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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 
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1499

ŻEBERKA MIĘSNE WĘDZONE

KG.
NISKA CENA NA DŁUGO

KIEŁBASA 
NIEDŹWIEDZIA

1499
KG.

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

SER TYLŻYCKI
RYKI

SER ZŁOTY 
MAZUR MLEKPOL

CAMEMBERT• 
WYBRANE RODZAJE
BRIE – 4 RODZAJE• 
NA TUREK

439
szt.

319
SZT.

120 zł TANIEJ

I WIELE INNYCH...

16%  TANIEJ

PŁYN DO WC
DOMESTOS

WYBRANE RODZAJE
1250 ML

KOSTKA DO WC
DOMESTOS
3 RODZAJE 

55 g

299
szt.
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0,5 l

249
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0,5 l
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SZT.



Z powodu grypy w Szpitalu Miejskim ograniczono odwiedziny.
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REKLAMA

ZDROWIE

Zaczyna się niewinnie. Katar, niewielki kaszel, ogól-
ne osłabienie – wielu z nas bagatelizuje te objawy. Póź-
niej może pojawić się gorączka, męczący kaszel, a do-
raźne lekarstwa nie pomagają na coraz bardziej uciążli-
we objawy. A to już zmusza do wizyty u lekarza. W tym 
sezonie możemy tam jednak natrafić  na niekończące się 
kolejki, bo właśnie trwa szczyt sezonu grypowego.  
– W styczniu tego roku odnotowujemy wzrost liczby pa-
cjentów z grypami i przeziębieniami o ok. 10-20 procent 
– potwierdza Marzanna Iwińska-Mielniczuk, kierownik 
Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Gierałtowskie-
go. – Co kilka lat obserwujemy nawroty infekcji grypo-
wych. W ubiegłym roku nie było takiego nasilenia, choć 
zima była cieplejsza, a w tym roku mróz powinien sprzy-
jać mniejszej liczbie zachorowań, jednak dzieje się ina-
czej – zaznacza.

Jak wynika ze statystyk Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej w styczniu ubie-
głego roku w naszym mieście odnotowano 880 zgłoszo-
nych przypadków zachorowań na grypę, natomiast 
w tym roku – tylko do 25 stycznia – było ich 1691. Dane 
wojewódzkie także szybują w górę. W drugim tygodniu 
stycznia w regionie odnotowano 11373 przypadków za-
chorowań na grypę, a w trzecim tygodniu już 21511. 
Jednak dyrektor rudzkiego sanepidu, Teresa Golda 
ostrożnie podchodzi do tych danych. – Rzeczywiście, 
jeżeli porównamy styczeń 2016 roku do stycznia 2017 

roku w Rudzie Ślą-
skiej to widzimy dwu-
krotnie wyższą liczbę 
zachorowań. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że w ubie-
głym roku szczytowym miesią-
cem, jeżeli chodzi o grypę, był luty. 
Natomiast w tym roku być może to epicen-
trum wystąpiło już w styczniu – podkreśla Teresa Golda. 
– Takie wzrosty występują w różnych miesiącach, zależ-
nie od tego, kiedy przypada szczyt grypowy. Na przykład 
w lutym ubiegłego roku odnotowaliśmy ok. 2600 przy-
padków zachorowań, czyli o wiele więcej niż w styczniu 
tego roku, natomiast w marcu 2016 r. było ich 1371 
– dodaje. 

Niemniej ze względu na wzrastającą liczbę zachoro-
wań w wielu szpitalach w regionie wprowadzono ogra-
niczenia odwiedzin. Także w Rudzie Śląskiej, gdzie 
w styczniu zarejestrowano pięć potwierdzonych przy-
padków zachorowań na grypę typu A wśród dorosłych 
hospitalizowanych w rudzkim szpitalu oraz jeden przy-
padek zachorowania przez dziecko. – Z uwagi na duży 
wzrost zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne 
w województwie śląskim, w tym w Rudzie Śląskiej oraz 
hospitalizacje pacjentów z potwierdzonym rozpozna-
niem grypy typu A, w trosce o bezpieczeństwo pozosta-
łych pacjentów podjęto decyzję o zakazie odwiedzin (od 

Grypa atakuje.  
W naszym mieście także

Tylko w trzecim tygodniu stycznia w województwie śląskim odnotowano 21511 
przypadków zachorowań, z czego do 25 stycznia w Rudzie Śląskiej zgło-
szono ich 1691. Z powodu szalejącej grypy ograniczane są odwiedzi-
ny pacjentów w kolejnych szpitalach, w tym także i w naszym 
mieście, a kolejki do lekarzy pierwszego kontaktu wydłużają 
się. Ci z jednej strony przestrzegają, jak uniknąć zachorowa-
nia, ale zaznaczają też – to grypa sezonowa, nie ma powo-
dów do paniki.

dnia 20 stycznia br. – przyp. red.). Informacje umiesz-
czono na stronie internetowej szpitala oraz wywieszono 
na wejściach głównych do placówki, oraz na drzwiach 
wejściowych na oddziały. W wyjątkowych sytuacjach na 
odwiedziny u pacjenta wyraża zgodę ordynator oddzia-
łu lub lekarz pełniący dyżur na oddziale – wyjaśnia Ma-
ria Wolska, specjalista ds. epidemiologii Sekcji Epide-
miologii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. – Za-
kaz odwiedzin zostanie odwołany niezwłocznie po uzy-
skaniu informacji z oddziałów o braku nowych przypad-
ków podejrzenia/zachorowania na infekcje grypowe u pa-
cjentów nowoprzyjętych lub hospitalizowanych  
– zapowiada.

Najbardziej narażone na grypę są osoby przewlekle 
chore, o obniżonej odporności – w tym dzieci, młodzież 
oraz osoby starsze. Jednak tak jak teraz – przy dużej 
liczbie zachorowań – narażony jest tak naprawdę każdy 
z nas. – Przede wszystkim trzeba unikać kontaktu z oso-
bami zarażonymi – kaszlącymi, które są osłabione. 

Warto żeby takie osoby nie wychodziły do większych 
skupisk ludzi, bo grypą zarażamy się drogą kropelkową, 
więc taka możliwość istnieje przy każdym kontakcie 
z osobą chorą – tłumaczy Marzanna Iwińska-Mielni-
czuk.

Tym bardziej, że ryzyko powikłań po grypie może 
być poważniejsze niż sama grypa, a wśród nich naj-
częstsze konsekwencje to zapalenie oskrzeli, płuc, za-
tok, czy ucha oraz niewydolność krążenia. – Przy obja-
wach grypy możemy zacząć od leczenie na własną rękę, 
a zwłaszcza nie należy narażać organizmu na dodatko-
wy wysiłek, czy zmianę temperatur, bo właśnie wtedy 
dochodzi do powikłań – wyjaśnia kierownik Przychodni 
Rejonowej SP ZOZ przy ul. Gierałtowskiego. – Jeżeli 
chodzi o grypę to właściwie jest jeden sposób na ustrze-
żenie się przed nią – szczepienia przed każdym sezonem 
grypowym, ponieważ wirus grypy podlega mutacjom. 
Dlatego szczepić należy się corocznie – dodaje Teresa 
Golda. Joanna Oreł

CO TRZEBA WIEDZIEĆ  
O GRYPIE

W przypadku infekcji grypowej występują: 
Ból głowy;• 
Gorączka sięgająca nawet 40°C;• 
Suchy, silny i męczący kaszel;• 
Ból w klatce piersiowej;• 
Bóle mięśniowo-stawowe;• 
Ogólne osłabienie;• 
Czasami – katar, ból gardła;• 
Możliwość wystąpienia groźnych powikłań.• 

Zapobieganie grypie:
Częste mycie rąk wodą i mydłem;• 
Poddanie się szczepieniom ochronnym;• 
Unikanie dotykania okolic oka, nosa i błon śluzo-• 
wych – łatwe wrota wnikania wirusa do organi-
zmu człowieka;
W czasie kaszlu i kichania zasłanianie ust i nosa • 
chusteczką higieniczną;
Każdorazowe wyrzucanie zużytych chusteczek do • 
kosza na śmieci;
Unikanie dużych skupisk ludzi;• 
Unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami.• 

Powikłania grypy to: zapalenia oskrzeli, zapalenia 
płuc o ciężkim przebiegu, zapalenia osierdzia, zapa-
lenia mięśnia sercowego, zapalenie opon mózgo-
wych, zapalenie mózgu. U osób z chorobami prze-
wlekłymi może nastąpić pogorszenie stanu zdrowia. 
W przypadku zachorowania należy pozostać w do-
mu, pić dużo płynów, przyjmować leki zgodnie z zale-
ceniem lekarza. 

Źródło: PSSE
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OGŁOSZENIETym razem szkolenia
– poszukaj z nami pracownika 

na miarę swoich potrzeb!
Zatrudnij osobę bezrobotną zarejestrowaną w naszym urzędzie pracy, a sfi nansujemy jej 
koszty szkolenia zawodowego maksymalnie do wysokości 300% przeciętnego szkolenia za 
pracę!

Jest to możliwe za sprawą umowy trójstron-
nej zawieranej pomiędzy urzędem pracy, insty-
tucją szkoleniową oraz pracodawcą. Umowa 
szczegółowo określa zakres umiejętności i kwa-
lifi kacji wymaganych przez pracodawcę, będą-
cy podstawą przygotowania przez instytucję 
szkoleniową programu kształcenia oraz zobo-
wiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobot-
nego po odbytym szkoleniu w ramach umowy 
o pracę w pełnym/niepełnym wymiarze czasu 
pracy, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, 

w trakcie szkolenia lub po ukończeniu szko-
lenia lub po zdaniu egzaminu jeśli został 
przeprowadzony.

My pomożemy Ci w selekcji i wyborze od-
powiedniego kandydata na stanowisko pracy, 
który będzie spełniał określone przez Ciebie 
wymagania. Co więcej, to my zorganizujemy 
wskazane przez Ciebie szkolenie, załatwimy 
wszelkie formalności z nim związane i bę-
dziemy czuwali nad jego prawidłowym prze-
biegiem. Dlatego jeśli jesteś zainteresowany 

pozyskaniem pracownika, wyposażonego 
w aktualne umiejętności i kompetencje, goto-
wego od razu do wypełniania powierzonych 
mu obowiązków, dopasowanego do charakte-
ru swojego zespołu, warto czym prędzej skon-
taktować się z nami!

Jesteśmy otwarci na potrzeby przedsiębior-
ców, stale podążamy za zmieniającymi się 
trendami na rynku pracy, stosujemy nowocze-
sne metody i narzędzia selekcji kandydatów 
do pracy – przekonaj się o tym!

Jesteśmy do dyspozycji!
Zadzwoń do nas, 

lub odwiedź osobiście!

Powiatowy Urząd Pracy 
w Rudzie Śląskiej 

ul. Ballestremów 16
pok. 16

 tel. 32 771-59-12
32 771-59-17

OGŁOSZENIE PREZYDENT 
MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska 
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 39 ust. 1,  art. 46 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późniejszymi 
zmianami)

zawiadamiam o podjęciu uchwały:
Nr PR.0007.19.2016 Rady Miasta Ruda Śląska 

z dnia 21 stycznia 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego południowej 

części miasta Ruda Śląska ograniczonej od północy 
autostradą A4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest 
dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Wydział 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska w terminie do 
dnia 28 lutego 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące 
prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski dotyczą-
ce prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wno-
szone w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.:

1. w formie pisemnej na adres: Wydział Urbanistyki i Ar-
chitektury Urzędu Miasta Ruda Śląska, 

pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska; 
2.  ustnie do protokołu; 
3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 

konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym na e-mail: ar-
chitektura@ruda-sl.pl 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.
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Alicja Gałuszka-Bilińska: (…) przyczyną wprowadzenia w życie przedmiotowego 
zarządzenia były skargi pacjentów odnośnie traktowania ich przez pracowników 

rejestracji tutejszej placówki. Wprowadzone zarządzenie miało jedynie i wyłącznie 
na celu wykreowanie reguł postępowania z pacjentami, tak by każdy korzystający 

z pomocy tutejszej placówki był traktowany z szacunkiem, bez stosowania 
wobec niego protekcjonalnych zwrotów, a ponadto by w trakcie przyjmowania 

pacjentów przez pracowników rejestracji każdy pacjent uzyskał rzeczową 
i pełną informację. Założeniem wprowadzonego zarządzenia nie było w żadnym 
wypadku wprowadzenie zakazu używania gwary śląskiej, lecz wprowadzenie dla 
pracowników rejestracji placówki reguł postępowania z pacjentami. Rejestracja 
każdej placówki jest jej wizytówką i jako taka winna stosować wszelkie zwroty 
grzecznościowe, bez względu czy z wykorzystaniem gwary, czy też nie. Taki też 

był cel wprowadzonego zarządzenia. Sygnalizując jednocześnie, z uwagi na fakt, 
iż część pacjentów – mimo że przynależących do tutejszej przychodni – nie zna 

gwary śląskiej i nie rozumie używanych słów, że bardziej właściwym będzie wtedy 
używanie języka polskiego, a nie gwary śląskiej.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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

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

Przychodnia przystąpiła do akcji „Godomy po śląsku”.

– Do każdego pacjenta zwracamy się w języku polskim, nie stosujemy gwary – czytamy w zarządzeniu kierownika 
przychodni specjalistycznej w Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego, skierowanym do pracowników rejestracji i admi-
nistracji. Sprawa wywołała oburzenie nie tylko w kręgach osób związanych z propagowaniem śląskiej godki, ale także 
wśród naszych Czytelników. Ostatecznie znalazła ona swój fi nał poprzez anulowanie zarządzenia.
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W przychodni jednak „godają po śląsku”

– Skąd wziął się zakaz używania gwary 
w przychodni w mieście, które leży w sa-
mym sercu Śląska? – zastanawiał się 
mieszkaniec Nowego Bytomia. – Czy na-
prawdę w mieście, które nawet w nazwie 
ma słowo „śląska” nie można godać? 
– pytał kolejny pacjent przychodni. Treść 
wewnętrznego zarządzenia placówki stała 
się głośna w czasie, kiedy kierownik przy-
chodni przebywała na urlopie. 

Wówczas głos w sprawie zabrał zastęp-
ca prezydent miasta. – Chcę przeprosić 
wszystkich dotkniętych tą sytuacją, bo na-
szą intencją nie jest zakazanie używania 
śląskiego. Sprawa jest prosta: jeśli pacjent 
mówi po śląsku, a pracownik posługuje się 
gwarą, to pacjent decyduje, jak chce się 
porozumiewać. Dotyczy to zwłaszcza star-
szych osób, które czują się pewniej, gdy 
usłyszą swój język u lekarza – tłumaczył 
Krzysztof Mejer. – Pani kierownik w do-
brej wierze zwróciła uwagę swoim pra-
cownikom ale samo zarządzenie oceniam 
jako wysoce niefortunne. Nie chcemy jed-
nak nikogo stygmatyzować, szczególnie że 
o pani kierownik mamy bardzo dobrą opi-
nię – dodaje.

Ponadto jak podkreśla wiceprezydent 
– problemu z gwarą nie ma w Urzędzie 
Miasta i innych instytucjach w mieście. 
Wszelkie sprawy można załatwić w gwa-
rze bez skrępowania, a żeby tym nieśmia-

łym dodać odwagi, w wielu miejscach 
znaleźć można naklejki o treści „Godomy 
po śląsku”. Po zamieszaniu z możliwością 
posługiwania się godką w nowobytom-
skiej przychodni taka naklejka pojawiła 
się także tutaj. Ponadto kierownik przy-
chodni podkreśla, że nigdy nie wprowa-
dzono zakazu posługiwania się gwarą. 
Zarządzenie miało na celu przypomnienie 
zasad kontaktu z pacjentami. – Jeśli ktoś 
chce się posługiwać gwarą to nie ma z tym 
żadnego problemu i może to robić zarów-
no w kontakcie z rejestracją jak i lekarza-
mi – tłumaczy Alicja Gałuszka-Bilińska, 
kierownik przychodni przy ul. Niedurne-
go. – Na potwierdzenie tych słów przystą-
piliśmy do akcji „Godomy po śląsku”, że-
by nikt nie miał wątpliwości, że nie zabra-
niamy nikomu posługiwania się gwarą 
– dodaje. 

 Arkadiusz Wieczorek

NOWY BYTOM
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI

przy ul. Modrzejewskiej 2 a,b,c, w Rudzie Śląskiej

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:
Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Modrzejewskiej 2 a, b, c w Rudzie Śląskiej

Szczegółowe  warunki konkursu wraz z przedmiarem robót 
do odbioru w siedzibie administratora wspólnoty:

ARPOL Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 42 p. 231 w Tychach
Pon. 7.00-17.00; wt.-czw. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00 

tel. 32 327-53-16 
lub droga elektroniczną: biuro@arpol.tychy.pl

Termin składania ofert: 24.02.2017 r.
Miejsce składania ofert: ARPOL Sp. z o.o., 

ul. Grota-Roweckiego 42, p. 231 w Tychach

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI
przy ul. Dobrej Nadziei 2 ,4,8 w Rudzie Śląskiej

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:
Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami 

towarzyszącymi budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
przy ul. Dobrej Nadziei 2,4,8, w Rudzie Śląskiej

Szczegółowe warunki konkursu wraz z przedmiarem robót 
do odbioru w siedzibie administratora wspólnoty:

ARPOL Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 42 p. 231 w Tychach
pon. 7.00-17.00; wt.-czw. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00 

tel. 32 327-53-16 
lub droga elektroniczną: biuro@arpol.tychy.pl

Termin składania ofert: 24.02.2017 r.
Miejsce składania ofert: ARPOL Sp. z o.o., 

ul. Grota-Roweckiego 42, p. 231 w Tychach
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25-LECIE�„WIADOMOŚCI�RUDZKICH”

Spacerem po archiwum ,,WR”

Wyjątkowa budowla znajdująca się przy 
autostradzie A4 zbudowana została według 
projektu rudzianina Stanisława Burmistrza. 

To znajdująca się nieopodal Krakowa 
obecnie wytwórnia Alvernia Studios.  

(„WR” styczeń, 2005 r.).

Pamiętacie dwóch rudzian, którzy dostali się do programu 
„Randka w ciemno”? Jeden z braci opowiadał o kulisach 

tego kultowego show Telewizji Polskiej na łamach naszego 
tygodnika („WR” styczeń, 2006 r.).

Nasza Oti – pomimo 
intensywnego 

trybu życia, Otylii 
Jędrzejczak udawało 
się znaleźć czas dla 

prasy i zresztą nadal 
go znajduje a także 
przy możliwej okazji 

odwiedza  
rodzinne miasto. 
(„WR” styczeń,  

2001 r.)

Przeglądając�styczniowe,�archiwalne�numery�„Wiadomości�Rudzkich”�można�natrafić�na�wiele�artykułów�z�ciekawy-
mi�osobami,�związanymi�z�Rudą�Śląską.�Jedne�z�nich�znane�są�w�całym�kraju,�a�nawet�na�całym�świecie,�a�na�inne�
zwróciliśmy�uwagę�za�sprawą�„małego�gestu”,�czy�ciekawych�inicjatyw.�25-lecie�lokalnego�tygodnika�to�doskonała�
okazja�do�tego,�by�cofnąć�się�w�czasie�i�przypomnieć�sylwetki�osób,�o�których�mieliśmy�zaszczyt�pisać�na�łamach�ga-
zety.�Dziękujemy,�że�dostarczacie�nam�tylu�ciekawych�tematów!

Mały gest, a na pewno 
sprawił wiele przyjemności 

osobom potrzebującym. 
Jedna z rudzkich właścicielek 

zakładów fryzjerskich 
postanowiła wyjść na- 
przeciw najuboższym 
i strzyc... za darmo.  

(„WR” styczeń, 1996 r.).

Nasza kolejna olimpijka, Zuzanna Radecka-
Pakaszewska. Pomimo zakończonej kariery 

sportowej, nadal aktywnie działa 
 w rudzkiej sferze sportu.  
(„WR” styczeń, 2008 r.).

REKLAMA
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NAJPOPULARNIEJSZY 
SPORTOWIEC

1. Julia 
Boronowska,
BKM Silesia 

Bytom

TREŚĆ SMS-a:
NPS.1

2. Dominik 
Bryński, 

K.S. Rugby
Ruda Śląska

 

TREŚĆ SMS-a:
NPS.2

3. Krzysztof 
Dudek,

TL „Pogoń”
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a:
NPS.3

 
4. Konrad 
Gawron, 
UKS Śląsk

Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a:
NPS.4

5. Wiktoria 
Grzywocz, 
CKS Slavia 

Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a:
NPS.5

6. Witold Lisek,
UKS Śląsk

Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.6

7. Dawid Malik,
UKS Manta
Kochłowice
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a:
NPS.7

8. Robert Mirek,
Koło Wędkarskie 

PZW Nr 92 Halemba

TREŚĆ SMS-a: NPS.8 

9. Andrzej 
Ogonowski, 
Rudzki Klub 

Kyokushin Karate

TREŚĆ SMS-a: NPS.9

10. Angelika 
Piekorz,

K. S. Rugby  
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a:
NPS.10

11. Barbara Sikora,
Iskra Zabrze

TREŚĆ SMS-a:
NPS.11

12. Aleksander 
Skrobek,

MKS Pogoń 
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.12

13. Marta Skudlik,
WOPR Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.13 

14. Aleksander 
Smołka, 

UKS Śląsk 
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.14 

15. Andrzej Sokalski,
ZKS Slavia Ruda Śl.

TREŚĆ SMS-a: NPS.15

16. Hubert 
Szaraniec,

SRS Gwiazda 
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.16 

17. Patrycja 
Szymczak,
UKS Manta
Kochłowice
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: 
NPS.17 

18. Piotr
Szymroszczyk,

Basti on 
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.18 

19.Wojciech 
Theiner,

AZS KU Politechniki 
Opolskiej Opole

TREŚĆ SMS-a: NPS.19

20. Aleksander
Wojtachnio,

KS Pogoń
Ruda Śląska 

TREŚĆ SMS-a: NPS.20

21. Adam Wiertelorz, 
SPR Grunwald

Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.21

22. Justyna Wyciślik, 
UKS „Grot”
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.22 

23. Natalia 
Zawronek, 
TL „Pogoń”
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: 
NPS.23

Wybieramy najlepszych sportowców 2016 r.
XXIV P�������� �� N���������� S�������� � T������ R��� 2016 

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ 
SPORTOWIEC SKRZAT

1. Małgorzata Baucz,
Sekcja ju-jitsu przy 

ODK RSM 
Matecznik

TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.1 

2. Jan Dyrda,
K.S. Bajtle Rugby 

Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.2

3. Arkadiusz 
Grychtoł,

WOPR Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.3

4. Kacper Jasnoch, 
MKS Pogoń 
Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.4

5. Jakub Jędryka, 
TKS Slavia 

Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.5

6. Jakub 
Kwiatkowski, 
SPR Grunwald 

Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.6

7. Zuzanna Lenga, 
Rudzki Klub 

Kyokushin Karate

TREŚĆ SMS-a: 
SKRZAT.7

8. Natalia Lepa,
UKS Grot 

Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: 
SKRZAT.8

 
9. Wanda Mnich, 

Iskra Zabrze

TREŚĆ SMS-a: 
SKRZAT.9

10.Bartosz 
Staniszewski, 

UKP Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: 
SKRZAT.10

11. Hanna Stańczyk, 
KPKS Halemba

TREŚĆ SMS-a: 
SKRZAT.11

Łukasz Bereta (MKS Pogoń Ruda Śląska)
Katarzyna Chlebisz (KPKS Halemba)

Katarzyna Czyż (TL Pogoń Ruda Śląska)
Leon Dudziak 

(CKS Slavia Ruda Śląska)
Tomasz Garczyński 

(ZKS Slavia Ruda Śląska)
Michał Grzywaczewski 

(SRS Gwiazda Ruda Śląska)

WYRÓŻNIAJĄCY 
SIĘ SPORTOWIEC 

AMATOR
1. Przemysław Basa 

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.1

2. Tomasz
Broda 

TREŚĆ SMS-a: 
AMATOR.2

3. Piotr 
Dworecki 

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.3

4. Adam
Grzymkowski

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.4

 
5. Wojciech 

Kondrat
 

TREŚĆ SMS-a: 
AMATOR.5

6. Tomasz 
Kucharczyk

TREŚĆ SMS-a: 
AMATOR.6

7. Artur Rosiński 

TREŚĆ SMS-a: 
AMATOR.7

8. Aleksandra
Spodzieja 

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.8

9.Franciszek 
Świtalik

TREŚĆ SMS-a: 
AMATOR.9

10. Wiktor Szefer

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.10

11. Dawid
Szymański

TREŚĆ SMS-a:
AMATOR.11

12. Seniorzy MKS Pogoń Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.12

13. Zgoda  Ruda Śląska Masters

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.13

KANDYDACI W KATEGORII NAJLEPSZY TRENER 2016 ROKU

Robert Mośko 
(UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska)

Anna Samol (SPR Grunwald Ruda Śląska)
Mariusz Świerczyński 

(KS Rugby Ruda Śląska)
Eugeniusz Sarota (UKS Śląsk Ruda Śląska)

Marcin Szczypiński (UKP Ruda Śląska)
Dariusz Wyciślik 

(UKS Grot Ruda Śląska)

„Wiadomości Rudzkie” po raz XXIV organizują Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Do redakcji nadesłano 60 zgłoszeń. Kilka kandydatur dodała Komisja Plebiscytowa. Poniżej publikujemy 
w kolejności alfabetycznej zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że głosować można za pomocą SMS-ów (wysyłając je pod numer 71100 – treść SMS-a znajduje się pod zdjęciem, 
koszt jednego SMS-a to 1zł + 23% VAT), a także na portalu społecznościowym www.facebook.com/WR.WiadomościRudzkie. Głosowanie poprzez SMS-y i na Facebooku rozpocznie się 1 lutego o godz. 
12 i potrwa do 22 lutego do godz. 12.00. Również od 1 lutego na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl internauci mogą głosować na Wyróżniającego się Sportowca Skrzata (w tej kategorii głosowanie na 
stronie internetowej potrwa od 1 do 8 lutego, później turami rozpocznie się głosowanie na kolejne kategorie). Tam też znajdują się opisy zgłoszonych kandydatów.
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REKLAMA

KOCHŁOWICE

„Jasełka kochłowickie” to już tradycja w Rudzie Ślą-
skiej. Jak co roku w styczniu w ramach wolontariatu 
Oaza Młodzieżowa z Kochłowic razem z mieszkańcami 
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Do-
rosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie zorganizo-
wała w minioną niedzielę (29.01) bożonarodzeniowe 
jasełka w kościele Trójcy Przenajświętszej w Kochło-
wicach. – Z roku na rok impreza ta cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem, a liczna publiczność jest 
dla nas najlepszą nagrodą za cały trud przygotowania. 
W tym roku przedstawienie zostało zaprezentowane czę-
ściowo po śląsku – mówiła Magdalena Serwońska, 
współorganizatorka wydarzenia. Godka śląska stanowi-
ła więc ważny element jasełek. Natomiast aktorzy w tra-
dycyjny sposób przypomnieli o wydarzeniach betlejem-
skiej nocy sprzed dwóch tysięcy lat. – Dzięki tym jaseł-
kom poczułam znowu ten piękny klimat, który towarzy-
szy nam podczas Świąt Bożego Narodzenia. Szczególnie 
podobało mi się to, że można było w nich usłyszeć gwa-
rę śląską – powiedziała Agnieszka Gross, uczestniczka 
jasełek.  AL

Przypomnieli o cudzie 
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Jasełka przypomniały o wydarzeniach betlejemskiej nocy. 

CZARNY LAS

Rudzkie Spotkanie Kolędowe odbyło się w kościele pw. 
Ducha Świętego na Czarnym Lesie już po raz dwudziesty 
drugi. Do tegorocznego wspólnego kolędowania zgłosiło się 
siedem zespołów, czyli około stu dwudziestu wykonawców. 
– Co roku przeżywamy niesamowite chwile Bożego Narodze-
nia na nowo i w inny sposób. W tym roku, umocnieni duchem 
minionych Światowych Dni Młodzieży, chcieliśmy nawiązać 
do stulecia objawień fatimskich, w których Matka Boża prosi-
ła o odmawianie różańca – mówił Grzegorz Gros, pomysło-
dawca wydarzenia i dyrygent scholi „Duchu Ogniu”. Spotka-
nie kolędowe przygotowane zostało przez Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich koło Czarny Las oraz scholę „Duchu 
Ogniu”. – Kiedy po raz pierwszy odbyło się to Rudzkie Spo-
tkanie Kolędowe, nikt nie przypuszczał, że stanie się tak 
wspaniałą rudzką tradycją, która mam nadzieję, przetrwa 
jeszcze przez wiele lat. Bardzo się cieszę, że mogę być  z Wami 
w moim rodzinnym mieście i że możemy razem kolędować. 
Jesteśmy tutaj po to, żeby razem uczcić Jezusa, który urodził 
się w Betlejem – dodał ksiądz Andrzej Rolnik, gość Rudzkie-
go Spotkania Kolędowego. W kolędowaniu wzięły udział 
schole i zespoły parafi alne z Rudy Śląskiej. AL

Wspólne kolędowanie
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Około 120 wykonawców uczestniczyło w kolędowaniu.

NOWY BYTOM

Gry planszowe i karciane, turnieje, konkursy, spotkania 
z autorami fantastyki i wiele innych atrakcji czekało na miło-
śników tego gatunku w Miejskim Centrum Kultury. W minio-
ny weekend w Rudzie Śląskiej odbył się konwent fantastyki 
„Druga Ruda Mithrilu: W kopalniach Morii”, który zgromadził 
uczestników z całej Polski. – W tegorocznej edycji konwentu 
uczestniczyło ponad trzysta osób. Ważne jest to, że w tym roku 
było nas jeszcze więcej niż ostatnio. Zaprosiliśmy kolejnych 
autorów, udało nam się ściągnąć także Grupę Filmową Dar-
win, a także zaprosić zespoły Percival, Żywiołak i Cronica 
– wyjaśniał Marcin Tomkiewicz z rudzkiego Stowarzyszenia 
Klub Fantastyki „Ruda Mithrilu”. Wydarzenia w MCK-u  od-
bywały się w pięciu salach. W sali widowiskowej można było 
spotkać się z gośćmi, ale również zobaczyć najbardziej efek-
towną część imprezy, czyli występy uczestników konkursu 
cosplay, gdzie spotkaliśmy bohaterów książek, fi lmów i gier. 
Z kolei wśród gości znaleźli się znani pisarze, tworzący litera-
turę fantasy. – Chcielibyśmy, żeby konwent stał się tradycją 
w Rudzie Śląskiej. Dochodzą do nas sygnały od uczestników, że 
bardzo chcą kontynuacji tego wydarzenia w kolejnych latach. 
To motywujące – dodał Marcin Tomkiewicz.  AL

Fantastyka opanowała Rudę Śląską

W konwencie wzięło udział ponad trzysta osób. 

HALEMBA

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” mali 
rudzianie po raz ośmy wzięli udział w całonocnym czyta-
niu zorganizowanym w halembskiej bibliotece. Dorośli 
specjalnie dla nich czytali „Opowieści z Narnii”, dzięki 
którym dzieciaki przeniosły się w fantastyczny świat bo-
haterów. – Ta akcja przede wszystkim promuje czytelnic-
two wśród dzieci, a to, że dzieje się w nocy dodatkowo 
dostarcza im wielu emocji. To jest czas, który spędzają bez 
rodziców, w gronie rówieśników, słuchając ciekawej opo-
wieści – podkreśliła Bożena Jasnowska z Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Rudzie Śląskiej.  Dzieci, które uczestni-
czyły w piątkowej (27.01) akcji, przyniosły do biblioteki 
śpiwory, poduszki i koce oraz ulubione maskotki. W akcję 
włączyli się także zaproszeni goście tacy jak wiceprezy-
dent miasta Krzysztof Mejer, nauczycielka z MP nr 25 
Katarzyna Długosz oraz koordynatorka akcji Anna Yous-
sef. – Myślę, że to bardzo ważne, aby dzieci od najmłod-
szych lat miały styczność z czytaniem i z książkami, ponie-
waż to owocuje w przyszłości. Zarówno rodzice, jak i na-
uczyciele powinni o tym pamiętać i czytać dzieciom jak 
najwięcej – zaznaczyła Katarzyna Długosz.  AL

Nocna podróż do Narnii

Całonocne czytanie w bibliotece było wielką frajdą.
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– Dotacje celowe na dofi nansowa-
nie prac konserwatorskich w Rudzie 
Śląskiej od kilku lat utrzymują się na 
wysokim poziomie. W tym roku na re-
nowację zabytków przeznaczymy po-
nad 600 tys. złotych więcej niż  w roku 
ubiegłym – zaznacza wiceprezydent 
Michał Pierończyk. – O dofi nansowa-
nie ubiegać mogą się jedynie właści-
ciele tych budynków, które znajdują 
się w wojewódzkim rejestrze zabytków. 
Istotny jest też wkład własny właści-
cieli – dodaje.

Najwięcej, bo aż 450 tys. zł otrzyma 
w tym roku od miasta parafi a św. Mi-
chała Archanioła w Orzegowie. W ko-
ściele prowadzone będą równolegle 
dwie inwestycje. 250 tys. zł przezna-
czonych zostanie na kontynuację prac 
związanych z remontem dachu świą-
tyni, które rozpoczęły się w ubiegłym 
roku, zaś 200 tys. zł wesprze konser-
wację techniczną zabytkowego instru-
mentu organowego. – Te organy wy-
budowane zostały w roku 1929 przez 
Fabrykę Organów Dominika Biernac-
kiego z Włocławka. Była to pierwsza 

na ziemiach polskich przemysłowa fa-
bryka tego instrumentu, a wyproduko-
wane przez nią organy są cenione 
w całym kraju i poza jego granicami 
– tłumaczy dr Łukasz Urbańczyk, 
miejski konserwator zabytków. 

W roku 2017 remontu doczeka się 
też południowa wieża kościoła pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Kochłowi-
cach. W lipcu ubiegłego roku podczas 
burzy doszło tam do oderwania kilku 
bloków kamiennych od elewacji. Co 
więcej, okładzina elewacji miejscami 
oddzieliła się od konstrukcji ścian. 
– Wszystko to stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla użytkowników budyn-
ku. Remont poprawi jego stan tech-
niczny. Lepszy będzie też odbiór wizu-
alny kościoła – zaznacza Marta Lip- 
Kornatka z Biura Miejskiego Konser-
watora Zabytków. Miasto na remont 
wieży przeznaczy 400 tys. zł, czyli po-
nad 80% potrzebnej kwoty.

Kolejne dotowane w tym roku in-
westycje to: prace konserwatorskie 
prowadzone w kościele pw. Ścięcia 
św. Jana Chrzciciela, polegające na 

pomalowaniu wnętrza i odnowieniu 
polichromii oraz renowacja fragmentu 
elewacji kościoła pw. św. Pawła Apo-
stoła. Prace realizowane w pierwszej 
z wymienionych parafi i dofi nansowa-
ne zostaną kwotą 90 tys. zł, zaś inwe-
stycja dotycząca nowobytomskiego 
kościoła otrzyma dotację w wysokości 
100 tys. zł.

Zmian na lepsze doczekają się też 
dwie wireckie świątynie. 150 tys. zł. 
trafi  do parafi i ewangelicko-augsbur-
skiej pw. Odkupiciela, zaś kościół pod 
wezwaniem św. Andrzeja Boboli 
otrzyma 80 tys. zł. W świątyni przy ul. 
1 Maja wyremontowana zostanie klat-
ka schodowa i poddasze, które docelo-
wo będzie miało charakter wystawien-
niczy. Kościół, który jest jednym 
z cenniejszych obiektów sztuki prote-
stanckiej w regionie, zyska dzięki te-

mu dodatkowe funk-
cje. Z kolei w parafi i 
pw. św. Andrzeja Bo-
boli w tym roku odbę-
dzie się renowacja wi-
traży, które zobaczyć 
można w prezbiterium 
kościoła. Zamontowa-
no je wiosną 1954 ro-
ku. – Witraże zostały 
zaprojektowane przez 
artystę-plastyka Ada-
ma Bunscha, twórcę 
m.in. zespołu witraży 
w kościele Mariackim 
w Katowicach. Wyróż-
nia je użyta z wielkim 
wyczuciem kolorysty-
ka, operująca całą ga-
mą chłodnych tonów 
z akcentami barw czer-
wonych i pomarańczo-
wych – tłumaczy Marta 
Lip-Kornatka. – Pro-
gram ikonografi czny 
opiera się o postać pa-
trona świątyni. Artysta 
wykorzystał wywodzą-

cy się jeszcze z tradycji średniowiecza 
układ boskich postaci, przed którymi 
modlą się fundatorzy – podsumowuje.

Na liście dofi nansowanych w tym 
roku obiektów znalazły się też trzy bu-
dynki mieszkalne, wchodzące w skład 
objętych ochroną konserwatorską 
osiedli robotnicznych. Mowa tu o do-
mach znajdujących się przy ul. ks. Jó-
zefa Niedzieli 24 i 26 oraz budynku 

1,6 mln złotych przekażą w tym roku władze Rudy Śląskiej na dofi nansowanie remontów zabytków. Rudzcy radni podjęli 
uchwały w tej sprawie. Wsparcie przeznaczone zostanie na renowację sześciu rudzkich kościołów oraz trzech budynków 
mieszkalnych na zabytkowych osiedlach robotniczych. Pieniądze pomogą w wyremontowaniu wieży południowej kościoła 
Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach, przeprowadzeniu konserwacji organów kościoła pw. św. Michała Archanioła w Orze-
gowie, a także renowacji witraży znajdujących się w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Wirku. Dotacje przeznaczone będą 
też na odnowienie elewacji domów przy ul. ks. Józefa Niedzieli 24 i 26 oraz budynku przy ul. Raciborskiej 13.

Zastrzyk gotówki na remonty zabytków

przy ul. Raciborskiej 13. Na renowa-
cję elewacji zabytków zlokalizowa-
nych w Bielszowicach przeznaczone 
zostaną dwie dotacje – na każdy budy-
nek po 130 tys. zł. Remont elewacji 
budynku przy ul. Raciborskiej dofi -
nansowany zostanie kwotą 120 tys. 
zł.

– Krok po kroku nasze zabytkowe 
osiedla robotnicze nabierają blasku. 
Dofi nansowywanie remontów prowa-
dzonych przy ul. ks. Józefa Niedzieli, 
czy ul. Raciborskiej ma charakter 
kompleksowy. Już teraz dzięki wspar-
ciu fi nansowemu miasta w Bielszowi-
cach wyremontowane zostały dwa bu-
dynki wchodzące w skład osiedla ro-
botniczego. Natomiast kolonia Carl 
Emanuel w Rudzie jest sukcesywnie 
odnawiana od 12 lat. Wyremontowano 
już dachy i elewacje 9 budynków, a kil-
ka kolejnych posiada wyremontowane 
dachy, a niebawem zostaną również 
odnowione ich elewacje – mówi 
dr Łukasz Urbańczyk.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
miasto dofi nansowało remont zabyt-
ków kwotą 1 mln zł. Obok wspomnia-
nych budynków zlokalizowanych przy 
ul Raciborskiej i ul. ks. Józefa Nie-
dzieli, dotacje przeznaczono również 
na renowację dawnego ratusza w Orze-
gowie oraz elewację kościoła pw. 
św. Pawła Apostoła. Dzięki środkom 
z budżetu miasta dokonano też rekon-
strukcji wieży sygnaturki kościoła 
p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela.  

DR

Organy kościoła pw. św. Michała Archanioła 
wybudowane zostały w roku 1929.

Zarząd Województwa Śląskiego skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały antysmogowej. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do 6 lutego 2017 roku w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice) bądź ustnie 
w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 
(ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice) w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: srodowisko@slaskie.pl. Treść dokumentu, wraz z uzasadnieniem dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Formuła konsultacji jest otwarta. 
Mogą w nich uczestniczyć m.in. mieszkańcy województwa, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne 
oraz administracja rządowa, instytucje oraz środowiska naukowe i związki wyznaniowe.

Miasto na remont wieży kościoła w Kochłowicach 
przeznaczy 400 tys. zł.

Witraże znajdujące się w prezbiterium 
kościoła pw. św. Andrzeja Boboli zostały 

zaprojektowane przez artystę
– plastyka Adama Bunscha.
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Tegoroczny cykl Bieg Wiewiórki 
składał się będzie z 10 spotkań. 
Pierwsze z nich zaplanowano na 18 
lutego, ostatnie zaś odbędzie się 4 li-
stopada. Tak jak w roku ubiegłym, 
bazą dla uczestników imprezy będzie 
infrastruktura Szkoły Podstawowej 
Sportowej nr 15 przy ul. Energety-
ków. – To sprawdzone miejsce, ideal-
nie nadające się na tego typu imprezy 
– podkreśla prezydent miasta Graży-
na Dziedzic. – Halembskie ścieżki 
biegowe zostały dobrze przetestowa-
ne przez uczestników ubiegłorocznych 
biegów i myślę, że osoby te równie 
chętnie pokonywać je będą i w tym 
sezonie – dodaje.

Zawodnicy rywalizować będą na pę-
tli o długości 4,25 km, którą, w zależ-
ności od predyspozycji, będzie można 
pokonać od jednego do pięciu razy. Li-
mit pokonania pełnego dystansu, czyli 

21 km, wynosi 2:45 godziny. Na tej sa-
mej trasie rywalizować też będą ze so-
bą wielbiciele nordic walking, dla któ-
rych maksymalny dystans to 12,6 km. 
Tradycyjnie na dzieci do lat 15 czekała 
będzie rywalizacja na dystansie 1 km.

– Bieg Wiewiórki ma być przede 
wszystkim dobrym przykładem na to, 
jak efektywnie, zdrowo i rodzinnie moż-
na spędzać czas wolny. Tak, jak w roku 
ubiegłym, i tym razem promowane bę-
dzie regularne uczestnictwo, nie zaś 
przebyty dystans. Na najwytrwalszych 
uczestników na koniec tego sezonu bę-
dzie czekała nagroda w formie charak-
terystycznej statuetki – zapowiada 
rudzki ultramaratończyk August Jaku-
bik, współorganizator biegu. 

„Rudzka Wiewiórka” tym razem tra-
fi do osób, które wystartują siedem ra-
zy na dowolnym dystansie i w dowol-
nej konkurencji. Osoby najaktywniej-

sze, które ukończą wszystkie biegi, 
otrzymają „Dużą Rudzką Wiewiórkę”. 
– Tradycyjnie na koniec każdego spo-
tkania uczestnicy otrzymywać będą dy-
plomy, nagradzani będą też najlepsi 
zawodnicy poszczególnych biegów – in-
formuje Jakubik.

Nowością tej edycji Biegu Wiewiór-
ki jest możliwość zapisów interneto-
wych. W przypadku wcześniejszego 
zgłoszenia online opłata za bieg głów-
ny oraz nordic walking wynosi 20 zł, 
przy czym posiadaczy Rudzkiej Karty 
Rodziny 3+ oraz Karty Dużej Rodziny 
obowiązuje niższa opłata w wysokości 
15 zł. Osoby zapisujące się na miej-
scu, w dniu imprezy, będą musiały za-
płacić 25 zł. Wysokość wpisowego za 
dzieci pozostaje bez zmian. Niezależ-
nie od sposobu zapisu wyniesie 5 zł. 
Wszelkie informacje na temat biegu, 
regulamin oraz formularz zgłoszenio-
wy można znaleźć na stronie  
www.biegwiewiorki.pl.

Przypomnijmy, że podczas 9 biegów, 
które odbyły się na przestrzeni od lute-
go do listopada ubiegłego roku, w im-
prezie wzięło udział ponad 3 700 
uczestników. Pokonali oni blisko 30 
000 km. Największą frekwencję odno-
towano podczas marcowej edycji bie-
gu. Wtedy wzięło w nim udział 535 
osób. 

Co istotne, za każdym razem w im-
prezie uczestniczyło kilkadziesiąt ma-
luchów. Przez wszystkie biegi przewi-
nęło się ich blisko 600. Najmłodszy 

Bieg Wiewiórki wchodzi w nowy sezon z dystansem półmaratońskim! Uczestnicy imprezy po raz pierwszy trasę 21 km pokonają 18 lutego br. Nowością tej 
edycji będzie też możliwość zapisu przez Internet oraz statuetka „Duża Rudzka Wiewiórka”. Otrzymają ją osoby, które ukończą wszystkie biegi. Impreza bę-
dzie okazją do uprawiania sportu dla całych rodzin. Dzieci do lat 15 będą mogły wziąć udział w biegu na odcinku 1 km. Z kolei maksymalny dystans dla 
wielbicieli nordic walking wyniesie 12,6 km.

Wiewiórka na start!

Na najwytrwalszych uczestników biegu czeka ,,Rudzka Wiewiórka”.

– Prace społecznie użyteczne to 
sprawdzone narzędzie aktywizujące  
– podkreśla Krystian Morys, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Rudzie Śląskiej. – Wartością 
dodaną są efekty wykonanych prac, 
które łatwo można zaobserwować. Te 
działania sprzyjają zmianie stereoty-
pów dotyczących klientów pomocy 
społecznej. Wzrasta też poziom odpo-
wiedzialności za wspólne dobro – do-
daje.

Przypomnijmy, że uczestnikami 
prac społecznie użytecznych mogą zo-
stać mieszkańcy korzystający z pomo-
cy społecznej, jednocześnie zareje-
strowani w Powiatowym Urzędzie 
Pracy, gdzie posiadają profil II. Osoby 

te jednak nie mogą posiadać prawa do 
zasiłku. – Osoby te często są trwale 
bezrobotne, dlatego liczy się każda for-
ma ich aktywizacji – zaznacza Anna 
Szymańska, kierownik Klubu Integra-
cji Społecznej przy MOPS. – Prace 
społecznie użyteczne organizowane są 
dwa razy tygodniu i trwają 5 godzin, 
co daje ich uczestnikom możliwość 
wyjścia do ludzi, uwierzenia w siebie. 
W ten sposób osoby te wyrabiają też 
pewne nawyki pracownicze, takie jak 
obowiązkowość – podkreśla.

W Rudzie Śląskiej mieszka ponad 
700 potencjalnych uczestników prac 
społecznie użytecznych. W zależności 
od swoich predyspozycji osoby te mo-
gą wziąć udział w pracach: budowla-

no-wykończeniowych (np. skuwanie 
tynków, wynoszenie gruzu, proste pra-
ce hydrauliczne), pomocniczych przy 
robotach remontowo-budowlanych 
(przygotowywanie i sprzątanie stano-
wisk pracy), porządkowych (np. za-
miatanie, konserwacja płotów, kosze-
nie trawników), porządkowych we-
wnątrz pomieszczeń, pomocniczych 
przy przeprowadzkach, załadunku 
i wyładunku towarów, pomocniczych 
przy obsłudze urządzeń pralniczych, 
czy też pracach szwalniczych.

Prace prowadzone są przede wszyst-
kim na terenie nieruchomości będących 
własnością miasta, jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej oraz orga-
nizacji i instytucji zajmujących się po-

mocą charytatywną. W ubiegłym roku 
w pracach społecznie użytecznych 
udział wzięło 251 osób. Prace prowa-
dzone były m.in. na terenie Gimna-
zjum nr 11, Szkoły Podstawowej nr 7, 
Miejskiego Przedszkola nr 19, Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, 
a także Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej „Senior” oraz Domu Po-
mocy Społecznej Caritas św. Elżbieta. 
We współpracy ze Strażą Miejska po-
rządkowano tereny miejskie, w tym 
likwidowano nielegalne wysypiska 
odpadów. Udało się zebrać 272 400 
litrów śmieci oraz odpady roślinne  
i wielkogabarytowe. 

W tym roku na uczestników prac 
społecznie użytecznych czeka 125 

miejsc. Prace prowadzone będą m.in. 
w Szkołach Podstawowych nr 8, 14 
oraz 18, Zespole Szkolno Przedszkol-
nym nr 2 oraz Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej. Program ruszy 
z początkiem lutego. – Mamy już 
wstępną listę placówek, z którymi 
w tym roku będziemy współpracować 
– informuje Anna Szymańska. – Ubie-
głe lata pokazały, że osobom biorącym 
udział w pracach społecznie użytecz-
nych łatwiej znaleźć zatrudnienie. Kie-
rownicy instytucji często chwalą 
uczestników prac za solidność. Zda-
rzały się też sytuacje, w których pro-
szono nas o polecenie sprawdzonych 
pracowników. Mam nadzieję, że i w tym 
roku będzie podobnie – dodaje.  DR

Remonty szkół, przedszkoli, porządkowanie terenów miejskich czy likwidowanie nielegalnych wysypisk – to część zadań, jakie staną przed uczestnikami prac 
społecznie użytecznych, które zorganizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Na chętnych do współpracy czeka 125 miejsc. Program 
ruszy z początkiem lutego.

Społecznie użyteczni

Łącznie we wszystkich biegach w 2016 r. udział wzięło blisko 600 
dzieci.

TERMINY BIEGU WIEWIÓRKI:
18 lutego 2017 r.

18 marca 2017 r.

22 kwietnia 2017 r.

13 maja 2017 r.

24 czerwca 2017 r.

8 lipca 2017 r.

5 sierpnia 2017 r.

16 września 2017 r.

14 października 2017 r.

4 listopada 2017 r.

uczestnik, który wystartował podczas 
Biegu Wiewiórki, miał zaledwie kilka 

miesięcy i trasę pokonał w wózku 
pchanym przez mamę. DR
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Stefania i Bolesław Toborkowie. Urszula i Jan Ptokowie. Wanda i Antoni Krukowie. Wanda i Jan Wiaderni.

Krystyna i Ignacy Dubińscy. Lidia i Henryk Seyfriedowie. Maria i Antoni Kajzerowie. Maria i Reinhold Szczyrbowie.

Halina Kopiczko z wiceprezydentem Krzysztofem Mejerem. Irena i Erwin Mojowie. Janina i Jan Wójcikowie. Joanna i Andrzej Rupińscy.

Edyta i Walter Stoinscy. Gabriela i Damian Lewiccy. Gerda i Franciszek  Ficowie.

ZŁOTE�GODY

Gerard Kleczka z zastępcą kierownik USC.

Irena i Edward Trojanowscy. Irena i Stanisław Dworaczkowie. Jadwiga Gawron z wiceprezydentem Krzysztofem Mejerem.

Jadwiga i Henryk Lukawscy. Jadwiga i Wojciech Wróblewscy. Janina i Julian Janusowie. Krystyna i Edmund Rygułowie.

Krystyna i Henryk Czajkowscy. Maria i Benon Leinowie. Maria i Franciszek Mańkowie.

Alma i Ireneusz Mroczkowie.

Kolejni jubilaci odznaczeni! 
Oto�małżonkowie,�którzy�przeżyli�
razem�50�lat,�a�którzy�w�ostatnich�
tygodniach�zostali�uhonorowani�
za�długoletnie�pożycie�małżeńskie.�
Zdjęcia�kolejnych�par� 
–�w�najbliższych�tygodniach.
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WIADOMOŚCI�RUDZKIE�GRAJĄ�PO�ŚLĄSKU

– Czy w zespole było dużo zmian od czasu wydania Wa-
szej debiutanckiej płyty?

– Oczywiście jak wszędzie, cały czas coś się zmienia. Nasza 
płyta powstała w trzyosobowym składzie i nadal gramy w trój-
kę, ale zmieniła się wokalistka. Aldonę zastąpiła Magdalena 
Opolony, która śpiewa i gra z nami od dłuższego czasu. Męska 
część zespołu pozostała ta sama, oprócz mnie zespół tworzy 
Edek Sikora. 

– Ten ostatni rok to mnóstwo koncertów, ale też wiele pra-
cy włożonej w nowy materiał… 

– Cały czas tworzymy nowe utwory i mamy nadzieję, że się 
przyjmą tak jak piosenki z pierwszej płyty, które cieszyły się 
dużym powodzeniem w stacjach radiowych. Wiele osób śpie-
wało je z nami na koncertach, więc to też świadczy o tym, że 
wybraliśmy dobry kierunek i tego nie zamierzamy zmieniać. 
Obiecujemy, że nie zrezygnujemy z romantycznych klimatów, 
które są nam najbliższe, ale obserwując to, czego oczekuje pu-
bliczność podczas festynów, biesiad i koncertów, zamierzamy 
zrobić coś dla sympatyków bardziej żywiołowych klimatów. 
Nie zabraknie nawet rock’n’rolla. W najbliższym czasie skupi-
my się na przygotowaniu teledysków do znanych już utworów, 
ale też dużymi krokami zbliżamy się do wydania kolejnej płyty. 
Jak tylko skończy się karnawał, który jest dla nas bardzo praco-
wity, bo mamy zaplanowanych wiele występów na Śląsku 
i w Niemczech, wchodzimy do studia i nagrywamy. Nad teksta-
mi pracuje już teraz spora grupa, bo oprócz Magdy i Edka pisze 
też dla nas Benedykt Soberka. 

– Obecnie możecie też częściej spotykać się na próbach 
i wspólnie pracować nad Waszym repertuarem… 

Fo
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Dużymi krokami zbliżamy się do 
wydania kolejnej płyty

W�ramach�cyklu�„Wiadomości�Rudzkie�grają�po�śląsku”�rozmawiamy�z�Michałem�Nierobą�z�ze-
społu�Emi�Band,�którego�pierwsza�płyta�pt.�„Ja�poczekam”�ukazała�się�dokładnie�rok�temu.�

Elsat i Sileman są firmami, których 
właścicielami są Polacy silnie związani 
z regionem i znani na terenie Śląska, 
a kapitał firm jest w 100% polski. Ich 
wieloletnia historia mocno osadzona jest 
tu, na górnośląskiej ziemi, a więzi z lokal-
ną społecznością podkreślane są poprzez 
zaangażowanie w różnego rodzaju wyda-
rzenia kulturalne i sportowe oraz wspiera-
nie instytucji publicznych i opiekuńczych 
regionu. Odpowiadając na potrzeby oko-
licznych mieszkańców Elsat i Sileman 
wspierają również rzeczowo tych, którzy 
tego potrzebują.

O 26 latach na lokalnym rynku teleko-
munikacyjnym w kilku słowach opowie 
p. Gabriela Golicz – Prezes Zarządu 
Elsat Sp. z o.o. odznaczona przez Pre-
zydenta B. Komorowskiego Srebrnym 
Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój 
nowych mediów.

„Wszystko zaczęło się w 1991 roku, 
kiedy wraz z współudziałowcami założyli-
śmy firmę oferującą anteny satelitarne. 
Rok później profil naszej działalności 
zmienił nieco kierunek – powstała pierw-
sza sieć kablowa Elsatu w Bytomiu, dwa 
lata później w Rudzie Śląskiej. W 1997 
Spółka otrzymała Koncesję Krajowej Ra-

Tradycja i lokalność to nasza siła
To�już�26�lat�odkąd�Operator�telewizji�cyfrowej�Elsat�jest�obecny�na�śląskim�rynku�telekomunikacyjnym�i�do-
skonale�radzi�sobie�z�jego�trudnościami�oraz�niemałą�konkurencją.�Ramię�w�ramię�z�Elsatem�od�13�lat�prężnie�
działa�Sileman�–�spółka�zajmująca�się�dystrybucją�Internetu�i�telefonii�stacjonarnej.�

dy Radiofonii i Telewizji na nadawanie 
programu lokalnego, co umożliwiło roz-
poczęcie produkcji jednego z pierwszych 
w Polsce niezależnych kanałów telewizyj-
nych obecnie znanego jako Sfera TV.

Jako pierwsza telewizja kablowa na 
Górnym Śląsku otrzymaliśmy koncesję na 
transmisję danych i w 2000 roku wprowa-
dziliśmy tę usługę do swojej oferty. W ży-
ciu regionu zapamiętano nas jako spółkę 
innowacyjną. Zaoferowaliśmy na niepew-
nym, koncesjonowanym wówczas rynku 
dostępu do Internetu dla klientów indywi-
dualnych produkt umożliwiający dostęp 
nielimitowany czasem i w przystępnej ce-
nie. W tej chwili zajmuje się tym spółka 
Sileman w swej ofercie mając również 
ofertę telefonii stacjonarnej.

Zakorzenienie w śląskiej ziemi spra-
wia, że odczuwamy ogromną potrzebę 
wspierania lokalnych inicjatyw i osób po-
trzebujących. Tradycja i lokalność to na-
sza siła!”

Nowoczesna telewizja
Klienci firmy Elsat mogą wybierać 

spośród 5 dopasowanych do Abonenta 
pakietów telewizji cyfrowej, pogrupowa-
nych tematycznie, dzięki czemu oferta 
jest bardziej przejrzysta. Operator w tej 

chwili oferuje już ponad 100 kanałów 
w jakości HD.

Rok 2016 należał zdecydowanie do 
udanych. W ofercie programowej opera-
tora zaszedł szereg zmian. Zostało doda-
nych 15 nowych kanałów, w tym aż  
7 HD! Co więcej 27 kanałów zastąpiono 
ich odpowiednikami w jakości HD. Po-
nadto włączono 12 kanałów, w tym  
9 HD do niższych pakietów.

W swej ofercie Operator ma tak cieka-
we pozycje, jak 3 kanały z grupy Eleven 
Sports Network w cenie pakietu telewizji, 
Nickelodeon, Nat Geo People HD, Ginx 
eSports TV, a dzięki proponowaniu do-
datkowych pakietów Premium, m.in. 
HBO HD, Cinemax, Moto X, czy Canal+ 
każdy znajdzie coś dla siebie. Starając się 
o sukcesywne wzbogacanie oferty pro-
gramowej swoim Abonentom, Elsat po-
siada usługę Pay Per View, poprzez którą 
są transmitowane atrakcyjne wydarzenia 
sportowe.

Ultraszybki Internet 
i niezawodny telefon

Z oferty firmy Sileman korzystają klien-
ci indywidualni, jak również instytucjo-
nalni i biznesowi na terenie 14 miast Gór-
nego Śląska. W ofercie operatora dla 

Klienta indywidualnego znajduje się 5 pa-
kietów internetu o prędkości do 500 Mbi-
t/s wśród których każdy znajdzie coś ide-
alnie dopasowanego do swoich potrzeb.

Telefonia stacjonarna jest równie waż-
ną usługą, której oferta jest wciąż rozwi-
jana. Na chwilę obecną Sileman oferuje 
cztery pakiety obejmujące m.in. darmowe 
połączenia na telefony stacjonarne i ko-
mórkowe w Polsce jak i za granicą z dar-
mowym przeniesieniem numeru.

– Rzeczywiście do tej pory nasza wokalistka mieszkała dość 
daleko, ale teraz jest już z nami i zasiliła grono artystów śląskiej 
estrady, mieszkających w Rudzie Śląskiej. Myślę, że jeśli cho-
dzi o liczbę śląskich wykonawców mieszkających w jednym 
mieście – nasze nie ma konkurencji. Cieszymy się z tego, że 
Magda mieszka teraz bliżej, bo rzeczywiście choć mogłoby się 
to wydawać mało istotne, odległość ma znaczenie. Teraz więcej 
czasu możemy poświęcić na to, co robimy i będzie to miało od-
zwierciedlenie na nowej płycie.  Arkadiusz Wieczorek

REKLAMA

Śląski rynek zarówno od operatora te-
lewizji cyfrowej, jak i dystrybutora Inter-
netu i telefonii stacjonarnej wymaga 
dynamizmu, innowacyjności i stabil-
ności cen. Firmy Elsat i Sileman jako 
rzetelny, wiarygodny i sprawdzony 
partner stawiają na ciągłe udoskona-
lanie, a solidne zakorzenienie w regio-
nie i tradycji pozwalają na stabilny 
rozwój w trosce o swoich lojalnych 
klientów. 
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Nierówna walka ze SMO(g)KIEM 
Smog – nienaturalne zjawisko pogodowe, polegające na połączeniu dwóch czynników: niekorzystnych wa-
runków klimatycznych, takich jak mgła i brak wiatru oraz negatywnej działalności człowieka. Najnowsze 
światowe dane wskazują, że rocznie smog zabija ponad 3 miliony ludzi na całym świecie.

Znany nam od lat scenariusz. Zbliża-
jąca się jesień, w domach ogrzewanych 
węglem z kominów zaczyna unosić się 
złowieszczy dym. Jeszcze kilkanaście 
lat temu taki widok nie dziwił nikogo. 
Zwłaszcza na Śląsku, gdzie białą ko-
szulę ubierało się jedynie w niedzielę 
do kościoła, a potem nadawała się ona 
do prania. Nikt nie pomyślał nawet 
o negatywnych skutkach tego, co wdy-
chamy wraz z powietrzem. Tak po pro-
stu było. Ot, Śląsk, czyli dym, kominy, 
fabryki, kopalnie, wszędzie czarno. 
Tym bardziej dziwne wydaje się, że na 
smogowej liście miast znajdują się 
gminy, które od lat uważane były za oa-
zę czystości powietrza. 

Zgodnie z danymi Światowej Orga-
nizacji Zdrowia z 50 miast Unii Euro-
pejskiej 33 o największym stężeniu 
pyłu PM2.5 znajduje się w naszym kra-
ju. Niezmiennie od wielu lat na liście 
znajdują się kolejno: Żywiec, Pszczy-
na, Rybnik, Wodzisław Śląski, Opocz-
no, Sucha Beskidzka, Godów, Kraków, 
Skawina i Nowy Sącz. W większości 
z tych miast za smog odpowiedzialna 
jest tzw. niska emisja. 

Na początku tego roku ponownie 
usłyszeliśmy alerty o silnym zanie-
czyszczeniu powietrza. Jak podają źró-
dła centrów monitorowania jakości po-
wietrza, normy pyłów zostały przekro-
czone nawet o ponad 3000%. Zgodnie 
z informacjami głównego inspektora 
sanitarnego poziomy alarmowe, czyli 
momenty, w których samorządy po-
winny podjąć specjalne działania do-
raźne, przekroczone zostały w Radom-
sku, Rybniku, Żywcu, Zabrzu, Często-
chowie i Wodzisławiu Śląskim.

Wszechobecny smog stał się tema-
tem narodowych debat. Niestety w wie-
lu przypadkach nadal tylko debat. Jak 
wskazują ostatnie wyniki kontroli NIK 
dziewięć skontrolowanych gmin w na-
szym województwie działa nieskutecz-
nie na rzecz ograniczenia niskiej  emi-
sji. NIK wskazuje na powolność oraz 
opieszałość kontrolowanych miejsco-
wości. Jednocześnie podkreśla jednak, 
że walka ze smogiem to problem po-
nadregionalny i potrzebne są działania 
systemowe.  

W ostatnich dniach media donoszą 
o najnowszych pomysłach Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów 
w sprawie walki z niską emisją. Naj-
ważniejszymi są: maksymalne przy-
spieszenie prac nad rozporządzeniem 
w sprawie wymagań dla kotłów na pa-
liwo stałe; pilne wprowadzenie rozpo-
rządzenia w sprawie norm jakościo-
wych dla paliw stałych; priorytetyzacja 
środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) na działaniach 
prowadzących do jak najszybszej po-
prawy jakości powietrza; wprowadze-
nie wymogu stopniowego podłączania 
do sieci ciepłowniczej budynków zlo-
kalizowanych na terenach miejskich 
i podmiejskich.

Jeżeli ministrowie będą pracować 
w takim tempie, to w najbliższym se-
zonie grzewczym 2017/2018 możemy 
zapomnieć o zamontowaniu w naszych 
domach kotłów, które nie posiadają 
najwyższej piątej klasy parametrów 
emisyjnych. W przypadku norm jako-
ści paliw stałych, czyli popularnego 
węgla, koksu, czy mułu, planuje się, że 
zostaną one przyjęte jeszcze w pierw-
szym kwartale tego roku. Konsekwen-
cją zmian w prawie będzie między in-
nymi to, że zakazane zostanie wprowa-
dzanie do obrotu węgla niesortowane-

go oraz niespełniającego norm jako-
ściowych.

W naszym województwie nie próż-
nuje się jednak również na szczeblu 
wojewódzkim. Powołana w 2015 r. 
specjalna komisja do walki z niską 
emisją w regionie stale pracuje nad 
kompleksowymi rozwiązaniami. 

12 stycznia sejmik województwa 
debatował o specjalnej uchwale anty-
smogowej. Jedno z założeń tj. zakaz 
używania paliw stałych niespełniają-
cych norm uzależnione jest od wejścia 
w życie rozporządzenia Ministra Ener-
getyki. 

Dodatkowo projekt uchwały zakłada 
wymianę wszystkich kotłów starej ge-
neracji w przeciągu 10 lat. Szacuje się, 
że w chwili obecnej w naszym woje-
wództwie jest ich jeszcze ok. 700 ty-
sięcy.

Projekt zakłada trzy daty graniczne 
wymiany starych kotłów w zależności 
od ich wieku. Użytkownicy urządzeń 
powyżej 10 lat od daty produkcji będą 
je musieli wymienić na klasę 5 do koń-
ca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły 
od 5-10 lat, powinni wymienić je do 
końca 2023 roku, a użytkownicy naj-
młodszych kotłów mają czas do końca 
2025 roku. Na rynku są stosowane 
również kotły klasy 3 i 4. Ze względu 
na to, że do 2016 r. wymiana na takie 

kotły była dofinansowywana, granicz-
ną datę ich obowiązkowej wymiany na 
klasę 5 wydłuża się do końca roku 
2027. Co istotne, każdy, kto buduje no-
wy dom i zamierza ogrzewać go wę-
glem lub drewnem, ma obowiązek za-
instalować kocioł klasy 5.Ta regulacja 
będzie miała zastosowanie po 12 mie-
siącach od dnia wejścia w życie uchwa-
ły antysmogowej.

Ograniczenia lub zakazy wynikające 
z założeń do projektu uchwały anty-
smogowej mają objąć całe wojewódz-
two śląskie i obwiązywać w całym ro-
ku kalendarzowym.

Marszałek Wojciech Saługa zade-
klarował również, że w przypadku ko-
lejnych przekroczeń norm jakości po-
wietrza Koleje Śląskie będą dostępne 
dla mieszkańców za darmo.

W chwili obecnej trwają konsultacje 
społeczne nad uchwałą. Wnioski i uwa-
gi przyjmowane będą do 6 lutego br. 
w Wydziale Ochrony Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego. 

Od wielu lat ze smogiem czynnie 
walczy również WFOŚiGW w Kato-
wicach. Jego pilotażowy program pn.: 
„Dofinansowanie zadań realizowanych 
przez mieszkańców województwa ślą-
skiego na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji” uruchomiony w 2016 roku cie-
szył się ogromnym zainteresowaniem, 
o czym świadczy liczba ponad 1500 
złożonych wniosków. Pierwotnie na 
działania walki z niską emisją wśród 
mieszkańców Fundusz chciał przezna-
czyć kwotę 2 mln zł. Wychodząc jed-
nak naprzeciw tak dużemu zaintereso-
waniu, postanowiono ostatecznie po-
dwoić tę kwotę do 4,2 mln zł. Dzięki 
temu podpisano 750 umów o dofinan-
sowanie. Co z kolei oznacza to, że z te-
renu województwa zniknie 750 sztuk 
starych kotłów lub pieców, opalanych 
węglem niskiej jakości, o sprawności 
ok. 30-35%. Zastąpione one zostaną 
pompami ciepła, kotłami opalanymi 
gazem lub biomasą albo też kotłami 
opalanymi węglem – ekogroszkiem, 
który będzie spalany w kotłach nowej 
generacji, o wysokiej sprawności ener-
getycznej. Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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 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.

 Remonty mieszkań i łazienek dla 
osób niepełnosprawnych. Tel. 512-
121-532.

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

 Docieplenia budynków, remonty 
elewacji. Tel. 607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-
605.

 Tapety, malowanie, gładź, pane-
le, itp. Tel. 505-946-693.

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

 Czyszczenie dywanów, wykła-
dzin, 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.

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

 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, tel. 
780-116-672.

 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 dy-
wanów i mebli tapicerowanych. Tel. 
609-937-588.

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

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

 Remonty, tanio i solidnie. Tel. 
603-442-830.

 Inni zawiedli, my pomożemy, tel. 
576-123-839, 576-014-774, www. 
kredyt.slask.pl.

 My nie obiecujemy, my załatwia-
my, tel. 576-123-839, 576-014-774, 
www. kredyt.slask.pl.

 Leasing bez BIK i KRD, tel. 576-
123-839, 576-014-774, www. kre-
dyt.slask.pl.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. 
Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, 
tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.
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 KUPIĘ MIESZKANIE W RU-
DZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-
405. ANEL.

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

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

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

 Halemba, jednopokojowe, 37 
m2, 75 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 – 82 m2 od 270.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 

od 330.000 zł. WIREK, 
ul. Jankowskiego 107 m2 

od 350 000zł. Pomagamy uzyskać 
kredyt hipoteczny. 

www.nieruchomoscigabriel.pl, 
tel. 691-523-055.

 Tanie mieszkania na WWW.LO-
KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

 Kawalerki: Jankowskiego, 33 m2, 
1 piętro, 64 tys. LOKATOR, tel. 793-
017-323.

 Dwupokojowe: Paderewskiego 
48 m2, 105 tys., Solidarności 46 m2, 
115 tys., LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Trzypokojowe: Potyki 61 m2, 145 
tys., Oświęcimska, 57 m2, 129 tys, 
LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Do wynajęcia mieszkania Ruda 
Śląska, Niedurnego 45. Tel. 601-959-
140.

 Sprzedam M-3, 46,3 m2, Nowy 
Bytom, wieżowiec. Tel. 660-051-039, 
17.00-19.00.

 Do wynajęcia garaż murowany, 
Bykowina. Tel. 509-737-782.

 Lokal do wynajęcia Kochłowice  
Rynek nadający się na każdą działal-
ność. Tel. 698-735-443.

 Sprzedam M-3 Nowy Bytom, 38 
m2, II p., bez pośredników. Tel. 510-
899-264.

 Wynajmę lokal 35 m2, Ruda 1, tel. 
515-655-217.

 Sprzedam mieszkanie do remon-
tu, Nowy Bytom, 40 m2, tel. 510-448-
114.

M����������

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

 Kupię skorodowane auta, powy-
padkowe, do wyrejestrowania. Tel. 
507-572-625.

 Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów, skup samochodów wszyst-
kich marek, całych, uszkodzonych, 
skorodowanych. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

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

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

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

 AUTO-SKUP – wszystkie mar-
ki. Tel. 505-049-833.

 Skup wszystkich samochodów! 
Recykling samochodowy. Wydawa-
nie zaświadczeń. Cena: 0,52 za kg. 
Odstąpię zbiornicę z możliwością 
współpracy z recyklingiem. TANIE 
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-
300.

P����

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

 Zatrudnię pracownika do prac 
ogólnobudowlanych z prawem jaz-
dy. Tel. 603-975-040.

 Praca dla górników oraz osób 
bez doświadczenia na terenie Polski 
i Czech. Tel. 34 362-66-95, mail: 
bis@poczta.neostrada.pl.

 Fryzjerkę na dobrych warunkach 
zatrudnię. Halemba, tel. 509-553-
851.

OFERTA PRACY
Firma OPA EKSPERT Sp. z o.o. 

zatrudni specjalistę ds. 
transportu, posiadającego 

certyfi kat kompentecji 
zawodowych w drogowym 
transporcie osób i rzeczy.

Tel. kontaktowy:
32 771-04-14
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 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.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda 
Śląska-Wirek, ul. Westerplatt e 36. 
Tel. 607-468-787.
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 Samotny 67 pozna szczupłą pa-
nią do 63. Tel. 532-543-717.

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej • 
i II stopnia stomatologii zachowawczej
Profi laktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie• 

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

SKUP 
SAMOCHODÓW
O S O B O W Y C H
I DOSTAWCZYCH
GOTÓWKA

tel. 660-476-276 Dojeżdżamy
na miejsce

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

mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym 
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Fryderyka Joliot-Curie 2d/13

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

Od wielu lat Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza „Świąteczno-
Noworoczny Konkurs Bałwanka Eresemka”. Tradycja się utrwaliła po-
nieważ od początku konkurs  cieszył się dużym powodzeniem. Ten jed-
nak osiągnął wyjątkowe rozmiary. Z uwagą śledziliśmy spływające roz-
wiązania, których wpłynęła rekordowa ilość. Bardzo się cieszymy, gdy 
tak wielu Czytelników chce uczestniczyć w naszym konkursie.  23.01.2017 
r. komisja Spółdzielni przystąpiła do losowania zwycięzcy konkursu. 
Sprawdziła wszystkie rozwiązania, zamieszała w pudełku z nadesłanymi 
kartkami z prawidłowymi odpowiedziami i wyciągnęła jedną kartkę 
szczęśliwca jako nagrodę główną i dwie kartki jako nagrody druga i trze-
cia. Nagrody to sprzęt AGD. Nagrodę główną wylosowała Jolanta Szew-
czyk z Wirku. Nagrodę drugą wylosował Andrzej Cibura z Wirku, a 
nagroda trzecia trafi ła do Edwarda Kurpasa z Bielszowic. Hasło kon-
kursowe brzmiało: „Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bli-
skich, niech pokój, miłość i szczęście, otoczy dzisiaj nas wszystkich.”  
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zainteresowanie i 
udział. Zapraszamy ponownie, do zobaczenia w grudniu tego roku. Na-
grody dla zwycięzców są do odbioru w Dziale Organizacji i Samorządu w 
budynku Dyrekcji RSM w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Magazynowej 12, 
pokój nr 214, codziennie w godz. od 9.00 do 12.00. Gratulujemy wygra-
nej i zapraszamy do ponownego wzięcia udziału w naszych konkursach. 

RUDZKA 
SPÓŁDZIELNIA

MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 

htt p://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
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tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37 
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, 

PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751
Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

MAKSYMA 
NA LUTY

„Staraj się zawsze zachować kawał 
nieba nad swoim życiem”. 

Marcel Proust
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W dniu 23.01.2017 r. zebrała się komisja do rozlosowania nagród za 
prawidłowe rozwiązanie „Krzyżówki Spółdzielcy”, która ukazała się 
w grudniowym wydaniu „Wiadomości Rudzkich” na stronie naszej Spół-
dzielni. Podajemy prawidłowe rozwiązanie – myśl Emila Zegadłowicza: 
„Kto słowom serca wierzy ten nigdy nie zginie.” Wylosowano troje zwy-
cięzców, którymi okazali się: 1. Maria Rogowska z Goduli, 2. Santana 
Malinowska z Rudy, 3. Andrzej Ogierman z Kochłowic. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim, którzy nadesłali rozwiązania. Zapraszamy do dal-
szego rozwiązywania naszych krzyżówek. Życzymy szczęścia. Nagrody 
dla zwycięzców są do odbioru w Dziale Organizacji i Samorządu w bu-
dynku Dyrekcji RSM w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Magazynowej 12, po-
kój nr 214, codziennie w godz. od 9.00 do 12.00. Gratulujemy wygranej 
i zapraszamy do dalszego rozwiązywania naszych krzyżówek.

Rozwiązanie 
„Krzyżówki Spółdzielcy”

Rozstrzygnięcie świąteczno-noworocznego 
konkursu Bałwanka Eresemka 

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. 
Wiejskiej, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 

3 lat z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny.



„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej...”

Pani Ilonie Suchy  
Głównej Księgowej Miejskiego Przedsiębiorstwa  

Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.z o.o 
w Rudzie Śląskiej wyrazy szczerego  

i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA 
składają Zarząd wraz z pracownikami  
MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
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OBWIESZCZENIE

PREZydENT MIASTA  
RudA ŚląSKA

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację  
inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 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 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tekst jednolity dz. u. 
z 2015 r. poz.  23 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam,  że w dniu 
26.01.2017 r. dla Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła 
II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy dróg Publicznych, reprezentowanego 
przez pełnomocnika Pana Janusza Franiczka (Franiczek) - Biuro Projek-
towo-usługowe „AldA” S.C. Hanna i Janusz Franiczek z siedzibą w Wo-
dzisławiu Śląskim przy ul. Skrzyszowskiej 39 C, wydana została decyzja 
nr 36-17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ul. Zjednoczenia wraz z odwodnieniem i oświetle-
niem w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, na nieruchomościach o ozna-
czeniu 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 stro-

ny postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na 
realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać 
z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia, w siedzibie urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale urbani-
styki i Architektury mieszczącym się  w budynku „A” pok. 320 przy placu 
Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do 
Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 
14 dni.

PREZydENT MIASTA 
RudA ŚląSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta wykazu garażu usytuowanego na 

terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Ratowników – garaż nr 6,

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska 
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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PIŁKA RĘCZNA 

O krok od wygranej

Podczas niedzielnego meczu rudzcy szczypiorniści byli o krok od wygranej.  

Mecz lidera z Zawiercia z trzecim 
w ligowej tabeli Grunwaldem dostar-
czył kibicom zgromadzonym w biel-
szowickiej „Zgodzie” wielu emocji. 

Początek meczu dobrze zaczęli go-
ście za sprawą Najucha i Cieńka, ale po 
10 minutach spotkania 7:5 prowadzili już gospodarze. Później jed-
nak prowadzenie objęli przyjezdni i zdołali utrzymać swoją przewa-
gę, schodząc do szatni z trzybramkowym prowadzeniem. Po zmia-
nie stron gra się wyrównała i w 40. minucie na tablicy pojawił się 
wynik 17:17, a w 51. minucie – 21:21. Świetnie w tym czasie mię-
dzy słupkami spisywał się Łukasz Błaś, a cała defensywa tworzyła 
monolit. W dalszej części meczu to gospodarze wyszli na prowadze-
nie 23:21 (na trzy minuty przed końcem meczu), żeby ostatecznie 
przegrać 23:25. – Mimo nieznacznej porażki można powiedzieć, że 
był to jeden z lepszych występów podopiecznych trenera Adama Wo-

PIŁKA NOŻNA

Udany weekend Pogoni 

Zawodnicy rocznika 2007 zdobyli pierwsze miejsce w Zabrzu. 

Młodzi piłkarze MKS-u Pogoń mieli co świętować w miniony week-
end. Podopieczni trenera Tomka Klimasa udanie rozpoczęli przygotowa-
nia do rundy wiosennej, pokonując drużynę TS Podbeskidzie Bielsko 
Biała na ich terenie 15:0. 

Dobre wieści napłynęły również z turnieju halowego, który odbył się 
w Chorzowie. Podopieczni Roberta Nowaka z rocznika 2005 wygrali tur-
niej Marex Cup 2017. W fi nale pokonali gospodarzy turnieju UKS Ruch 
Chorzów 2:0. Wielkie brawa należą się także bramkarzowi Kacprowi Ja-
snochowi, który został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. 

Z kolei w niedzielę (29.01) podopieczni trenera Roberta Nowaka oraz 
Kuby Piechaczka z rocznika 2007 poszli w ślady swoich starszych kole-
gów z rocznika 2005 i również zajęli pierwsze miejsce, wygrywając tur-
niej w Zabrzu. Królem strzelców został Mariusz Janota, który aż siedem 
razy nabił gola przeciwnikom. Natomiast tytuł najlepszego bramkarza 
zdobył Szymon Pierończyk.

Nieco gorzej spisały się dwa pozostałe zespoły. Zawodnicy z rocz-
nika 2004 walczyli w Katowicach-Szopienicach, gdzie dotarli do pół-
fi nału, w którym musieli oddać zwycięstwo Wyzwoleniu Chorzów.  
W meczu o trzecie miejsce zmierzyli się z gospodarzami turnieju, czy-
li UKS-em Szopienice. Po regulaminowym czasie gry był remis 2:2. 
O trzecim  miejscu zadecydowały rzuty karne, w których bardziej pre-
cyzyjni okazali się zawodnicy z Szopienic i ostatecznie Pogoń zajęła 

czwarte miejsce. Najlepszym zawodnikiem drużyny został wybrany 
Igor Szkop.

Natomiast drużyna rocznika 2002 zagrała w Chorzowie w turnieju 
Winbud Cup im. Gerarda Cieślika. Zespół Pogoni zajął piąte miejsce, 
a zwycięzcą całego turnieju został UKS Szopienice. Najlepszym bram-
karzem wybrano Szymona Gniełka, a najlepszym zawodnikiem został 
Adam Kondratowicz. W konkursie żonglerki głową nie miał sobie rów-
nych Aleksander Skrobek.

TENIS STOŁOWY

Walka o awans
W ostatniej kolejce 

UKS Wolej Ruda Śląska 
pokonał 6:4 bardzo trud-
nego przeciwnika, grają-
cego niewygodnym sty-
lem. – Jestem bardzo za-
dowolony z postawy chło-
paków, szczególnie chciał-
bym wyróżnić Rafała Ko-
mandzika za zwycięstwo 
nad Januszem Sokołow-
skim, który wygrywał 
z wieloma zawodnikami 
drugiej ligi – mówi Grze-
gorz Iwaniuk, trener drużyny. Oprócz Rafała Komandzika i Grzegorza 
Iwaniuka punkty w meczu zdobywali także Jakub Papała i Tomasz Gra-
bowski.  Przed drużyną ostatni mecz kolejki. Zwycięstwo nad LKS-em 
Strażak Mikołów pozwoliłoby uzyskać drużynie przewagę nad rywala-
mi w lidze, co zapewniłoby jej uczestnictwo w bezpośredniej walce o awans 
do II ligi. Możliwość gry w przyszłym sezonie na tym poziomie będzie 
dla tenisistów bardzo cenna. 

UKS Wolej walczy o awans do II ligi. 

SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 
– VIRET CMC ZAWIERCIE 23:25 (12:15)

SPR: Błaś, Kowalczyk – Gansiniec 3, 
Płonka, Partuś, Kurzawa 3, Niedźwiedzki 

2, Langer, Wiertelorz 3, Stogowski 2, 
Klementowicz, Milewski 2, Kapral 4, 

Giebel, Zarzycki 4.
Trener: Adam Wodarski

ZAPASY

Srebrna Natalia

Natalia Kubaty ze srebrnym medalem! Reprezentująca Polskę w ka-
tegorii do 63 kg rudzianka zajęła drugie miejsce w rozgrywanym w  
miniony weekend Turnieju o Grand Prix Francji w zapasach, który od-
był się w Paryżu. 

Natalia pokonała kolejno: Laetitię Blot z Francji, Włoszkę Sarę Da 
Col oraz Szwedkę Moę Nygren. W walce fi nałowej zawodniczka Slavii 
musiała uznać wyższość brązowej medalistki Igrzysk Olimpijskich 
w Rio de Janeiro Marwy Amri z Tunezji. Jednak ostatecznie uplasowa-
ła się na drugim stopniu podium. 

Rudzianka wywalczyła srebro podczas zawodów w Paryżu. 

darskiego. Spotkanie pokazało, że sercem zostawionym na parkiecie 
można przeciwstawić się każdej drużynie. Jest to dobry prognostyk 
przed kolejnymi spotkaniami. Następny pojedynek rudzianie roze-
grają już za dwa tygodnie w Katowicach z tamtejszą Glorią – infor-
muje Łukasz Wodarski, prezes SPR-u Grunwald. 

Tenis stołowy 
1 lutego, godz. 18.00 – mecz UKS Wolej Ruda Śląska – LKS Strażak 

Mikołów. 
Narciarstwo 

4 lutego – Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Narciarstwie Alpejskim w Wiśle. 
Biegi 

1 lutego, godz. 18.00 – Trening biegowy na Burloch Arenie, przygotowujący 
do udziału III Rudzkim Półmaratonie Industrialnym.

4 lutego, godz. 10.00 – Charytatywny I Bieg Otwartych Serc
18 lutego, godz. 11.00 – „Bieg Wiewiórki” w halembskim lesie przy SP 15

Koszykówka 
12 lutego, godz. 17.00 – Mecz Gwiazd 2017 Rudzkiej Amatorskiej Ligii 

Koszykówki.

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY

KOLUMNY SPORTOWE PRZYGOTOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

FUTSAL

Wicemistrzostwo 
dla Gwiazdy

Po emocjonującej walce i wielu trud-
nych momentach zespół „Gwiazdy” Ru-
da Śląska wywalczył wicemistrzostwo 
Polski w futsalu w kategorii U14. Był to 
wielki sukces dla rudzian. 

W eliminacjach rudzka drużyna zre-
misowała z  Constractem Lubawa 2:2, 
a później pokonała GSF Bochnię 3:2. 
W ćwierćfi nale natomiast rudzianie wy-
grali z Futsalem Leszno. W regulamino-
wym czasie gry zremisowali 2:2. Naj-
pierw bramkę wyrównującą na 1:1 zdo-
był Michał Korus, a na 2:2 wyrównał 
Mateusz Świerczyński. Ostatecznie spo-
tkanie zakończyło się wynikiem 4:3 dla 
rudzian, co dało im możliwość gry 
w półfi nale, w którym zmierzyli się 
z Rekordem Bielsko Biała. Z kolei fi na-
łowe spotkanie zakończyło się wygraną 

ekipy z Lubawy, chociaż pierwsza poło-
wa na to nie wskazywała, lecz zakoń-
czyła się remisem. Jednak ostatecznie 
fi nał wygrali przeciwnicy wynikiem  
5:1. Indywidualne wyróżnienie dla naj-
lepszego bramkarza otrzymał Paweł Du-
biel.

Skład Gwiazdy SMS Ruda Śląska: 
Paweł Dubiel, Marcin Ligendza – Da-
wid Ciszewski, Denis Wardzichowski, 
Filip Bocian, Michał Korus, Dominik 
Olbryś, Maciej Mazur, Krzysztof Czen-
czek, Mateusz Świerczyński, Paweł 
Grzywaczewski, Bartosz Baranowicz, 
Marcin Jastrzembski, Jakub Widuch. Do 
tego grona należy dopisać kontuzjowa-
nych Dawida Dylonga i Przemysława 
Gąsiora. Trenerem zespołu jest: Łukasz 
Kujawa, a kierownikiem Adam Widuch.

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

zaprasza na szkolenie w zakresie najważniejszych 

zmian w ustawie 
o podatku VAT obowiązujących od 1.01.2017 r.,

które odbędzie się w siedzibie tut. urzędu 10.02.2017 r.
o godz. 9.00 sala nr 218 (budynek B, II piętro)

 
Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu proszone są 

o potwierdzenie obecności do 6 lutego 2017 r. 
w sekretariacie urzędu, telefonicznie 

pod numerem 32 342-05-01 
lub e-mail us2426@sl.mofnet.gov.pl

 
Prosi się również o przesłanie do 6 lutego br. pytań, 

zagadnień, które powinny być poruszone na szkoleniu.

REKLAMA



www.wiadomoscirudzkie.pl  REKLAMA | 1.02.201716

SZAFY, ZABUDOWY WNĘK 
NA KAŻDY WYMIAR

SZEROKI WYBÓR KOLORÓW 

SYSTEMY POLSKIEJ 
FIRMY SEVROLL

SZAFY, ZABUDOWY WNĘK 

DUŻE RABATY
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