w rejonie ulic: Gwareckiej, Pomorskiej, Słonecznej, Rycerskiej, Katowickiej, Wyzwolenia, Radoszow-
skiej, Skowronków, gen. Hallera które zostaną oddane w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe i 
rekreacyjne, parking strzeżony, kioski handlowe oraz wycinkę drzew.

Panu Władysławowi Kucharskiemu
Radnemu Rady Miasta Ruda Śląska

oraz Jego Najbliższym
wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
przekazuje

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska

wraz z Radnymi

OBWIESZCZENIE
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), 

zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 25.10.2016 r. (data wpływu do Urzędu w dniu 27.10.2016 r.) Prezydenta Miasta Ruda Śląska - Za-

rządcy Dróg Publicznych z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana 
Janusza Franiczka (Franiczek) - Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” S.C. Hanna i Janusz Franiczek z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim przy ul. Skrzyszowskiej 39 C, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Zjednoczenia wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie 
Śląskiej -Kochłowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3462, 878/124, 1692/124, 1693/124, 696/124, 
1892/135, 2235/149, 2065/152, 2066/152, 2067/152, 1620/152, 877/124, 1873/136, 1880/151, 1910/135, 1881/151, 
698/152, 2068/152, 1931/149”.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią do-

łączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w 
sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w 
godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320. 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 9.12.2016 r. do dnia 30.12.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) ośmiu wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi, zapisanych na karcie mapy 
3, obręb Bielszowice, oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej, które zostaną oddane w drodze przetargu nieograniczo-
nego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 

z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 
4965/216 o powierzchni 854 m• 2, KW GL1S/00006378/0, cena nieruchomości (nett o) wynosi 130.000,00 zł,
4962/213 o powierzchni 854 m• 2, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (nett o) wynosi 130.000,00 zł,
4958/216 o powierzchni 769 m• 2, KW GL1S/00006378/0, cena nieruchomości (nett o) wynosi 116.000,00 zł,
4968/213 o powierzchni 849 m• 2, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (nett o) wynosi 129.000,00 zł,
4969/213 o powierzchni 849 m• 2, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (nett o) wynosi 129.000,00 zł,
4961/213 o powierzchni 840 m• 2, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (nett o) wynosi 128.000,00 zł,
4959/216 i 4960/213 o łącznej powierzchni 840 m• 2, KW GL1S/00006378/0, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości 
(nett o) wynosi 129.000,00 zł,
4966/216 i 4967/213 o łącznej powierzchni 850 m• 2, KW GL1S/00006378/0, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości 
(nett o) wynosi 130.000,00 zł,

wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/8 część z przeznaczeniem pod drogę dojazdową:
4963/216 i 4964/213 o łącznej powierzchni 757 m• 2, obręb Bielszowice, k.m.3, KW GL1S/00006378/0, KW 
GL1S/00007235/3.

– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

– bez BIK-u
także z komornikiem

Ruda Śląska tel. 690-878-872Ruda Śląska tel. 690-878-872
CHWILÓWKI

W imieniu całej pogrążonej w smutku 
rodziny składam podziękowania 

Zarządowi i Pracownikom Aquadrom Sp. z o.o.
za obecność oraz wsparcie duchowe 

w ostatnim pożegnaniu

Justyny Gwardiak
mąż z rodziną
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 Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-
031.

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

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

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

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-
560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pa-
nele, itp. Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuś-
ko. Tel. 601-292-699.

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, tapi-
cerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 
606-274-056.

 Obniżmy twoje raty kredytu. 
Tel. 32 243-01-77.

 Konsolidacja do 250 tys. Tel. 
32 243-01-77.

 Nie dajesz rady spłacać rat za-
dzwoń. Tel. 32 243-01-77.

 Nie masz zdolności kredyto-
wej potrzebujesz gotówki. Tel. 
32 243-01-77. 

 Szybka pożyczka, dojazd 780-
116-672.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-
408.

 Cyklinowanie, tel. 601-480-719.

 Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje 
profesjonalne, kompleksowe kafel-
kowanie łazienek, remonty. Tel. 32 
307-20-99, 784-699-569.

 Pomoce domowe ,,BLASK” 
– usługi porządkowe, sprzątanie, 
mycie okien, prasowanie, pranie 
dywanów i mebli tapicerowanych. 
Tel. 609-937-588.

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMI-
NOWE, tel.  516-516-611, 32 
260-00-33. Pośrednik CDF S.C. 
fi rmy Matpol Finanse Sp. 
z o.o.

 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 
501-281-222.

 Remonty – kompleksowo – 
szybko – solidnie. Kuchnie – szafy 
na wymiar. Tel. 788-759-075.

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

 Gazownik, montaż czyszczenie 
pieców gazowych, instalacje. Tel. 
502-510-340.

 NOWA ŁAZIENKA od 1799 zł. 
SOLIDNI – generalne remonty 
wnętrz. Tel. 796-278-058.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-
MAN”. Usługi pogrzebowe i kre-
macyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 
242-26-27.

 Nagrobki w cenie producenta. 
Tel. 602-344-411.
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 KUPIĘ MIESZKANIE W RU-
DZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 502-052-
885. ANEL.

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

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 
219 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Ruda, jednopokojowe, 29 m2, 
58 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Wyremontowany dom, 157 m2, 
Bielszowice, 530 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

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

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

kredyt hipoteczny. 
www.nieruchomoscigabriel.pl 

tel. 691-523-055.

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

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

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

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

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

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

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

 Do wynajęcia lokal mieszkalny 
– Wirek. Tel. 692-765-153.

 Do wynajęcia lokal mieszkalny 
jako użytkowy – gabinety, biuro, 1 
piętro 80 m2,  Wirek. Tel. 692-765-
153.

 Sprzedam kawalerkę do remon-
tu. Ruda, Maya, 49 tys., 37 m2, tel. 
888-430-349. 

 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-
06-28.

 Sprzedam M-3, 50 m2, parter, 
Bykowina, 80 tys., (do remontu). 
Tel. 600-318-418.

 Kupię bezpośrednio miesz-
kanie 2- lub 3-pokojowe, Byko-
wina, Wirek, Nowy Bytom. Tel. 
506-915-864.

 Do wynajęcia lokal – bar, 150 
m2, Halemba, Kłodnicka 47. Tel. 
604-835-094.

 Do wynajęcia 2-pokojowe, 
wyremontowane, kamienica 
Orzegów. Tel. 606-717-534.

 Wynajmę lokal w Rudzie Ślą-
skiej-Bykowinie, ul. Skowronków 
5a. Tel. 601-482-590.
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 Skup samochodów. Płacimy 
najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 
792-155-155.

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

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

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

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! 
Recykling samochodowy. Wyda-
wanie zaświadczeń. Cena: 0,52 za 
kg. Odstąpię zbiornicę z możliwo-
ścią współpracy z recyklingiem. 
Tel. 32 771-61-31, 502-687-301.
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 Zatrudnię samodzielnego ku-
charza. Tel. 607-468-787.

 Firma budowlana Bedamex 
zatrudni pracowników: brygadzi-
stę, pracowników do prac ogól-
nobudowlanych. Wymagane do-
świadczenie min. 2 lata. Tel. 32 
242-24-11, 601-504-030 w godz. 
8-14.

 Zatrudnię opiekunki do pracy 
w Niemczech tel. 781-989-873,  32 
271-09-66.

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

R����

 Drewno kominkowe. Tel. 530-
412-007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 

507-851-852.
 

 Kupię akcje Huty Pokój naj-
wyższa cena. Tel 518-637-070.

 Sprzedam tanio przyczepę 
kempingową-lekką. Tel. 601-504-
030.

Ginekolog 
 Stomatolog 

Chirurg
Dermatolog 

Pracownia protetyczna
NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu lokali użytkowych oraz 
części nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Lwa Tołstoja, Ignacego 

Krasickiego, ks.L.Tunkla 147a, K.Miarki 9, Bujoczka 28, które przydzielone zostaną 
w trybie bezprzetargowym na podstawie umów najmu na czas oznaczony do 3 lat.



Rudzcy sportowcy wyróżnieni

www.wiadomoscirudzkie.pl SPORT | 14.12.201624

zaPaSy

Ogromna liczba sukcesów na polskich 
i zagranicznych matach oraz setki zdoby-
tych medali – tak w skrócie można podsu-
mować dziesięć lat działalności Zapaśnicze-
go Klubu Sportowego Slavia Ruda Śląska. 
W miniony piątek członkowie klubu święto-
wali okrągły jubileusz.

– Przez dziesięć lat udało nam się osią-
gnąć wiele dobrych wyników i sukcesów. 
W ostatnim czasie zdobyliśmy też ponad 
dwieście medali, co bardzo mnie cieszy. 
Przez kolejne lata będziemy dalej starać się 
utrzymać taki wysoki poziom. Chcielibyśmy 
także stworzyć ośrodek olimpijski z praw-
dziwego zdarzenia, taki, żeby nasze miasto 
słynęło z zapasów – powiedział Marek Gar-
mulewicz, prezes ZKS-u Slavia Ruda Ślą-
ska. Z każdym rokiem rudzcy zapaśnicy 
odnotowują coraz to większe osiągnięcia.

Rudzka Slavia ma już dziesięć lat!

Wzrasta także zainteresowanie tą dyscypli-
ną sportu wśród dzieci i młodzieży, wytrwa-
le trenujączch, aby dobrze zaprezentować 
się podczas zawodów.

– Trzeba przyznać, że jak na dziesięć lat 
działalności klubu, sukcesów jest wiele. Me-
dale, które zdobywają zapaśnicy, są wyni-
kiem tego, czego uczą się od najmłodszych 
lat od swoich trenerów. Prawie dwieście 
medali zdobytych przez zawodników Slavii 
tylko na imprezach rangi mistrzowskiej robi 
wrażenie. Kwestią czasu jest medal olimpij-
ski  – zaznaczył Krzysztof Mejer wiceprezy-
dent miasta. Zapaśniczy Klub Sportowy 
Slavia Ruda Śląska od początku swojego 
istnienia jest jednym z czołowych klubów 
zapaśniczych w Polsce, a jego zawodnicy 
mogą poszczycić się sukcesami we wszyst-
kich grupach wiekowych.

Biegi

Zrobili dychę na Burlochu
Zapaleni biegacze oraz miłośnicy nordic 

walking sprawdzili swoje siły na Burloch 
Arenie. W minioną sobotę (10.12) wzięli 
udział w imprezie pod hasłem „Biała dycha 
na Burlochu”, która była podsumowaniem 
Roku Sportu Orzegowskiego. – Zawody od-
bywały się na terenie obiektu sportowego 
oraz dwóch przylegających do niego par-
ków. Cała trasa liczyła dwa i pół kilometra, 
ale uczestnicy pokonali ją cztery razy, czyli 
zgodnie z nazwą imprezy przebiegli dychę 
na Burlochu – mówiła Katarzyna Wolnie-
wicz, jedna z organizatorek oraz pomysło-
dawczyni imprezy. Z dystansem 10 km 
zmierzyło się ponad 70 biegaczy oraz wiel-
bicieli nordic walking. Można było także 
pokonać odległość 2,5 lub 4 km.

Wyniki – bieg na 10 km (mężczyźni): 
I miejsce – Damian Połeć, II miejsce  

– Kamil Bezner, III miejsce – Dariusz Bro-
nowski.

Bieg na 10 km (kobiety): I miejsce – Beata 
Wrońska, II miejsce – Magdalena Wrońska, III 
miejsce – Ewa Hordziejewicz-Karasińska.

Nordic walking 10 km (mężczyźni):  
I miejsce – Bogdan Cyrus, II miejsce – Le-

szek Mielcarek, III miejsce – Dariusz Róże-
wicz.

Nordic walking 10 km (kobiety): I miej-
sce – Joanna Kołodziej, II miejsce – Elżbieta 
Żuchowicz, III miejsce – Aneta Cichoń.

„Biała dycha na Burlochu” podsumowała Rok Sportu Orzegowskiego.

FuTSal

Młodzieżowe mistrzostwo Śląska dla Gwiazdy

Trzynastoletni zawodnicy Gwiazdy SMS Ruda Śląska pokazali na co ich stać.

Zawodnicy Gwiazdy SMS Ruda Śląska 
zostali mistrzami Śląska. W sobotę (10.12) 
rozpoczął się cykl tegorocznych turniejów 
o młodzieżowe mistrzostwo Śląska w futsa-
lu. W Bielsku-Białej rywalizowali trzyna-
stolatkowie. Gwiazda SMS Ruda Śląska  
w finale po serii rzutów karnych pokonała 
miejscowy Rekord.

Rudzianie imponowali w sobotę składny-
mi akcjami, co pozwoliło na to, że przez 
spotkania grupowe Gwiazda SMS przeszła 
z kompletem punktów. Najpierw pokonała 
ona obrońcę tytułu KS Świerklany 3:1, póź-
niej 3:1 Akademię Piłkarską Gliwice, aby 
wygrać także z obrońcą tytułu wicemi-
strzowskiego 2:1. W półfinale zespół trafił 
na drugi zespół grupy A, czyli Milenium 

gala SPORTu

Ruda Śląska to sportowe miasto. Udo-
wodniło to ponad 60 sportowców i kilkuna-
stu trenerów, którzy otrzymali nagrody pre-
zydent Rudy Śląskiej za wybitne osiągnięcia 
w 2016 roku w różnych dyscyplinach spor-
tu.

– Każdy z nas wie, że Ruda Śląska spor-
tem stoi, dlatego chciałabym podziękować 
wszystkim wybitnym sportowcom i trenerom 
za to, że ciągle chcą się rozwijać. Cały czas 
dbamy o to, żeby baza sportowa naszego 
miasta była coraz lepsza, żeby obiekty spor-
towe były coraz nowocześniejsze i lepiej wy-
posażone, żebyście mogli trenować i się 
rozwijać – zaznaczyła Grażyna Dziedzic, 
prezydent Rudy Śląskiej.

W tym roku podobnie jak w ubiegłym 
najwięcej sukcesów osiągnęli zawodnicy 
Zapaśniczego Klubu Sportowego „Slavia” 
Ruda Śląska. Jednak wiele rudzkich klubów 
może pochwalić się najlepszymi zawodni-
kami wśród juniorów i seniorów. Tak stało 
się na przykład w przypadku Klubu Kyoku-
shin Karate Ruda Śląska. Jego reprezentant 
Marcin Maciulewicz wywalczył w tym roku 

m.in. drugie miejsce podczas mistrzostw 
Europy juniorów ju-jitsu.

– To wyróżnienie jest dla mnie wynagro-
dzeniem wszystkich trudów i wielu trenin-
gów. Ten rok był bardzo intensywny. Naj-
ważniejsze było zdobycie mistrzostwa Polski 
w brazylijskim ju-jitsu oraz dwóch srebr-
nych medali na mistrzostwach Europy  
– stwierdził Marcin Maciulewicz.

Z kolei senior Andrzej Ogonowski zdo-
był pierwsze miejsce podczas mistrzostw 

Europy w karate. – Trenuję już ponad dwa-
dzieścia lat, z czego ostatnie piętnaście re-
gularnie startowałem w zawodach ogólno-
polskich oraz europejskich. W przyszłości 
planuję sprawdzić swoje siły w mistrzo-
stwach Śląska, mistrzostwach Europy, a mo-
że nawet w mistrzostwach świata w Japonii 
– podkreślił Andrzej Ogonowski.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych za-
wodników w 2016 roku znajduje się na na-
szej stronie www.wiadomoscirudzkie.pl.

Każdego roku rudzcy sportowcy zostają wyróżnieni za wybitne osiągnięcia.

Zapaśnicy Slavii odnoszą coraz więcej sukcesów.

Gliwice. Jednak dobra gra przyniosła mu 
najwyższą wygraną w turnieju – 5:0. W fi-
nale doszło do spotkania z zawodnikami 
Rekordu. W pierwszej połowie miejscowi 
zdecydowanie dominowali i zasłużenie pro-
wadzili 3:0. Dopiero w końcówce pierwszej 
połowy Gwiazda zdobyła bramkę z przedłu-
żonego rzutu karnego. W drugiej połowie 
rudzianie mieli już przewagę i wynik 0:3 
udało się zmienić na 3:3. W rzutach kar-
nych, już przy pierwszej próbie, potknęli się 
gospodarze, za to celnie trafili: Baranowicz, 
Watola i Dylong.

Skład zwycięskiej ekipy: Lis-Jastrzembski, 
Baranowicz, Dylong, Widuch, Grzywaczew-
ski, Mazur, Pełka, Watola, D. Breitkopf. 
Trener: Arkadiusz Grzywaczewski.

Mikołajkowa Konwencja Fitness za nami
Mikołajkowa konwencja Fitness

Intensywne ćwiczenia fitness oraz wiele różnych atrakcji dla starszych i młodszych cze-
kało na rudzian podczas Mikołajkowej Konwencji Fitness. Impreza zorganizowana w hali 
MOSiR-u w Nowym Bytomiu była dobrą okazją, żeby poprawić swoją kondycję, ale jed-
nocześnie wspomóc potrzebujących. – Chcemy poprzez aktywność fizyczną promować 
ruch oraz zdrowy styl życia, a przy tym spędzić trochę wolnego czasu z rodziną i przyjaciół-
mi w tym przedświątecznym zabieganiu. Tym wydarzeniem podsumowujemy także cały rok 
naszej pracy i działalności – zaznaczyła Anna Stężały-Pocztańska, organizatorka imprezy. 
Uczestnicy konwencji wzięli udział w treningu dance, deep work, zumby, tabaty i stepu. 
Z kolei dzieci mogły liczyć na zabawę w „Krainie Świętego Mikołaja”, w której czekało 
mnóstwo atrakcji. Można było także posłuchać koncertu piosenek świątecznych w wyko-
naniu Kamila i Kordiana Gojowych. – Poza promowaniem aktywności zamierzamy także 
pomóc wszystkim tym, którzy tego potrzebują i przekazać ciepło na zbliżające się święta. 
Ważne dla nas jest to, że jest tu wiele rodzin, które wspólnie robią coś dla innych – powie-
działa Aleksandra Michalik współorganizatorka imprezy. Podczas imprezy wolontariusze 
Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja zbierali również datki na rzecz potrzebujących.

Mikołajkowa Konwencja Fitness była  
pełna atrakcji dla starszych i młodszych.
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Kolumny sportowe przygotowała redakcja

Piłka ręczna

Zimny prysznic dla Grunwaldu

Rudzcy szczypiorniści rozegrali 
w weekend kolejne spotkanie 
o punkty na drugoligowych par-
kietach. Tym razem przeciwni-
kiem „zielonych” była młoda eki-
pa z Puław, która stanowi zaplecze 
dla trzeciej siły w polskim szczy-
piorniaku. Na papierze faworyta-
mi byli przyjezdni, ale wydarzenia 
boiskowe bardzo szybko zweryfi-
kowały przedmeczowe spekula-
cje.

Od początku ton grze nadawała 
drużyna gospodarzy. Raz po raz 
młodzi puławianie przedostawali 
się przez defensywę gości i pokony-
wali z łatwością Kamila Kowalczy-
ka. W ataku podopieczni Adama 
Wodarskiego bardzo szybko próbo-
wali odpowiedzieć bramką, ale po 
nieskutecznych akcjach byli bezli-
tośnie karceni szybką kontrą gospo-
darzy. Gospodarze zaaplikowali 
przyjezdnym do przerwy 22 bram-
ki.

Druga połowa meczu zaczęła się 
obiecująco dla Grunwaldu. Rudzki 
zespół zdobył kilka bramek z rzę-
du, ale po paru prostych stratach 
wszystko wróciło do normy. Poje-
dyncze skuteczne akcje nie mogły 
przynieść sukcesu w całym spotka-
niu. W ostatnich minutach w obu 
ekipach pojawili się zmiennicy, 

kS azoty Puławy ii – SPr Grunwald  
ruda Śląska 41:32 (22:17)

Grunwald: kowalczyk – Gansiniec 7, 
zarzycki 7, kurzawa 6, kapral 4, Maniara 

2, Wodarski 1, niedźwiedzki, Lander, 
Talaga, Wiertelorz, Stogowski, Lisowski. 

Trener: adam Wodarski.

Azoty II Puławy pokonały SPR Grunwald Ruda Śląska 41:32.

którzy dograli spotkanie do ostat-
niego gwizdka. Ostatecznie Azoty 
II Puławy pokonały SPR Grunwald 
Ruda Śląska 41:32.

Zawodników z Halemby czeka 
jeszcze jedno spotkanie w rundzie 
jesiennej. W sobotę o godz. 17.00 
podejmować będą akademików 
z Kielc.

raToWnicTWo Wodne

Ratownicy z medalami

W miniony weekend zawodnicy WOPR-u 
Ruda Śląska, reprezentując śląski WOPR, 
brali udział w VIII Zimowych Mistrzo-
stwach Polski, które odbyły się w Szcze-
cinie. Reprezentacja śląskiego WOPR-u 
spisała się doskonale. Zwycięstwo w kla-
syfikacji generalnej kobiet i trzecie miej-
sce w klasyfikacji generalnej mężczyzn 
umożliwiło jej zdobycie piąty  raz z rzędu 
tytułu drużynowego mistrza Polski. Po raz 
kolejny puchar przechodni wrócił na 
Śląsk. 

Indywidualnie zawodnicy z Rudy Ślą-
skiej również spisali się bardzo dobrze. 
Anna Nocoń trzy razy stawała na najwyż-
szym stopniu podium w kategorii open  
– w konkurencjach: 100 m ratowanie ma-
nekina w płetwach, 100 m ratownik i 200 
m superratownik. Do swojej kolekcji do-
dała też dwa srebrne medale – w konku-
rencjach 50 m ratowanie manekina i 100 
m ratowanie kombinowane. Te wyniki po-
zwoliły Ani na zwycięstwo w klasyfikacji 
generalnej mistrzostw i trzeci rok z rzędu 
na uzyskanie tytułu indywidualnej mi-
strzyni Polski. 

Z kolei Klaudiusz Matura w kategorii 
junior zdobył cztery medale, w tym złoty 
w konkurencji 100 m ratowanie manekina 
w płetwach. Czas, który uzyskał pozwolił 
mu też stanąć na drugim stopniu podium 
w klasyfikacji open. Zdobył on też sre- 
brny medal w konkurencji 200 m z prze-
szkodami oraz brązowe medale w konku-
rencjach 100 m ratownik i 200 m superra-
townik. W klasyfikacji generalnej Klau-
diusz stanął na trzecim stopniu podium. 

Magdalena Skudlik w tej samej katego-
rii zdobyła trzy medale: złoty – w konku-
rencji 100 m ratownik, srebrny – w kon-
kurencji 100 m ratowanie manekina 
w płetwach i brąz – w konkurencji 200 m 
superratownik. Magda zajęła trzecie miej-
sce w klasyfikacji generalnej juniorek.  

Natomiast w kategorii junior młodszy 
startowały Marta Skudlik i Dominika No-
coń. Marta wywalczyła: złoto – 100 m ra-
towanie manekina w płetwach, dwa brązo-
we medale – 100 m z przeszkodami, 100 
m ratowanie kombinowane oraz stanęła na 
najniższym stopniu podium w klasyfikacji 
generalnej juniorek młodszych. Dominika 
zdobyła srebrny medal – 100 m z prze-
szkodami i brąz – 100 m ratownik. 

Wiktor Kijek w kategorii junior młodszy 
zdobył pięć medali – złoty w konkurencji 
100 m z przeszkodami, trzy srebrne – na 
50 m holowanie manekina, 100 m ratowa-
nie manekina w płetwach i 100 m ratowa-
nie kombinowane oraz brąz w konkurencji 
100 m ratownik. Dzięki tym wynikom 
Wiktor zwyciężył klasyfikację generalną  
w swojej kategorii wiekowej.

Arkadiusz Grychtoł startujący w kate-
gorii młodzik wywalczył trzy medale  
– złoty w konkurencji 100 m ratowanie 
manekina w płetwach, ustanawiając nowy 
rekord Polski młodzików i dwa srebrne – 
50 m ratowanie manekina i 100 m ratow-
nik. Arek w klasyfikacji generalnej mło-
dzik zajął drugie miejsce. Ania Poppe 
w tej samej kategorii zdobyła brązowy 
medal w konkurencji 100 m z przeszkoda-
mi. Aleksandra Spodzieja zajęła wysokie 
siódme miejsce w konkurencji 200 m su-
perratownik w kategorii open. 

Drużyna bardzo dobrze zaprezentowała 
się także w sztafetach śląskiego WOPR-u. 
Złote medale zdobyły: Dominika Nocoń, 
Magda Skudlik, Marta Skudlik i Anna No-
coń w konkurencji 4 x 50 m z pasem ra-
towniczym. Magda i Marta Skudlik zwy-
ciężyły w konkurencji rzut liną. Srebrne 
medale wywalczyły również w sztafetach 
4 x 50 m z przeszkodami (Magda Skudlik, 
Marta Skudlik, Dominika Nocoń, Anna 
Nocoń) i 4 x 25 m holowanie manekina 
(Magda, Anna, Marta).

Rudzcy ratownicy wodni odnoszą wiele sukcesów.

Siatkówka – 18 grudnia, godz.12.00 – mecz KPKS Halemba – UKS Net Piekary Śląskie, III liga.

Biegi – 16 grudnia, godz. 10.45 – Bieg Dziewięciu Górników, start: Gimnazjum nr 9, meta: Krzyż Dziewięciu 
Górników w Katowicach Brynowie.

SPorToWy rozkład jazdy

TeniS

Pierwsze miejsce  
tenisisty

11 grudnia w Śląskim Centrum Tenisa w Pszczynie odbył się turniej Te-
nis 10 – SCT Babolat Cup. Duży sukces w tych zawodach odniósł prowa-
dzony przez trenera Wojciecha Żmudę zawodnik TKS-u Slavia Ruda Ślą-
ska Jakub Jędryka, który zajął pierwsze miejsce w kategorii do lat ośmiu. 

Młody tenisista nagrodzony  
podczas turnieju w Pszczynie.
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PREMIERA
W SPRZEDAŻY 
OD 6 GRUDNIA

NAJLEPSZA MUZYKA NA BOŻE NARODZENIE

NOWOŚCI NA ŚLĄSKIM RYNKU MUZYCZNYM

Bernadeta Kowalska i Przyjaciele „Prezenty Świętego Mikołaja” | Różni wykonawcy „Świąteczne szlagiery” 
Bożena Mielnik „Chwalmy Pana” | Claudia i Kasia Chwołka „Narodził się Jezus”

Damian Holecki „Na zawsze razem” | Magdalena Pal „1000 razy” 
Muzykanty „Bydzie impreza” | Janina Libera ,,Jestem twoja”

WIELU WYKONAWCÓW 
NA JEDNYM KRĄŻKU 

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

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

Fest Gorkie Szlagiery | Fest Party vol.3 

Płyty z dostawą do domu zamów na stronie internetowej 

sklep.wiadomoscirudzkie.pl

Płyty dostępne 
w redakcji 
Wiadomości Rudzkich.

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

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

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

Płyty z dostawą do domu zamów na stronie internetowej 

sklep.wiadomoscirudzkie.pl

Płyty dostępne 
w redakcji 
Wiadomości Rudzkich.

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

NOWOŚCI NA ŚLĄSKIM RYNKU MUZYCZNYM

SZCZEGÓLNIE POLECAMYSZCZEGÓLNIE POLECAMYSZCZEGÓLNIE POLECAMY

NAJLEPSZA 

CENA W 

GRUDNIU

16 zł
29 zł
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1/2 litra PIWA ZAWIERA  25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

BYKOWINA
ul. Szpaków 21, Ruda Śląska

naprzeciwko Galerii Ruda Śląska

269
0,5 l
Żywiec

199
0,5 l

Lech

199
0,5 l

Perła export, chmielowa

195
0,5 l

Brackie Pils

299
2 l

Napój Caprio mix smaków

299
1 l Sok Tymbark

jabłko, pomarańcza, 
czarna porzeczka

HALEMBA
ul. 1 Maja 73
Ruda Śląska

Oferta obowiązuje od 14.12.2016 r. do 20.12.2016 r.

*****HIT
***** 269

0,5 l
kozel lezak, cerny

209
0,5 l

Namysłów Pils

369
0,4 l

Desperados original

269
0,5 l

Lech

199
0,5 l
Harnaś

179
0,5 l

Napój Frugo Super Acai, Mango

KUP 5 PIW
 ODBIERZ KUFEL 

GRATIS
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