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POŻYCZKI

Odbiór odpadów poremontowych w workach typu BIG-BAG

Co odbieramy: gruz, odpady poremontowe, papa, 
wełna mineralna, styropian

Z jakiego terenu odbieramy:
Ruda Śląska, Mikołów, Łaziska Górne, Ornontowice, Zabrze, 

Świętochłowice, Chorzów, Bytom

KONTAKT: 32 242 21 10, 512 200 993
email: rudaslaska@remondis.pl
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OGŁOSZENIE

Zakończyły się kilkumiesięczne 
objazdy w Bykowinie, 
a w zamian za to mamy nową, 
zmodernizowaną ulicę 
Górnośląską. Otwarty został 
ponad kilometrowy odcinek 
drogi, a na miejscu trwają prace 
porządkowe. Równocześnie 
urzędnicy przygotowują się do 
kolejnych inwestycji 
drogowych, w tym budowy 
ronda przy ul. Brańskiego, 
stworzenia obwodnicy 
Kochłowic i przebudowy ulicy 
Piastowskiej.

REMONTY DRÓG

Górnośląska po remoncie. Reszta dróg czeka

Ruch na ul. Górnośląskiej odbywa się już w dwóch kierunkach.
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W ramach modernizacji ok. 1,2-kilome-
trowego odcinka ulicy Górnośląskiej m.
in. przebudowano nawierzchnię od skrzy-
żowania z ulicą Gwarecką do skrzyżowa-
nia z ulicą Pośpiecha, a także chodniki 
oraz ścieżki rowerowe. Przebudowano 
też zatokę autobusową przy ul. Poloczka. 
Ponadto pojawiły się dodatkowe miejsca 
parkingowe przy drodze (ok. 20) oraz no-
we oświetlenie, zlikwidowano natomiast 
nieczynne przejście podziemne. Na re-
montowanym odcinku przebudowano 
także istniejące skrzyżowania i zjazdy. 
Prace kosztowały ok. 7,2 mln zł. Choć 

z opóźnieniem, ale miasto sukcesywnie 
przygotowuje się do budowy ronda 
u zbiegu ulicy Wolności, Brańskiego 
i Magazynowej. – Opóźnienia w realiza-
cji prac wynikają głównie z powodu roz-
wiązania umowy z poprzednim wykonaw-
cą dokumentacji projektowej, który nie 
opracował dokumentacji w terminie zgod-
nym z zawartą umową, i w konsekwencji 
konieczności ponownego wszczęcia po-
stępowania  przetargowego na wybór ko-
lejnego wykonawcy. Termin opracowania 
dokumentacji przez obecnego wykonawcę 
również uległ przedłużeniu z powodu  
przedłużających się procedur administra-
cyjnych związanych z otrzymaniem wa-

runków technicznych dotyczących prze-
budowy sieci gazowej i uzyskaniem decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach 
– tłumaczy Barbara Mikołajek-Wałach, 
naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Urzę-
du Miasta Ruda Śląska. – Obecnie trwa 
opracowywanie dokumentacji projekto-
wej, która powinna zostać zakończona 
i przekazana zamawiającemu w marcu 
2018 roku. Po otrzymaniu dokumentacji 
projektowej zostanie wszczęte postępowa-
nie przetargowe na wybór wykonawcy 
robót budowlanych – dodaje. 

Również w przyszłym roku miasto 
ma zamiar przeprowadzić przetarg na 
wykonawcę budowy obwodnicy Ko-

chłowic w systemie 
„projektuj i buduj” 
z terminem realizacji 
około 30 miesięcy. 
– Dobiega końca opra-
cowanie koncepcji bu-
dowy obwodnicy Ko-
chłowic wraz z uzyska-
niem decyzji o środowi-
skowych uwarunkowa-
niach, która zostanie 
przekazana zamawia-
jącemu do końca bieżą-

– Przebudowa ulicy Górnośląskiej przebiegła 
sprawnie. Inwestycja całkowicie powinna 
zakończyć się około dwóch tygodni przed 
ustalonym na połowę grudnia terminem 
– zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic. 

– Samochody już teraz mogą poruszać się 
w obu kierunkach, a na skrzyżowaniu 

z ul. Gwarecką przywrócone zostały zasady 
pierwszeństwa sprzed początku prac. 
Przez te kilka miesięcy kierowcy mogli 

przyzwyczaić się do zmienionej organizacji, 
dlatego apeluję o uwagę – dodaje.

Zapowiadane od kilku tygodni zmiany 
w komunikacji publicznej w ramach metro-
polii, stały się faktem. Od początku przy-
szłego roku ma funkcjonować wspólna tary-
fa biletowa dla pasażerów autobusów, tram-
wajów i trolejbusów w ramach związku 
metropolitalnego. Ujednolicone zostaną ce-
ny biletów jednorazowych i przyjęta zosta-
nie taryfa czasowa (obecnie obowiązuje ta-
ryfa odległościowa – zarówno w przypadku 
biletów elektronicznych, jak i czasowych). 
I tak: bilety papierowe jednorazowe na 20 
minut (obecnie 15 minut) będą kosztowały 
3,2 zł (normalny) i 1,6 zł (ulgowy); bilety 
papierowe na 40 minut (obecnie 30 minut) 
– cena 3,8 zł (normalny), 1,9 zł (ulgowy); 
bilety papierowe na 90 minut (obecnie 60 
minut) – cena 4,8 zł (normalny), 2,4 zł 
(ulgowy). Wersja biletów tych w wersji 
elektronicznej będzie tańsza od 10 do 40 gr, 
a nowy system ma obowiązywać od 1 stycz-
nia 2018 r. Co ważne – bilety te ważne będą 
zarówno na liniach autobusowych, tramwa-
jowych, jak i również trolejbusowych (które 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Członkowie Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, 
w skład której wchodzi również 
Ruda Śląska, podjęli decyzję 
o przekształceniu KZK GOP oraz 
wprowadzeniu nowej taryfy 
biletowej. Co ważne 
– w przyszłym roku zostaną 
wprowadzone także bezpłatne 
przejazdy dla dzieci do 16. roku 
życia, o co wnioskowały właśnie 
władze Rudy Śląskiej. 

Nowe bilety i bezpłatne przejazdy
np. kursują po Tychach). Będzie to tzw. bilet 
metropolitalny.

Zmienią się również ceny biletów okre-
sowych – i tu z różnym efektem dla pasaże-
rów. – Ceny biletów jednorazowych pozo-
staną na dotychczasowym poziomie, ceny 
biletów okresowych w większości przypad-
ków stanieją lub pozostaną na dotychczaso-
wym poziomie. Istnieje stosunkowo niewiel-
ka grupa pasażerów, korzystających z bile-
tów okresowych, którzy będą musieli ponieść 
nieco większe koszty, zyskując możliwość 
podróżowania wszystkimi środkami trans-
portu zbiorowego (autobusy, tramwaje i tro-
lejbusy) po terenie całej metropolii. Przewi-
dywany koszt tych zmian to 3 mln 200 tys. zł 
– informuje Rafał Kurowski, dyrektor De-
partamentu Komunikacji i Promocji Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Bilety jednorazowe w nowej formie zo-
staną wprowadzone 1 stycznia 2018 r., 
a okresowe – od kwietnia 2018 r. Kolejną 
zmianą jest połączenie KZK GOP, MZK Ty-
chy oraz MZKP w Tarnowskich Górach 
(obecnie funkcjonują one w ramach odręb-
nych taryf). W przyszłym roku do tych 
trzech organizatorów transportu ma dołą-
czyć Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
który w 2019 roku ma przejąć całościowo 
rolę jednostki organizacyjnej komunikacji 
publicznej w obrębie 41 miast w ramach 
metropolii. 

Uchwalony przez zarząd metropolii pro-
jekt zakłada również wprowadzenie 
w 2018 r. bezpłatnych przejazdów dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
do 16. roku życia. I jest w tym nie mała zasłu-
ga Rudy Śląskiej, której prezydent Grażyna 
Dziedzic właśnie wystąpiła z takim wnio-
skiem nie tylko dla naszego miasta, ale dla 
miast całej metropolii. – W kampanii wybor-
czej obiecałam bezpłatną komunikację i z tej 
deklaracji nigdy się nie wycofałam, choć cią-
gle było „pod górkę”. Nie dałam jednak za 
wygraną. Na mój wniosek zgromadzenie 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zde-
cydowało się wprowadzić bezpłatną komuni-

kację dla uczniów podstawówek i gimnazjów 
na terenie całego związku. W tej sprawie nie 
powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Będę 
walczyć dalej – zapowiada Grażyna Dzie-
dzic.

Jeżeli chodzi o kryteria, jakie będą upraw-
niały do bezpłatnych przejazdów dla dzieci, 
to miejsce zamieszkania na terenie gmin 
wchodzących w skład Metropolii oraz zare-
jestrowanie zniżki (100 proc.) na karcie 
ŚKUP. Przewidywany koszt projektu to 
9 mln zł. Być może w całości zostanie on 

pokryty z budżetu metropolii. Projekt zmian 
został przesłany do konsultacji związkom 
zawodowym, które mają 21 dni na wyraże-
nie swojej opinii. Następnie musi dojść do 
zawarcia porozumienia pomiędzy trzema 
organizatorami komunikacji publicznej,
a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. 
Ostatnim krokiem mają być podpisy Kazi-
mierza Karolczaka, szefa metropolii oraz 
przewodniczącego zgromadzenia metropo-
lii, Marcina Krupy.

 Joanna Oreł

cego roku – tłumaczy Barbara Mikoła-
jek-Wałach.

Na jeszcze dalszym etapie są prace 
związane z przygotowaniem do kontynu-
acji przebudowy ulicy Piastowskiej. Ro-
boty mają rozpocząć się w drugiej poło-
wie przyszłego roku. – Wydział Dróg
i Mostów jest w posiadaniu dokumenta-
cji projektowej wraz z prawomocną de-
cyzją o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej obejmującej odcinek od 

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

Klub Radnych 
,,Razem dla Rudy Śląskiej”

w składzie: Grzegorz Handler, Witold Hanke, 
Jacek Jarocki, Agnieszka Płaszczyk, Krzysztof Rodzoch

Stowarzyszenie
„Razem dla Rudy Śląskiej”

skrzyżowania z ul. Bankową do granicy 
miasta Bytom, która przewiduje likwida-
cję torowiska tramwajowego na całym 
odcinku – zapowiada Barbara Mikołajek
-Wałach. Dodajmy, że do końca paź-
dziernika na przebudowę, budowę oraz 
remonty dróg wraz z bieżącym utrzyma-
niem miasto wydało ok. 35 mln zł 854 
tys. zł. W dwóch ostatnich miesiącach 
roku ma to być jeszcze 19 mln zł.

  Joanna Oreł
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Lodowisko przy Burloch Arenie 
w Orzegowie działa już od 18 listopa-
da. – W pierwszy weekend mieliśmy ok. 
600 gości – ok. 250 osób było w sobotę, 
a w niedzielę ok. 350 – mówi Tomasz 
Holewa z MOSiR-u. 

Ślizgawka mierząca 30/60 metrów 
dostępna jest w tygodniu w godzinach 
od 7.30 do 20.30 lub do 21.30 (w week-
endy od godz. 10 do godz. 20.30). Do-
kładny harmonogram (na tafli trenują 
też hokeiści RTH Zryw) znajduje się na 
stronie internetowej Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Na miejscu bę-
dzie możliwość naostrzenia łyżew, a lo-
dowisko otwarte będzie prawdopodob-
nie do połowy marca. MOSiR urucho-
mi również ślizgawkę przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Bykowinie (ul. 
Gwarecka 2). Tutaj będzie dostępna ta-
fla o wymiarach 20/30 metrów. – Wła-
śnie rozkładamy lodowisko i planowany 
termin jego uruchomienia to 6 grudnia, 
ale z racji tego, że mamy trochę zapasu 
czasowego i o ile aura na to pozwoli, to 
być może uda się otworzyć ślizgawkę 
wcześniej – zapowiada Tomasz Kuras 
z MOSiR-u, odpowiadający za lodowi-
sko w Bykowinie. 

LODOWISKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Aż na czterech lodowiskach w naszym mieście będzie można po-
szaleć na tafli. Ślizgawki będą działały tradycyjnie w Orzegowie, 
a także w Bykowinie, Halembie oraz w Nowym Bytomiu. Więk-
szość z nich zostanie otwarta na początku grudnia.

Dostępne jest już lodowisko przy Burloch Arenie.
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– Zostaliśmy docenieni za ciężką i długo-
trwałą pracę. Dziś zbieramy owoce tego, że 
w poprzednich latach solidnie przygotowali-
śmy się na aktualną unijną perspektywę finan-
sową. Wszyscy, którzy mają na co dzień choć 
trochę do czynienia z pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych, dobrze wiedzą, że uzyskanie do-
finansowania nie jest takie proste, bo zawsze 
trzeba mieć zabezpieczony wkład własny na 
realizację poszczególnych zadań. Ten trud się 
opłacił i dziś Ruda Śląska przoduje w rankin-
gach dotacji europejskich – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic. – Oczywiście rankingi 
nie są najważniejsze, bo istotniejsze jest to, jak 
te środki zostaną spożytkowane. Wierzę, że 
dzięki nim dalej będziemy zmieniać Rudę Ślą-
ską na lepsze – dodaje.

 Okazuje się, że od początku perspektywy 
finansowej na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska 
z funduszy zewnętrznych pozyskała już ponad 
300 mln zł na realizację 38 projektów, dodat-
kowo na ocenę czeka aktualnie 18 wniosków 
na łączną kwotę ok. 54 mln zł. Autorzy rankin-
gu przy tworzeniu zestawienia pod uwagę bra-
li jednak ubiegły rok, a dokładnie dochody 
budżetowe ze środków unijnych oraz liczbę 
umów o dofinansowanie zawartych w 2016 r.

Tu miasto ma się czym pochwalić, bowiem 
budżet Rudy Śląskiej w 2016 r. z tytułu dofi-
nansowań unijnych zasiliła kwota ponad 44,7 

NAGRODA DLA RUDY ŚLĄSKIEJ

Drudzy w Polsce
Ruda Śląska na drugim miejscu w kraju wśród miast na prawach powiatu w pozyskiwaniu środków unijnych. W czwartek 
w Jarocinie prezydent Grażyna Dziedzic odebrała nagrodę „Rzeczpospolitej”, która jak co roku ogłasza ranking samorzą-
dów. W zestawieniu, w którym oceniana była umiejętność sięgania po pieniądze europejskie, miasto ustąpiło pola jedy-
nie Rybnikowi. W porównaniu do ubiegłego roku w rankingu tym miasto awansowało o 15 pozycji, a w ciągu dwóch lat 
aż o 46 miejsc. „Rzeczpospolita” przygotowała także szerszy ranking, w którym pod lupę brano również inne obszary 
funkcjonowania samorządów. Tu rudzki samorząd uplasował się na 31. pozycji, odnotowując awans o trzy lokaty. 

W tym roku tafla ma prawdopodob-
nie pojawić się także na rynku w No-
wym Bytomiu. – To lodowisko będzie 
nieco inne, bo wykonane ze specjal-
nych płyt, dzięki czemu warunki pogo-
dowe nie będą aż tak istotne dla jego 
działania. Wstępnie planujemy otwar-
cie na 6 grudnia, a lodowisko prawdo-
podobnie ma być czynne w grudniu 
oraz w styczniu – zapowiada Andrzej 
Pustelnik z Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. 

Fani piruetów na lodzie będą mogli 
także skorzystać ze ślizgawki przy Aqu-
adromie w Halembie. – Będziemy ją 
otwierać 15 grudnia o godz. 16. Tego 
dnia dzieci i młodzież do 18. roku życia 
będą mogły skorzystać z lodowiska za 
złotówkę, a pozostali za 5 zł. W kolej-
nych dniach działania ślizgawki będzie 
możliwość wypożyczenia łyżew za 5 zł 
i wejścia na lodowisko za 5 zł. Lodowi-
sko czynne będzie w dni powszednie 
w godzinach od 16 do 21 oraz w święta 
od 10 do 21. Z tym że w Wigilię oraz 
w pierwszy dzień Świąt Bożego Naro-
dzenia i w sylwestra ślizgawka będzie 
zamknięta – mówi Agnieszka Piekorz-
Hałczyńska z Aquadromu.   JO

mln zł. Żadna bowiem inna gmina w woje-
wództwie śląskim nie osiągnęła w tej kategorii 
większych dochodów. – Mowa tu o pienią-
dzach, które fizycznie zasiliły budżet miasta, 
a nie o środkach, które nam przyznano w ze-
szłorocznych konkursach, bo te dopiero będą 
wpływać do miejskiego budżetu w formie 
transz w momencie realizacji poszczególnych 
zadań – tłumaczy wiceprezydent Michał Pie-
rończyk. – Kwota przyznanych nam w 2016 

roku funduszy jest zresztą dużo 
wyższa, bo w wyniku rozstrzy-
gnięcia poszczególnych nabo-
rów na dotacje pozyskaliśmy aż 
150 mln zł – dodaje.

 Najwyższa dotacja, która tra-
fiła na konto miasta w zeszłym 
roku, to środki na budowę trasy 
N-S na odcinku od ul. 1 Maja do 
ul. Bukowej wraz z budową dro-
gi od ul. Bukowej do ul. ks. Nie-
dzieli. Było to blisko 33 mln zł. 
Pozostałe środki w głównej mie-
rze również związane były z in-

westycjami drogowymi, m.in. przebudową  
ul. Tunkla i budową mostu przy ul. Poniatow-
skiego.

Czas na szaleństwo na tafli

 W „unijnym” rankingu „Rzeczpospolitej” 
Ruda Śląska zdystansowała prawie wszyst-
kie inne miasta na prawach powiatu. Przed 
nią znalazł się jedynie Rybnik. Trzecie miej-
sce przypadło Opolu. Ranking ten to część 
większego rankingu samorządów przygoto-
wanego przez dziennikarzy „Rzeczpospoli-
tej”, który, jak podkreślają, ma na celu wska-
zać te miasta, które uzyskują najlepsze wyni-
ki pod względem zrównoważonego rozwoju. 
A pod ocenę brane były różne obszary funk-
cjonowania samorządów, takie jak: umiejęt-
ność pozyskiwania dochodów, polityka wy-
datkowa, dyscyplina budżetowa, zwiększanie 
udziału obywateli w decydowaniu o mieście, 
edukacja, wspieranie rynku pracy i przedsię-
biorczości.

 W zestawieniu tym Ruda Śląska zajęła 31. 
miejsce – to awans o trzy lokaty. Dwa lata 
temu rudzki samorząd zajął 52. miejsce. 
– Porównując aktualne i wcześniejsze zesta-
wienia widać, że wpływ na coraz lepszą oce-
nę Rudy Śląskiej ma dobra sytuacja finanso-
wa miasta. Potwierdzeniem tego są rosnące 
z roku na rok dochody i wydatki budżetowe 
oraz środki, które przeznaczamy na inwesty-
cje – ocenia Grażyna Dziedzic.  TK

Ruda Śląska znalazła się w gronie najlepszych miast.
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Warto dodać, że również tegoroczny budżet miasta 
jest nakierowany na środki unijne. Do budżetu 
wpłynęło już ok. 19 mln zł. Są to głównie środki 

za realizowany aktualnie w mieście odcinek trasy 
N-S. Do końca roku miasto spodziewa się jeszcze 
kolejnych dochodów ze środków europejskich. 

– Wszystko uzależnione jest od tego, kiedy zostaną 
rozpatrzone złożone przez nas wnioski o płatność 
w urzędzie marszałkowskim. Niestety, takie są 

procedury, a dodatkowo z uwagi na intensyfikację 
unijnych konkursów służby zajmują się licznymi 

wnioskami wielu innych gmin – tłumaczy  
Ewa Guziel, skarbnik miasta.

REKLAMA
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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.

Przy ul. Zabrzańskiej powstaje droga rowerowa.
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Najpierw rozkopali, teraz budują ścieżkę rowerową |RUDA

Dlatego też piesi są zmu-
szeni np. do przechodzenia 
drogą. – A to raczej nie jest 
najbezpieczniejsze, bo kie-
rowcy, jadący ulicą Za-
brzańską, niejednokrotnie 
ignorują ograniczenie prędkości 
– twierdzi pani Alina z Rudy.

Jednak rozkopane części chodnika 
już zmieniają się w to, co założyli sobie 
urzędnicy, czyli w drogę rowerową, 
która będzie przebiegać od granicy 
z Zabrzem do ulicy Styczyńskiego 
w Rudzie wraz z wyznaczeniem szlaku 
rowerowego od ulicy Styczyńskiego do 
ulicy Niedurnego (z wyłączeniem dro-
gi rowerowej przy skrzyżowaniu ulic 
1 Maja, Zabrzańskiej, Wolności, która 
wykonana zostanie w ramach rozbudo-
wy ulicy Wolności). – Zakres inwesty-
cji obejmuje wykonanie ok. 2,5 km in-

frastruktury rowerowej, z czego 2 km to 
dwukierunkowa droga rowerowa w cią-
gu ulicy Zabrzańskiej oraz 500 m szla-
ku rowerowego w ciągu ulicy Styczyń-
skiego do ulicy Niedurnego, gdzie na-
stąpi połączenie szlaku z obwodową 
trasą rowerową – wyjaśnia Barbara 
Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydzia-
łu Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda 
Śląska.

Prace przy budowie szlaku rowero-
wego powinny zakończyć się w pierw-
szej połowie grudnia. W sumie ich wy-
konanie ma kosztować ok. 854 tys. zł. 

 Joanna Oreł

RUDZKA 
SPÓŁDZIELNIA

MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, 

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

ogłasza przetarg 
ofertowy na zapewnienie 

pierwszeństwa 
do zawarcia umowy na 

ustanowienie 
i przeniesienie odrębnej 
własności garażu nr 71 

wraz z udziałem w prawie 
użytkowania wieczystego 
gruntu przy ul. Głównej 

w Rudzie Śląskiej na dzień 
13.12.2017 r. godz. 11.00 

zgodnie z tabelą.

Ww. tabela, warunki uczestni-
czenia w przetargu oraz szczegó-
łowych informacji udziela Dział 
Członkowsko-Lokalowy (pokój 
100) lub pod nr telefonu 32 248-
24-11 wew. 209 lub 290.

Spółdzielnia zastrzega sobie 
prawo do unieważnienia prze-
targu bez podania przyczyny.

Czytelnik naszej gazety zwrócił naszą uwagę na prace trwające wzdłuż 
Drogowej Trasy Średnicowej. – Codziennie przejeżdżając DTŚ-ką mam 
okazję obserwować, jak wiele dzieje się na terenach przyległych do tej 
trasy. Interesuje mnie, co tak naprawdę tam powstaje – zastanawia się 
pan Artur. – Czy można dowiedzieć się, co w przyszłości pojawi się na tych 
terenach? – pyta.
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Nowe inwestycje przy DTŚ | RUDA

Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej in-
formuje, że nowa inwestycja przy Dro-
gowej Trasie Średnicowej jest już pew-
na. Realizowana jest ona na podstawie 
pozwolenia na budowę salonu i serwisu 
samochodów osobowych oraz dostaw-
czych. Nowym inwestorem w Rudzie 
Śląskiej jest INTER-CAR II Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Wolno-
ści 540 e, czyli autoryzowany diler fi r-
my Mercedes-Benz. – Roboty budow-
lane rozpoczęły się 20.10.2017 r. Pla-
nowany termin oddania inwestycji do 
użytkowania to wrzesień 2018 roku 
– tłumaczy Krzysztof Żok z Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta UM Ruda Śląska.

To kolejna inwestycja przy rudzkim 
odcinku DTŚ, którym zainteresowane 
są fi rmy m.in. z branż: produkcyjnej, 
usługowej i handlowej. – Dodam, że 
w Rudzie Śląskiej przy DTŚ (po prawej 
stronie – w kierunku Zabrza) zrealizo-
wane są już inwestycje fi rm Petit Fore-
stier Polska, Wiśniowski PH Podhale 
Salon Partnerski, stacja paliw Orlen 
oraz Hurtownia Motoryzacyjna Gordon 
– wylicza Krzysztof Żok. – Wśród in-
westycji w realizacji należy wymienić 
halę magazynową wraz z salonem 
sprzedaży oraz pawilon handlowo-wy-
stawienniczy wraz z miejscami postojo-
wymi – dodaje.

Arkadiusz Wieczorek

Od kilku tygodni pobocze ulicy Zabrzańskiej jest rozkopane, a mieszkańcy zastanawiają się, z czym to jest związane. Otóż powstaje tutaj ok. 2,5-
kilometrowy szlak dla pasjonatów dwóch kółek, który fi nalnie połączony zostanie z obwodową trasą rowerową. Na początek jednak trochę utrud-
nień, bo z powodu prac na części ulicy Zabrzańskiej (jadąc w kierunku od Chebzia do Zabrza), przeorano chodnik. 

Władze miasta kilka dni temu 
zapowiedziały, że w przyszłorocznym 

budżecie przeznaczonych zostanie 
kolejne 2,5 mln zł na budowę kolejnych 

ścieżek rowerowych.

Nowe inwestycje przy DTŚ już powstają. 
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Park pamięci będzie posiadał dwie czę-
ści – strefę naturalną i strefę inspirowaną 
parkami miejskimi. W obu strefach prze-
widziane są ścieżki oraz ławeczki. Będzie 
to miejsce przeznaczone przede wszyst-
kim dla właścicieli zwierząt, ale będzie 
też otwarte dla wszystkich, którzy zechcą 
je odwiedzić. – To ma być miejsce ładne 
i eleganckie, takie, w którym ludzie przy-
jeżdżający ze swoim pupilem będą mogli 
przejść się na spacer lub usiąść na ławce. 
Park ten jest zaprojektowany jako miejsce 
kontemplacji, odpoczynku, gdzie właści-
ciele zwierząt będą mogli w spokoju prze-
żywać trudny moment rozstania ze swoim 
pupilem – dodaje. 

Z kolei jeśli chodzi o kremację, to bę-
dzie możliwych jej kilka rodzajów. Wła-
ściciel  m.in. będzie mógł wziąć ze sobą 
prochy swojego pupila lub zostawić je 
w krematorium. Inwestycja powstanie 

INWESTYCJE 

Powstanie krematorium dla zwierząt
Ośrodek kremacyjny dla zwierząt domowych powstanie w Rudzie Śląskiej już w drugiej połowie 
2018 roku. To jednak nie jedyna inwestycja związana ze zmarłymi pupilami. – Chcemy świadczyć 
usługi kremacji zwierząt towarzyszących, do których zalicza się psy, koty, różne gryzonie i ptaki 
egzotyczne. Zaproponujemy kilka rodzajów kremacji, a co więcej, nasza inwestycja będzie zawie-
rała także park pamięci wokół krematorium – tłumaczy Anna Winter, dyrektor zarządzająca Inci-
neris sp. z o.o. 

 Budowa krematorium dla zwierząt już ruszyła. 
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Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Dermatolog

Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur

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

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

PROMOCJA! Tylko o 800 zł za koronę 
porcelanową na podbudowie cyrkonowej! 

przy ul. Noworudzkiej w dzielnicy Ruda, 
a jej budowa już się rozpoczęła. – Zależy 
nam na tym, żeby dotrzeć do jak najwięk-
szej liczby mieszkańców Rudy Śląskiej 
oraz całego Śląska ze względu na dogod-
ne położenie miasta. Zamierzamy też na-
wiązać współpracę z klinikami weteryna-
ryjnymi. Uważam, że takie miejsce jest 
bardzo potrzebne, ponieważ zwierzęta tak 
samo jak ludzie zasługują na godny po-
chówek i są dla swoich właścicieli ważne 
nie tylko za życia, ale też po śmierci – za-
znacza Anna Winter. – To jest rozwiązanie 
problemu, którego zasięg jest bardzo du-
ży. Dlatego dziękujemy władzom Rudy 
Śląskiej, które wykazują się wielkim zro-
zumieniem problemu. Dzięki temu nasz 
projekt może powstać – dodaje. 

Firma, która wybuduje ośrodek krema-
cyjny w Rudzie Śląskiej,  została stworzo-
na przez lekarzy weterynarii, którzy 

chcieli zapewnić zwierzętom godne miej-
sce pochówku oraz pomóc ich właścicie-
lom poradzić sobie z pogrzebaniem. – Po 
śmierci zwierzęcia, jego właściciel ma du-
ży problem z pochowaniem pupila, ponie-
waż nie wolno go zakopać w miejscu, któ-
re nie jest do tego przeznaczone, co wyni-
ka z ustawy. Podtrzymuje to także inspek-
cja weterynaryjna, która informuje, że 
grzebać zwierzęta można tylko w miej-
scach do tego przeznaczonych i zatwier-
dzonych przez inspekcje, czyli cmenta-
rzach, których jest w całej Polsce tylko 
kilkanaście. Każda osoba prywatna, która 
na własną rękę grzebie zwierzę, może zo-
stać ukarana mandatem. Może też spowo-
dować zagrożenie sanitarne, dlatego bu-
dowa takiej inwestycji jak krematorium 
jest niezwykle potrzebna – podkreśla An-
na Winter z Incineris. 

Agnieszka Lewko 
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NAJMŁODSI RUDZIANIE
– WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

REKLAMY

Alicja Osińska
córka Karoliny i Pawła

ur. 16.11. (4400 g i 59 cm)

Bartosz
i Miłosz 
Sosnowscy
synowie 
Aleksandry 
i Artura
ur. 22.11. 
(2900,
3100 g 
i 52, 
52 cm)

Dominik Wisowski
syn Magdaleny i Mateusza
ur. 18.11. (2975 g i 52 cm)

Paweł Krotla
syn Agnieszki i Łukasza

ur. 17.11. (3093 g i 54 cm)

Maksymilian Radowski
syn Marty i Jakuba

ur. 21.11. (4600 g i 57 cm)

Tomasz Szafraniec
syn Ewy i Michała

ur. 18.11. (2950 g i 51 cm)

Michalina Wiktoria Kujawa
córka Marty i Patryka

ur. 17.11. (3300 g i 52 cm)

OGŁOSZENIA

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – W pracy wszystko zmierza 
w jak najlepszym kierunku. Znajdź 
czas dla siebie. Postaraj się trochę 
odpocząć i zrelaksować.
Byk – Nie wierz bezkrytycznie we 
wszystko, co usłyszysz. Plotka, choć 
pozornie niewinna, może narobić 
sporego zamieszania.
Bliźnięta – Unikaj sprzeczek z naj-
bliższymi, bo odwrócą się od Ciebie 
w ważnej chwili. Wkrótce los się do  
Ciebie uśmiechnie.
Rak – Osiągniesz spory sukces dzię-
ki swojej pomysłowości. Dbaj o sie-
bie. Dobrze się ubieraj, żeby nie do-
padło Cię przeziębienie.
Lew – Nie odkładaj załatwienia 
ważnych spraw na później, a bę-
dziesz mógł zrealizować swoje daw-
ne marzenia.
Panna – Niebawem czeka Cię dużo 
pracy. Uważaj, żeby nie pokłócić się 
ze współpracownikami. W domu 
pełna sielanka.

WRÓŻKA JADZIA
ZAPRASZA!!!  TAROT CYGAŃSKI, Wirek

ul. Obr. Westerplatt e 36, 
tel. 607-468-787

CH Domino 
w Rudzie Śląskiej 
ul. Obr. Westerplatte 36
pasaż dolny
Czynne: 
pn-pt 9.30-17.30 
sob 9.00-13.00

Znajdź nas na

WIELKIE OTWARCIE 2 grudnia godz. 9.00

Dla pierwszych 20 

klientów przewidziany RABAT

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) 
wykazu nieruchomości 
gruntowej znajdującej 
się w Rudzie Śląskiej 

w rejonie ulicy Szczęść 
Boże, która zostanie 
oddana w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek 

rekreacyjny.

| P�������

Izabella Frączyk

Jedną nogą 
w niebie

Czasem życie zmusza nas do bycia silnym, ale… 
ile można?

Dotychczas Magda dała z siebie bardzo wiele. 
Teraz już chyba nikt się nie zdziwi, że ta młoda 
i dzielna kobieta powie w końcu DOSYĆ! Ile moż-
na naginać karku? Jak długo można oszukiwać 
samego siebie i tłumaczyć, że kiedyś wszystko 
będzie dobrze? Jak długo można zaklinać rzeczy-
wistość i udawać, że sukces stoi tuż za rogiem? 
Nie stoi. Nic w tej historii nie dzieje się samo. 
Magda, podobnie jak większość z nas, ma chwile 
zwątpienia, ale teraz nawet i jej zabraknie sił. Czy 
podoła? 

Co jeszcze wydarzy się w Stajni w Pieńkach? 
Czy trafi  ona w obce ręce? I jak ułoży się życie 
Magdy?

Izabella Frączyk porwała tysiące czytelniczek 
swoją wciągającą sagą. Długo wyczekiwany tom, 
który jeszcze nas zaskoczy!

Waga – Przed Tobą wspaniały ty-
dzień. Wreszcie poczujesz, że życie 
należy do Ciebie. Powrócisz do do-
brej formy.
Skorpion – Przygotuj się na jazdę 
bez trzymanki. Rozpoczyna się okres 
wielkich życiowych zmian i sukce-
sów.
Strzelec – Czas dorosnąć i podjąć 
poważne życiowe decyzje. Uporząd-
kujesz swoje życie i będziesz się cie-
szyć spokojem.
Koziorożec – Pisany jest Ci sukces, 
ale okupiony ciężką i systematyczną 
pracą. Za nim widać spore pieniądze 
i awans.
Wodnik – W waszym związku bę-
dzie romantycznie i aż gorąco od 
uczuć. Jeśli jesteś samotny, wkrótce 
spotkasz wymarzoną połówkę.
Ryby – Dopisze Ci fart i łatwo zre-
alizujesz nawet skomplikowane pla-
ny. Poprawią się Twoje fi nanse. Mo-
że wreszcie wygrasz na loterii.
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– Nie od dziś wiadomo, że ludzie w Ru-
dzie Śląskiej chętnie się dzielą z innymi. 
Najnowsze dane z urzędu skarbowego to 
tylko potwierdzają. Rudzianie chętniej 
niż mieszkańcy innych regionów kraju 

Hojni rudzianiePonad 750 tys. zł, czyli aż o 50 
tys. zł więcej niż przed rokiem, 
otrzymały rudzkie organizacje 
pożytku publicznego  
z „1 procenta”. To najwięcej 
w historii. Pieniądze pochodzą od 
polskich podatników, którzy 
rozliczyli się z fiskusem za 2016 r. 
i dokonali odpowiedniego wpisu 
w deklaracji PIT. Ze wspomnianej 
sumy ponad 415 tys. zł przekazali 
mieszkańcy Rudy Śląskiej. Z kolei 
na organizacje pożytku 
publicznego w kraju rudzianie 
przekazali rekordową kwotę 
ponad 2,3 mln zł. 1 proc. podatku 
za zeszły rok przekazało 57 proc. 
rudzkich podatników. To więcej 
niż średnia dla całego kraju, która 
wyniosła 50 proc.

1 PROCENT PODATKU

przekazują także środki w ramach jedne-
go procenta. To ważne, bo przecież dzięki 
tym środkom organizacje pożytku pu-
blicznego mogą sprawniej funkcjonować 
i realizować swój potencjał – podkreśla 
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Podatnicy podczas rozliczania się z fi-
skusem za 2016 r. przekazali na rzecz 
rudzkich organizacji pożytku publiczne-
go ponad 750 tys. zł. Pieniądze te trafią 
do 30 podmiotów z Rudy Śląskiej. Naj-
więcej, bo blisko 350 tys. zł, otrzyma To-
warzystwo Opieki nad Zwierzętami 
„Fauna”. Dodajmy, że wśród ponad 8,2 
tys. organizacji z całego kraju, które zo-
stały wsparte „1 proc.”, towarzystwo 
znalazło się na 210. pozycji. „Fauna” 
może też się pochwalić ósmym wynikiem 
w województwie śląskim jeśli chodzi 
o zebrane w ten sposób za ubiegły rok 
środki. – Dzięki tym pieniądzom wykona-
liśmy wolierę dla kotów oraz zakupiliśmy 
koce dla zwierząt. Jednak zdecydowaną 
większość środków odłożyliśmy, żeby od 
nowego roku ruszyć z dużą inwestycją, 
jaką będzie nowy budynek wielofunkcyj-
ny. Znajdą się w nim pokój do adopcji 
zwierząt, pomieszczenie dla wolontariu-

szy, salka edukacyjna oraz pomieszczenia 
administracyjne – wylicza Beata Drzy-
mała-Kubiniok, prezes Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami „Fauna”.

Drugą organizacją, którą chętnie 
wspierają podatnicy, jest Stowarzyszenie 
Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Ja-
na Pawła II. Za ubiegły rok z „1 procen-
ta” trafiła tam kwota ponad 86 tys. zł. 
– Środki te wykorzystaliśmy przede 
wszystkim na zakup sprzętu, głównie łó-
żek rehabilitacyjnych, materaców prze-
ciwodleżynowych oraz koncentratorów 
tlenu. Ponadto udało nam się wyposażyć 
gabinet do rehabilitacji – informuje Tere-
sa Wróbel, prezes stowarzyszenia.

Podatnicy hojnie wsparli też Stowa-
rzyszenie św. Filipa Nereusza, które 
otrzymało ponad 67 tys. zł. Stowarzysze-
nie „Ludzie serca” wsparte zostało z ko-
lei kwotą ponad 40 tys. zł, a Dom Pomo-
cy Społecznej prowadzony przez Zgro-
madzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza – 30 tys. zł. Rudzianie chęt-
nie wsparli też Stowarzyszenie Rekre-
acyjno-Sportowe „Gwiazda” Ruda Ślą-
ska, na które przekazano blisko 30 tys. zł. 
Pozostałe organizacje z Rudy Śląskiej 

otrzymały od kilku do kilkunastu tysięcy 
złotych.

Ogółem rudzcy podatnicy w zezna-
niach PIT za 2016 r. na organizacje po-
żytku publicznego działające na terenie 
kraju przekazali ponad 2,3 mln zł. Naj-
częściej odpisy były deklarowane 
na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z pomocą”. Drugie miejsce na liście zaję-
ło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
„Fauna”.

Rudzianie chętnie przekazują 1 proc. 
swojego podatku na rzecz organizacji po-
żytku publicznego. Z możliwości takiej 
skorzystało ponad 58,4 tys. osób, czyli 57 
proc. wszystkich podatników rozliczają-
cych się za 2016 rok. Co ciekawe, jeszcze 
cztery lata temu na przekazanie 1 proc. 
decydowało się 50 proc. Z rozliczeń za 
2015 r. rudzkie organizacje pożytku pu-
blicznego otrzymały 708 tys. zł, z czego 
od rudzian zebrały 400 tys. zł.

Obecnie w Rudzie Śląskiej działa 30 
organizacji pożytku publicznego oraz 12 
terenowych jednostek ogólnopolskich or-
ganizacji pożytku publicznego.

 TK

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
INFORMUJE, ŻE  

BIURO  
RZECZY  

ZNALEZIONYCH 
FUNKCJONUJE W WYDZIALE 

ADMINISTRACYJNYM  
URZĘDU MIASTA  
RUDA ŚLĄSKA.
WYKAZ RZECZY 

PRZECHOWYWANYCH 
W BIURZE ZNAJDUJE SIĘ 
NA TABLICY OGŁOSZEŃ 

W BUDYNKU GŁÓWNYM 
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Po raz 27. w Rudzie Śląskiej świętowano Dzień Pra-
cownika Socjalnego. – Wasza praca socjalna jest 
wspaniała i za to chcę Wam podziękować. Razem z pa-
nią wiceprezydent Krzysteczko wywodzimy się właśnie 
od Was, z sektora pomocy społecznej. Dlatego Waszą 
ciężką i solidną pracę bardzo doceniamy – mówiła 
podczas uroczystości prezydent miasta Grażyna Dzie-
dzic.

Obecnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
zatrudnionych jest 280 osób, w tym 74 pracowników 
socjalnych, którzy pomagają prawie 3500 rodzinom. 
– Pracownik socjalny, przeprowadzając wywiad 
w miejscu zamieszkania osoby będącej w trudnej sytu-
acji życiowej, rozeznaje potrzeby, które są podstawą do 
zaplanowania odpowiedniej formy pomocy dla kon-
kretnej rodziny – wyjaśnia Krystian Morys, dyrektor 
MOPS-u. 

Praca socjalna dotyczy m.in. pomagania w załatwia-
niu spraw urzędowych, doradztwa, pomocy w zacie-
śnianiu więzi rodzinnych, wsparcia w reintegracji spo-

łeczno-zawodowej oraz w zakresie integracji osób nie-
pełnosprawnych ze środowiskiem, pomocy w adaptacji 
i usamodzielnieniu osób tego potrzebujących, a także 
wparcia dla osób bezdomnych.

By podsumować te działania, we wtorek (22.11) 
w MCK-u spotkały się osoby związane z pomocą spo-
łeczną. Była to także okazja do wręczenia statuetek 
„Wdzięczni za serce”. JO

W sumie uhonorowanych zostało 13 osób. 

RUDA ŚLĄSKA
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KOCHŁOWICE 

Biblia nie jest dla nich tajemnicą

Trójka laureatów zakwalifi kowała się
do kolejnego etapu konkursu. 

Miejski etap XXIII Konkursu Wiedzy Biblijnej od-
był się w czwartek (23.11) w Domu Katechetycznym 
w Kochłowicach. W biblijnej rywalizacji wzięło udział 
64 laureatów z 22 rudzkich szkół podstawowych. Kon-
kurs skierowany był do uczniów klas V-VII. 

– W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „Ty 
jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”, 
a uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu Ewange-
lii według świętego Marka – zaznaczyła Barbara To-
toń-Kryjak, organizatorka konkursu. – Każdego roku 
konkurs obejmuje inny zakres wiedzy i odbywa się 
w trzech etapach: szkolnym, miejskim i diecezjalnym 
– dodała. 

Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie uczestni-
czyli w nabożeństwie, które poprowadził ks. Jerzy 
Liszczyk, a później przez 45 minut odpowiadali na py-
tania zawarte w teście. 

Konkurs z roku na rok coraz bardziej się rozwija 
i rozwija też samych uczestników. – Bardzo się cieszę 
z tego, że zajęłam pierwsze miejsce, bo bardzo lubię 
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Pracownicy socjalni świętowali

Najlepsza Gęsina
Zdrowe Kalorie

Staropolski Przepis
Polecamy GĘSINĘ i KACZKĘ w niedzielę 
– Catering ROMA, ul. J.Słowackiego 18

Ruda Śląska, tel. 32 248 88 88

cateringroma-net.pl 

czytać Biblię. Jest ona dla mnie bardzo ważna. Lubię 
o niej dużo myśleć i rozważać ją – powiedziała Kata-
rzyna Lewandowska, uczennica piątej klasy Szkoły 
Podstawowej nr 18. – Pamiętam, że od małego w moim 
domu czytało się Biblię, a w szkole bardzo często roz-
mawiam o niej z katechetami – dodała.  AL

„Wszystkie baby idą do kina” – to hasło przyświeca-
jące kolejnej już edycji „Kina dla kobiet”. Hasło spraw-
dza się z każdym miesiącem coraz bardziej, ponieważ 
pań uczestniczących w comiesięcznych spotkaniach 
w kinie Patria, ciągle przybywa. Przybywa także atrak-
cji przygotowywanych przez organizatorki. 

– Staramy się, żeby nasze panie mogły korzystać 
z różnego rodzaju zajęć. Nie brakuje porad i usług ko-
smetyczek, dietetyczek i wizażystek. Dbamy także 
o część artystyczną – wylicza Marta Glamb, organiza-
torka „Kina dla kobiet”. Tym razem panie mogły zro-
bić sobie świąteczne zdjęcie, uczestniczyć w pokazie 
makijażu Łukasza Biera, a także zobaczyć pokaz ta-
neczny przygotowany przez katowicką szkołę tańca. 
Oczywiście nie zabrakło fi lmu. Tym razem panie zoba-
czyły „Listy do M 3”. – To ostatnie spotkanie w tym 
roku, gdyż grudzień rezerwujemy na przygotowania do 
świąt. Ale już dziś zapraszamy panie na spotkanie, któ-
re odbędzie się 26 stycznia – mówi Patrycja Pelka, po-
mysłodawczyni „Kina dla kobiet”.  AW

„Kino dla kobiet” cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. 

NOWY BYTOM 
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Promyczki i Elektra na podium 

Promyczki i Elektra wytańczyły kolejne nagrody. 

Kolejne sukcesy mają na 
swoim koncie zespoły tanecz-
ne działające w Osiedlowym 
Domu Kultury Rudzkiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Ma-
tecznik”. Młodzi tancerze za-
prezentowali swoje umiejętno-
ści na XXVI Jurajskim Festi-
walu Tańca Free Style w Kło-
bucku. Zespół Promyczki pod 
kierunkiem Magdaleny Zieliń-
skiej zdobył pierwsze miejsce 
w swojej kategorii wiekowej 
(8-11 lat), a formacja taneczna 
Elektra, której instruktorem jest Agnieszka Ślusarek, 
w kategorii powyżej 15 lat wytańczyła sobie drugie 
miejsce. – Cieszymy się z kolejnego sukcesu naszych 
zespołów, które pracują na to przez cały rok szkolny – 
mówi Mariusz Izydorczyk, starszy instruktor Osiedlo-
wego Domu Kultury RSM „Matecznik”. – Sukcesy mo-
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Wszystkie baby poszły do kina

tywują do dalszej, wytężonej pracy zarówno członków 
zespołów, jak i całą kadrę pracującą w naszym ośrodku. 
Sukces dzieciaków to także sukces rodziców, którzy bar-
dzo angażują się w to co robimy – dodaje. Wytańczone 
nagrody fi nansowe zostaną przeznaczone na zakup ko-
stiumów dla zespołów „Matecznika”.   AW 
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20 lat z „pierrotami”

Teatr „Pierro” zaprezentował  
swój repertuar przy pełnej widowni. 

Amatorski Teatr „Pierro” świę-
tuje w tym roku dwudziestolecie 
istnienia. Działalność grupy pod-
sumowano w trakcie koncertu ju-
bileuszowego, podczas którego 
Anna Morajko, założycielka 
i opiekunka grupy, otrzymała Od-
znakę Honorową za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego. Z wnio-
skiem o przyznanie Annie Moraj-
ko odznaki zwróciło się Towarzy-
stwo Przyjaciół Rudy Śląskiej.  
 – Amatorski Teatr „Pierro” to 
grupa energicznych, chcących 
udzielać się artystycznie osób. 
Każdy ma tutaj swoje miejsce i kawałek 
marzeń, które powoli realizuje – mówiła 
Anna Morajko. 

Grupa istnieje od 1997 roku – początko-
wo przy Szkole Podstawowej nr 16, zaś od 
ponad 10 lat przy wireckim ZSO nr II im. 
Gustawa Morcinka. Uczniowie wraz z opie-
kunami Anną Morajko i Grzegorzem Du-
dziakiem przygotowali ponad 350 imprez 
o charakterze regionalnym. Zdobyli kilka-
set nagród w mieście, województwie oraz 
na arenie międzynarodowej. Podczas ob-

W piątek (24.11) w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 4 im. H.C. Hoovera 
w Rudzie Śląskiej odbył się Dzień Podcho-
rążego. Spotkanie tradycyjnie było okazją 
do złożenia ślubów przez pierwsze klasy 
mundurowe. W drugiej części obchodów 
odbył się przemarsz w asyście orkiestry dę-
tej pod Pomnik Obrońców Ojczyzny przy 
ulicy kard. Hlonda. – Współczesny świat 
stawia przed nami nowe wyzwania i każe 
wciąż na nowo definiować pojęcie patrioty-
zmu. Aby dobrze wykonywać to zadanie 
musimy również czerpać wzorce z naszej 
historii, zarówno bolesnej jak i chwalebnej. 
Od nas bowiem – nauczycieli, rodziców 
i rządzących – zależy, jakie wartości prze-
kazujemy młodym ludziom, którzy urodzeni 
w czasach wolności powinni ją doceniać, 
szanować i chronić – mówił Józef Sarek, 

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 4 w Orzegowie. 

W trakcie spotkania zgromadzeni mogli 
zobaczyć pokaz sprawnościowy, w którym 
uczniowie „Hoovera” zaprezentowali swo-
je umiejętności. Po przemarszu pod Pomni-
kiem Obrońców Ojczyzny odbył się apel 
poległych.  AW 

Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. 

ORZEGÓW

Mundurowi ślubowali
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Czy i kiedy umrze ślonsko godka?
Trzecia debata z cyklu „Kiedy umrze 

ślonsko godka?” odbyła się w miniony po-
niedziałek (20.11) w kinie Patria. Uczestni-
cy debatowali na temat kondycji języka 
śląskiego oraz nadania mu statusu języka 
regionalnego, a przy okazji mogli posłuchać 
występu Marka „Makarona” Motyki oraz 
wiersza „Godce naszy” autorstwa Bronisła-
wa Wątroby. – Podczas konferencji wysłu-
chano m.in. wypowiedzi prof. Rafała Wi-
cherkiewicza z Poznania, który obszernie 
odniósł się do zagadnień dotyczących języ-
ków mniejszościowych, ich żywotności, kła-

BIelSZOWICe

Jubileuszowy „Cmok-song” 

Uczestnicy festiwalu zaprezentowali się w DK Bielszowice. 

W miniony weekend odbyła się jubile-
uszowa 25. edycja festiwalu „Cmok-song”. 
Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyły licz-
ne warsztaty artystyczne i profilaktyczne 
dla ponad 360 uczestników. Początki festi-
walu sięgają 1993 roku. Wtedy to część in-
struktorów ZHP z dzielnicy Bykowina, 
wchodzących w skład I Szczepu Drużyn 
Harcerskich i Zuchowych, zainspirowana 
wciąż rosnącym zainteresowaniem muzyką 
wśród młodzieży, postanowiła zorganizo-
wać festiwal, który pozwalałby młodym ar-
tystom zaprezentować swoje autorskie pio-
senki. Ta idea organizatorom przyświeca 
także dzisiaj. W kolejnej edycji imprezy 
uczestniczyło ok. 300 dzieci i młodzież z ca-
łego Śląska, osoby zrzeszone w harcerstwie, 
ale także nienależące do żadnej organizacji. 
– Głównym punktem festiwalu jest koncert 
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dąc nacisk na przekaz międzypokoleniowy 
– zaznacza Bronisław Wątroba, jeden 
z uczestników debaty. – Podkreślił on przy 
tym, że w Polsce języki mniejszościowe 
i dialekty są zagrożone, pomijając oczywi-
ście te, które moją swoje centra za granicą 
– dodał. Wśród zaproszonych na zorganizo-
waną w poniedziałek (20.11) w rudzkim 
kinie Patria konferencję gości znaleźli się 
m.in. prof. Jolanta Tambor z Uniwersytetu 
Śląskiego i prof. Henryk Jaroszewicz z Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Debatę zorgani-
zował rudzki klub Nowoczesnej.  AL

CZArNY�lAS

Wystawa  
o Jerozolimie 

Wykład o Jerozolimie wygłosił  
nauczyciel ZSP nr 4 Sebastian Kolon. 

„Jerozolima – światło ze wschodu” to  
hasło wystawy, która odbyła się w czwar-
tek (23.11) w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Piotra Latoski. Ekspozycja 
wypożyczona została Rudzkiej Lidze Hi-
storycznej przez Ambasadę Izraela w Pol-
sce i połączona została z dniem otwartym 
w placówce. 

– Rudzka Liga Historyczna to założony 
przeze mnie stały turniej historyczny rozgry-
wany pomiędzy dwoma zaprzyjaźnionymi 
szkołami – ZSP nr 4 i ZSP nr 5, mający na 
celu promowanie nauki historii. W ramach 
działań Rudzkiej Ligi Historycznej organizo-
wane są wydarzenia związane z prezentacją 
wystaw, filmów i spotkań z mieszkańcami 
miasta – mówi Sebastian Kolon, nauczyciel 
w ZSP nr 4 im. P. Latoski. 

Wystawa „Jerozolima – światło ze wscho-
du” przedstawia  historię i współczesność  
Jerozolimy z punktu widzenia żydowskiego 
oraz chrześcijańskiego. Składa się ona z 12 
plansz. Podczas uroczystego otwarcia eks-
pozycji można było także posłuchać muzyki 
na żywo, którą prezentowali uczniowie klas 
o profilu nagłośnieniowym. Dodajmy, że 
oprócz uczniów i gości ZSP nr 4 oraz ZSP nr 
5 wystawę obejrzą jeszcze dzieci i młodzież 
z Ośrodka Terapii Zajęciowej w Halembie.

  AL
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uczestnicy – mówi przewodnik Sebastian 
Niegel, komendant festiwalu. – Zanim jed-
nak spotkaliśmy się na finałowym koncercie, 
uczestnicy wzięli udział w warsztatach 
z tańca nowoczesnego oraz irlandzkiego, 
sztuki iluzji, warsztacie wokalnym z prezen-
tacją białego śpiewu, warsztatach z tematy-
ki ludowej i folkowej, teatralnych, improwi-
zacji kabaretowej, a dla najmłodszych przy-
gotowano andrzejkową grę fabularną z ele-
mentami tradycyjnych andrzejkowych 
wróżb – wylicza Niegel. Podczas festiwalu 
odbyły się także warsztaty profilaktyczne, 
prowadzone przez Śląski Oddział Straży 
Granicznej, Komendę Miejską Państowej 
Straży Pożarnej oraz Komendę Miejską Po-
licji. Bazą noclegową dla blisko 300 osób 
była Szkoła Podstawowa nr 13.  AW

chodów 20-lecia działalności Amatorskie-
go Teatru „Pierro” zaproszeni goście dzieli-
li się swoimi anegdotami i wspomnieniami 
dotyczącymi pracy z grupą. – Bogata i nie-
zwykle złożona historia Teatru „Pierro” 
napawa dumą. Dziękuję Wam za obecność, 
za współtworzenie kulturalnej Rudy Ślą-
skiej – mówiła Anna Krzysteczko, zastępca 
prezydent miasta. – Życzę kolejnych, wspa-
niałych sukcesów. Zarażajcie swoją pasją 
i niesamowitą energią innych – dodała. 

 AW 

reKlAMA
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Na inwestycje w 2018 roku 
władze Rudy Śląskiej planują 
przeznaczyć ok. 19 proc. wszyst-
kich przyszłorocznych wydat-
ków, czyli podobnie jak w roku 
bieżącym. Dla porównania
– w 2015 r. współczynnik ten 
wyniósł ok. 14 proc., natomiast 
w latach 2011 – 2014, kiedy mia-
sto mierzyło się z naprawą fi nan-
sów, wydatki inwestycyjne 
w stosunku do ogółu wydatków 
stanowiły ok. 10 proc.

Tradycyjnie najwięcej środ-
ków, bo aż blisko 71 mln zł, 
przeznaczonych ma być na dro-
gi. Z tej kwoty ponad 40 mln zł 
ma zostać zabezpieczonych na 
budowę kolejnych odcinków 
trasy N-S. – W przyszłym roku 
zakończymy budowę odcinka od 
ul. Bukowej do ul. Kokota oraz 
planujemy ruszyć z budową 
ostatniego odcinka w kierunku 
autostrady A-4 – wylicza wice-
prezydent Krzysztof Mejer. 
– Dodatkowo na przyszły rok za-
planowaliśmy dwie duże inwe-
stycje drogowe w dzielnicy Ru-
da. Mowa tu o budowie ronda na 
skrzyżowaniu ul. Wolności, Ma-
gazynowej i Brańskiego oraz 
rozpoczęciu przebudowy ul. Pia-
stowskiej. Na ten cel w projekcie 
budżetu zarezerwowaliśmy po-
nad 12 mln zł – dodaje. Ponadto 
w projekcie dokumentu z zakre-
su drogownictwa zarezerwowa-
no 4,5 mln zł na dalszą przebu-
dowę dróg gruntowych oraz 2,5 
mln zł na ścieżki rowerowe.

Aż 21 mln zł w projekcie bu-
dżetu zostało zarezerwowanych 

146 mln zł na inwestycje przeznaczą w przyszłym roku władze Rudy Śląskiej. Z tej kwoty 71 mln zł pochłonie budowa nowych 
dróg, a 21 mln zł rewitalizacja. – Wydatki inwestycyjne mają w 2018 roku stanowić prawie jedną piątą całego budżetu mia-
sta. Taką wartość tego współczynnika osiągają jedynie miasta najlepiej rozwijające się – podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic. Projekt budżetu został już złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Teraz do 15 grudnia ma czas by 
zaopiniować dokument. Następnie debatować będą nad nim rudzcy radni. Sesja Rady Miasta w tej sprawie odbędzie się 20 
grudnia.

Projekt budżetu na 2018 rok gotowy

na zadania z zakresu rewitaliza-
cji.

– W przyszłym roku zakoń-
czymy rewitalizację hałdy w re-
jonie ul. 1 Maja, rozpocznie się 
także budowa Traktu Rudzkie-
go, czyli rewitalizacja 35 ha te-
renów zielonych głównie w Wir-
ku. Ruszy także rewitalizacja 

podwórek. Tylko na te działania 
zabezpieczono 7,5 mln zł – wy-
licza wiceprezydent Michał 
Pierończyk. W przyszłym roku 
zakończyć się ma rewitalizacja 
zabytkowego budynku dworca 
w Chebziu, gdzie powstanie 
Stacja Biblioteka. Ponadto 
w 2018 r. kontynuowana ma 
być przebudowa centralnej czę-
ści Orzegowa. Władze miasta 
rozpocząć chcą również kom-
pleksowy remont willi Florian-
ka w Nowym Bytomiu oraz re-
witalizację terenu po dawnej 
koksowni Orzegów. 

W przyszłorocznym planie 
ujęto również rewitalizację pię-
ciu hektarów cennego przyrod-
niczo obszaru znajdującego się 
pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Ko-
ścielną w dzielnicy Ruda.

Spora część wydatków inwe-
stycyjnych, bo ponad 15 mln zł, 
przeznaczonych ma zostać na 

gospodarkę mieszkaniową. 
–Będziemy kontynuować budo-
wę 50 mieszkań komunalnych 
przy zbiegu ul. Stromej i Bytom-
skiej. Powstaną też kolejne ga-
raże w kompleksach w rejonie 
ul. Kempnego oraz Tołstoja. Po-
za tym w dalszym ciągu będzie-
my termomodernizować budynki 
komunalne, m.in. przy ul. Matej-
ki – informuje Michał Pieroń-
czyk.

Ponad 9 mln zł w projekcie 
przyszłorocznego budżetu 
zaplanowano na inwestycje 
w oświatę. 

– Będziemy kontynuować ter-
momodernizacje placówek 
oświatowych. Chodzi tu przede 
wszystkim o Szkołę Podstawową 
nr 13 i Szkołę Podstawową nr 16 
/budynek dawnego Gimnazjum 
nr 7/. Ponadto 2 mln zł zabezpie-
czyliśmy na samą tylko moderni-
zację infrastruktury sportowej 
przy rudzkich placówkach – wy-
mienia wiceprezydent Anna 
Krzysteczko.

Z pozostałych zaplanowanych 
przyszłorocznych inwestycji 
wymienić należy przebudowę 
części pomieszczeń Muzeum 
Miejskiego. Miasto zamierza 
także dokapitalizować szpital 
miejski, który będzie rozbudo-
wywany o nowy blok. W mie-
ście kontynuowana będzie rów-
nież modernizacja oświetlenia 
ulicznego. Wymienione mają 
być też wiaty przystankowe. Po-
nadto w projekcie budżetu zna-
lazły się środki na dofi nansowa-
nie budowy instalacji OZE dla 

budownictwa jednorodzinnego. 
Władze Rudy Śląskiej myślą 
także o bezpieczeństwie miesz-
kańców. W przyszłym roku mia-
sto zamierza, podobnie jak 
w ostatnich latach, dofi nansować 
zakup radiowozów dla policji. Do-
datkowo w 2018 roku w Rudzie 
Śląskiej będą wykonywane inwe-
stycje, o które wnioskowali miesz-
kańcy w ramach budżetu obywa-
telskiego. Na ten cel ma być prze-
znaczonych  2,815 mln zł, 
a sztandarową inwestycją ma 
być rolkowisko w Parku Strzel-
nica. Ponadto miasto zamierza 

w przyszłym roku przeznaczyć 
9 mln zł na różnego rodzaju 
remonty. Najwięcej środków 
pochłoną remonty miejskiego 
zasobu mieszkaniowego 
/3,6 mln zł/ oraz remonty dróg 
/2,8 mln zł/.

Ogółem wydatki Rudy Ślą-
skiej w 2017 roku mają się za-
mknąć w kwocie 773 mln zł, na-
tomiast dochody prognozowane 
są poziomie 698,3 mln zł. Spo-
śród wydatków najwięcej ma 
być przeznaczonych na oświatę 
i wychowanie – ponad 222,6 
mln zł oraz pomoc społeczną 
i rodzinę – ponad 184,3 mln zł.

Na pokrycie budżetowego de-
fi cytu władze miasta planują 
uruchomienie kolejnej transzy 
kredytu z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Wyniesie ona 
74 mln zł. – Całość kredytu, któ-
ry ma być przeznaczony tylko
i wyłącznie na inwestycje 
w latach 2016 – 2020, to ok. 
300 mln zł. Do tej pory wykorzy-
staliśmy dwie transze o łącznej 
wysokości 92,3 mln zł. To dzięki 
m.in. tym środkom współfi nan-
sujemy realizację większości 
bieżących inwestycji – podkre-
śla Ewa Guziel, skarbnik miasta. 
– Musimy pamiętać, że teraz 
wchodzimy w okres intensyfi ka-
cji konkursów na unijne dofi -
nansowania wielu inwestycji, 
dlatego musimy mieć na to pie-
niądze i to nie tylko na pokrycie 
wkładu własnego, ale także na 

„wyłożenie” środków, by potem 
otrzymać ich refundację – doda-
je. Co ważne, aż 46,3 mln zł, 
które miasto wyda w przyszłym 
roku, będzie pochodziło z pie-
niędzy Unii Europejskiej.

Niestety, „skutkiem ubocz-
nym” tak wielu inwestycji są 
rosnące koszty ich utrzymania. 
Pomimo zwiększających się co 
roku dochodów bieżących sys-
tematycznie rosną też wydatki 
bieżące miasta. 

– Cały czas realizujemy inwe-
stycje, które mają generować 
oszczędności. Mowa tu o termo-
modernizacjach, energooszczęd-
nym oświetleniu czy instala-
cjach fotowoltaicznych. Fak-
tycznie przynoszą one zamierzo-
ne korzyści, ale co z tego, kiedy 
zaskakiwani jesteśmy kolejnymi 
zadaniami przekazywanymi 
przez stronę rządową, za który-
mi nie idą konkretne środki. 
Przykładem może być reforma 
oświaty, która spowodowała 
wzrost wydatków bieżących 
miasta o ok. 6 mln zł – wylicza 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Tegoroczne dochody budżetu 
Rudy Śląskiej według stanu na 
17 listopada br. wynieść mają 
726,4 mln zł, natomiast wydatki 
777,5 mln zł. Dla porównania 
w 2011 r., czyli na początku 
pierwszej kadencji obecnych 
władz miasta, dochody budżeto-
we wyniosły 507,7 mln zł, nato-
miast wydatki 488,2 mln zł. TK
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Pierwszego dnia (4 grudnia) o godz. 
10.00 uczestnicy spaceru studyjnego 
przejdą przez Nowy Bytom (zbiórka 
przed budynkiem UM, pl. Jana Pawła 
II), natomiast o godz. 14.00 podobny 
spacer odbędzie się w Wirku (zbiórka 
przed budynkiem MBP, ul. Dąbrow-
skiego). Dzień później (5 grudnia) 
o godz. 10.00 spacer odbędzie się 
w Rudzie (zbiórka przed sanktuarium 
św. Józefa, ul. Piastowska). Swoim za-
sięgiem obejmie północną część dziel-
nicy od dworca kolejowego w rejonie  
ul. Piastowskiej. Natomiast o godz. 
14.00 (zbiórka przed Muzeum Miej-
skim, ul. Wolności) eksperci przejdą 
do południowej części dzielnicy Ruda 
w rejonie ul. Wolności, Kościelnej, Bu-
joczka i Janasa.

Dodatkowo od 11 do 15 grudnia bę-
dzie działał mobilny punkt konsulta-
cyjny. Ma on dotrzeć również w miej-
sca nie objęte spacerami badawczymi. 
W punkcie dyżurować będą eksperci 
oraz pracownicy magistratu, którzy 
udzielać będą informacji o pracach nad 
GPR oraz zbierać uwagi i propozycje 
w tej sprawie. Szczegółowe dni i go-
dziny będą jeszcze ustalone.

Ponadto uwagi można składać po-
przez wypełnianie do 27 grudnia br. 
formularzy konsultacyjnych dostęp-
nych na stronie internetowej miasta 
oraz w siedzibie Urzędu Miasta. Moż-
na je również składać ustnie podczas 
wizyty w Urzędzie Miasta (p. 306).

Po zakończeniu konsultacji, tj. jesz-
cze w grudniu, wyznaczone zostaną 
obszary zdegradowane i rewitalizacyj-
ne. Dalsze prace będą prowadzone na 
początku przyszłego roku, kiedy to 
określone zostaną konkretne propozy-
cje przedsięwzięć i projektów rewitali-
zacyjnych. Następnie przygotowany 
zostanie projekt całego GPR-u, a ostat-
nim akordem prac nad tym dokumen-
tem będzie jego przyjęcie uchwałą 
przez Radę Miasta. Wszystkie prace 
mają się zakończyć w pierwszym 
kwartale 2018 r.

– Na opracowanie Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji pozyskaliśmy środ-
ki zewnętrzne w kwocie ok. 90 tys. zł, co 
stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowal-
nych – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Wszystkie gminy mają obo-
wiązek przyjąć takie programy do roku 
2023. Teraz w Rudzie Śląskiej obowią-
zuje dokument przyjęty w 2015 r., 
jednak aktualna ustawa o rewitalizacji 
wymusza na nas stworzenie programu 
według nowych zasad – dodaje.

– Obecnie funkcjonujący „Lokalny 
Program Rewitalizacji dla Miasta Ru-

Mieszkańcy ekspertami od rewitalizacji

Spacery studyjne po dzielnicach miasta oraz mobilny punkt konsultacyjny – w taki sposób władze Rudy Śląskiej chcą wspólnie z mieszkańcami wyznaczyć 
obszary zdegradowane i wymagające rewitalizacji. Miejsca te zostaną ujęte w przygotowywanym właśnie Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR). Spacery 
ekspertów z mieszkańcami odbędą się 4 i 5 grudnia.

da Śląska do roku 2030” to opracowa-
nie oparte na współpracy wielu rudz-
kich instytucji. To kompendium wiedzy 
na temat szans i zagrożeń dla miasta 
w obszarach rewitalizacji w ujęciu kil-
kunastu lat rozwoju. Dzięki niemu mia-
sto może ubiegać się o środki zewnętrz-
ne na realizację zamieszczonych w nim 
projektów – tłumaczy wiceprezydent 
Michał Pierończyk. W przyszłym roku 
dokument ten zastąpiony zostanie 
Gminnym Programem Rewitalizacji. 
Zmianę wymuszają przepisy zawarte 
w przyjętej dwa lata temu nowej usta-
wie o rewitalizacji oraz zaleceniach 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Śląskiego wynikających ze zaktu-
alizowanych wytycznych dotyczących 
opracowania tych dokumentów.

– Lokalny Program Rewitalizacji 
jest doskonałą bazą do stworzenia no-
wego dokumentu. Znaczna część zadań 

określonych w LPR znajdzie się  
w GPR. Nowa ustawa zakłada jednak 
jeszcze większy udział mieszkańców, 
przedsiębiorców, organizacji społecz-
nych oraz innych osób i instytucji zain-
teresowanych rewitalizacją w każdym 
etapie przygotowywania dokumentu. 
Zakładany jest też większy udział Rady 
Miasta – zaznacza Aleksandra Kru-
szewska, naczelnik Wydziału Rozwoju 
Miasta.

Obecnie kończą się prace nad dia-
gnozą czynników i zjawisk kryzyso-
wych. Do jej opracowania posłużyły 
dane zawarte w LPR oraz najnowsze 
dane statystyczne i demograficzne. Ca-

ła ta wiedza w połączeniu z uwagami 
i propozycjami mieszkańców wypra-
cowanymi podczas konsultacji spo-
łecznych posłuży do precyzyjnego 
określenia obszarów zdegradowanych 
oraz rewitalizacyjnych.

Jak podkreślają rudzcy samorzą-
dowcy, konsultacje będą istotnym ele-
mentem prac nad nowym dokumen-
tem, a nowe możliwości, jakie w tym 
zakresie daje ustawa, będzie można 
efektywnie wykorzystać. – Konsulta-
cje przeprowadzimy w kilku formach. 
Przede wszystkim będą to kilkudziesię-
ciominutowe spacery z ekspertami, 
podczas których będziemy oglądać 
i dyskutować o miejscach zdegrado-
wanych i zaniedbanych. Będziemy się 
też zastanawiać jak je zrewitalizować 
i nadać im nowe funkcje – tłumaczy 
Michał Adamczyk z Wydziału Rozwo-
ju Miasta.

Warto dodać, że rudzki Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji w ubiegłym roku 
jako pierwszy w regionie został oce-
niony pozytywnie przez Śląski Urząd 
Marszałkowski. Znalazło się w nim 60 
projektów stanowiących konsekwencję 

analiz społecznych, przeprowadzonych 
wśród rudzian ankiet, spotkań, warszta-
tów, wizyt studialnych oraz konsultacji 
społecznych. Do projektów już zrealizo-
wanych zaliczyć można: rewitalizację 
ośrodka „Burloch Arena” w Orzegowie, 
rewitalizację basenu przy ul. Ratowni-
ków oraz rewitalizację Parku im. Augu-
styna Kozioła.

Aktualnie w mieście trwają prace 
przy kilku projektach związanych z re-
witalizacją. Wymienić tu należy przebu-
dowę historycznego centrum Orzegowa, 
adaptację zabytkowego budynku dwor-
ca w Chebziu pod siedzibę biblioteki 
oraz rewitalizację części osiedla Kau-
fhaus w rejonie ul. Gwardii Ludowej.

W 2018 r. na rewitalizację władze 
miasta zamierzają przeznaczyć aż  
21 mln zł. – W przyszłym roku zakończy-
my rewitalizację hałdy w rejonie  
ul. 1 Maja, rozpocznie się także budowa 
Traktu Rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 
ha terenów zielonych głównie w Wirku i No-
wym Bytomiu. Ruszy także rewitalizacja 
podwórek. Tylko na te działania zabez-
pieczono 7,5 mln zł – wylicza wicepre-
zydent Michał Pierończyk. Ponadto za-
kończą się rozpoczęte w tym roku dwie 
inwestycje, czyli przebudowa centralnej 
części Orzegowa oraz rewitalizacja za-
bytkowego budynku dworca w Chebziu. 
Władze miasta w 2018 r. rozpocząć chcą 
również kompleksowy remont willi Flo-
rianka w Nowym Bytomiu oraz rewitali-
zację terenu po dawnej koksowni Orze-
gów. W przyszłorocznym planie ujęto 
również rewitalizację 5 hektarów cenne-
go przyrodniczo obszaru znajdującego 
się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościel-
ną w dzielnicy Ruda.

W dalszej perspektywie czasowej 
miasto planuje przeprowadzić rewitali-
zację szybów: Andrzej i Mikołaj, rewi-
talizację Placu Niepodległości, Parku 
Dworskiego czy Wielkiego Pieca Hutni-
czego, a także utworzenie terenów re-
kreacyjnych wzdłuż rzeki Bytomki.

TK

SPACERY  BADAWCZE



12www.wiadomoscirudzkie.pl  WOKÓŁ NAS | 29.11.2017

GRUDZIEŃ
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska  
6 grudnia, godz. 9.30, 11.30, 17.00 
Mikołaj w MCK  „Nowe przygody w Akademii Pana Kleksa” – bajka muzyczna, bilety w cenie: 15 zł. 
Uwaga! Brak wolnych miejsc na seans o godz. 17.00.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska  
10 grudnia 2017, godz. 18.00 
„DZIADEK DO ORZECHÓW”. Bilety w cenie: 70 zł, 80 zł.
Balet do muzyki Piotra Czajkowskiego, w wykonaniu artystów IMPERIAL LVIV BALLET (Opery Lwowskiej). Magia świąt, czar choinki, 
prezentów, rodzinnych spotkań … i czas spełniania marzeń… Zapraszamy całe rodziny do wzięcia udziału w klasycznym widowisku baletowym 
w wykonaniu znamienitych artystów i luminarzy świa-towego IMPERIAL LVIV BALLET. Spektakl oparty jest na technikach klasycznej 
choreografii, wzbogacanej tech-nikami cyfrowymi. Perfekcja i mistrzostwo artystów pozwoliły na stworzenie narracji wielkiego i znanego 
wszystkim dzieła widowi-skowym i wirtuozowskim tańcem snującym barwną opowieść: 

(…) W domu Radcy trwają przygotowania do bożonarodzeniowego przyjęcia. W salonie, chwilowo nie-dostępnym dla dzieci, znajduje się 
pięknie ubrana choinka. Stopniowo pojawiają się zaproszeni goście. Mała Klara marzy o tym, by dorosnąć i dostawać kwiaty od narzeczonego, 
tak jak jej siostra. Już są wszyscy, zatem otwarto salon. Ukazuje się choinka i złożone pod nią prezenty. Wśród przybyłych obecny jest ojciec 
chrzestny Klary Drosselmeyer i jemu przypada rola rozdania prezentów. Jako ostatni, pod choinką zostaje Dziadek do Orzechów. Ten ostatni 
prezent nie budzi zachwytu wśród dzieci i dorosłych, tylko Klara jest nim zauroczona. Odkłada na bok lalkę i przytula niechcianego przez innych 
Dziadka. Przyjęcie trwa, wszyscy doskonale się ba-wią, tylko Fred dokucza Klarze i psuje Dziadka do Orzechów. Na szczęście Drosselmeyer 
potrafi naprawić za-bawkę. Po zakończonym przyjęciu goście rozchodzą się do domów, a Klara przytulając Dziadka do Orzechów zasypia 
w fotelu (...)

Zapraszamy na to wspaniałe wydarzenie zarówno najmłodszych jaki i całej rodziny.  Wyrysowana tańcem opo-wieść o uczuciach i emocjach 
głównych bohaterów, bogactwo scenografii oraz elegancja kostiumów, to gwa-rancja dobrej zabawy na wysokim poziomie i  niezapomnianych 
doznań artystycznych. Balet z przerwą trwa 2h.

Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 32, tel. 32 242-67-92 
14 grudnia, godz. 17.00 
„VI Dzieciontko u Donnersmarcków” – przedświąteczne spotkanie literacko-muzyczne dla 
czytelników z udziałem zespołu „Od serca” z Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze 
Serce Jezusa Caritas Archidiecezji Katowickiej

– To właśnie święty Mikołaj, który 
pomagał, który wychodził naprzeciw 
najbardziej potrzebującym ludziom 
jest naszym patronem i inspiracją. Od 
roku działamy w naszym mieście, po-
średnicząc pomiędzy ludźmi dobrego 
serca, a tymi najbardziej potrzebują-
cymi – podkreśla Aleksandra Polo-
czek, prezes Fundacji Przyjaciół Świę-
tego Mikołaja. – Nasze konto bankowe 
stało się centrum do-
brej energii wysyłanej 
przez dobrych ludzi 
w postaci comiesięcz-
nych, stałych przele-
wów w wysokości 5 
złotych. Jest wielu, 
którzy wpłacają też 
więcej. Te symbolicz-
ne 5 złotych to równowartość bochen-
ka chleba, który co miesiąc można 
ofiarować  biedniejszym. Jesteśmy nie-
zmiernie wdzięczni za każdą przelaną 
złotówkę, bo dzięki temu możemy po-

magać bez przerwy i zawsze, kiedy wy-
stąpi potrzeba. Jesteśmy przedłuże-
niem rąk, które pragną pomagać bliź-
niemu – dodaje. 

I już 2 grudnia fundacja będzie sta-
rała się pomóc najuboższym podczas 
zbiórki żywności w supermarketach, 
żeby na wigilijnych stołach nie zabra-
kło tradycyjnych potraw. Z kolei 
6 grudnia fundacja wyruszy do Rabki, 
żeby zorganizować imprezę, która po-
zwoli zebrać środki finansowe na no-
wy wózek inwalidzki dla mieszkańca 
tego miasta, czyli 21-letniego, sparali-
żowanego Andrzeja. 

Na tym jednak nie koniec. Już 12 
grudnia w Miejskim Centrum Kultury 
im. H. Bisty odbędzie się rockowy kon-
cert charytatywny. Oprócz takich zespo-
łów jak Strzyga!, Full Light, Syberian, 
Absynth, organizatorzy zapowiadają 
występ niespodzianki wieczoru, czyli 
najbardziej znanego śląskiego rockowe-

go zespołu. Wstęp na koncert (cegiełka) 
będzie kosztował 15 zł. Z kolei 13 grud-
nia również w MCK-u w Nowym Byto-
miu odbędzie się Śląska Biesiada, na 
której wystąpią Claudia i Kasia Chwoł-

ka, Michalina Starosta oraz zespoły 
Kamraty i De Silvers (wstęp 10 zł). 
– Zapraszamy wszystkich dobrych ludzi 
na te dwa dni zabawy, podczas których 
każdy znajdzie coś dla siebie. Także 
dzieci, o które w holu MCK-u zadbają 
nasi wolontariusze. Chcemy też sprze-
dawać ciasta, licytować przetwory, ofia-
rowane przez naszych przyjaciół, które 
na świątecznym stole nie tylko będą ko-
lejną atrakcją do degustacji, ale rów-
nież przypomnieniem, że Święta Bożego 
Narodzenia, to święta ogromnej dobroci 
i miłości do Boga i ludzi – zaznacza 
Aleksandra Poloczek. 

Co ważne, 16 grudnia Fundacja 
Przyjaciół Świętego Mikołaja będzie 

POMAgAMy 

Mikołaje pomagają bezinteresownieZa oknem z każdym dniem coraz 
bardziej czuć świąteczny nastrój, 
a tym samym coraz bliżej do 6 
grudnia, czyli szczególnego dnia 
dla Fundacji Przyjaciół Świętego 
Mikołaja. Właśnie w tym dniu 
ta rudzka organizacja, która 
niesie pomoc potrzebującym, 
obchodzi święto swojego 
patrona. Dlatego w grudniu 
członkowie fundacji postanowili 
zorganizować charytatywne 
imprezy, których celem będzie 
bezinteresowna pomoc.

pomagać Miejskiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji oraz Fundacji 
„Mam Marzenie” w organizacji rudz-
kiego  „Biegu  Mikołajów”, który od 
lat ma miejsce na rudzkim rynku pod 
hasłem „Ruda Śląska biega, bo poma-
gać trzeba”. – Jak co roku chcemy ze-
brać fundusze, aby rudzianie mogli 
spełnić życzenie chorego dziecka.  
W tym roku to dziewczynka z Nowego 
Bytomia, która choruje na glejaka. Ola 
ma 15 lat i wymarzyła sobie xbox’a i te-
lewizor, by wśród cierpienia  i bieli 
ścian często odwiedzanych szpitali, 
mogła przenieść się w kolorowy świat 
fantazji oraz gier – tłumaczy prezes 
Fundacji Przyjaciół Świętego Mikoła-

ja. – Wszystkich zapraszamy z całego 
serca i prosimy o pomoc, żebyśmy nie-
ustannie, dzięki ludzkiej dobroci mogli 
docierać tam, gdzie czekają najbardziej 
potrzebujący. Tak jak kiedyś święty Mi-
kołaj. Wszyscy razem możemy wzajem-
nie sobie pomagać, a po roku działal-
ności widzimy, jak wiele tej pomocy 
możemy razem dostarczyć tam, gdzie 
nie raz za dużo cierpienia, za dużo bólu 
i łez. Jesteśmy dumni, że skupiamy  
w swoich szeregach ludzi, którzy bez 
wahania podjęli dodatkową pracę na 
rzecz fundacji, bez wynagrodzenia. 
Dzięki temu wszystkie pieniądze trafia-
ją w ręce potrzebujących – dodaje. 

 Agnieszka Lewko

Rudzką fundację można wspomóc, 
przesyłając comiesięczny przelew  
w wysokości 5 złotych na konto 

fundacji: 37 1600 1462 1837 6165 
8000 0001 z dopiskiem:  
NA CELE STATUTOWE.

Bieg Mikołajów w Rudzie Śląskiej odbędzie się po raz szósty. 
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Muzycznie czuję się spełniona 

– Zacznijmy od tego, co nowego u Ciebie. Czy pracu-
jesz już nad nową płytą?

– Przygotowuję materiał na nową płytę i skupiam się na 
tym, żeby była ona zróżnicowana tematycznie. Chcę, żeby 
była to płyta barwna. Taka jak moi wspaniali fani – zawsze 
rozśpiewani, uśmiechnięci i pozytywni. Mam nadzieję, że 
każdy, kto posłucha moich nowych piosenek, optymistycz-
nie spojrzy na otaczający nas świat. 

– Poza płytą masz mnóstwo planów koncertowych…
– Oczywiście. W najbliższym czasie spotkamy się na im-

prezach barbórkowych oraz tych organizowanych dla na-
szych dzieciaków z okazji mikołajek. Podobnie jak w ubie-
głym roku, planuję także spotkanie opłatkowe pod hasłem 
„I ja podzielę się z Tobą opłatkiem”, podczas którego chcę 
się spotkać z moimi fanami. Spotkanie opłatkowe to takie 
podsumowanie roku. To wspólne kolędowanie i wspaniałe 
chwile spędzone z moimi fanami oraz przyjaciółmi. Są to 
dla mnie przepiękne momenty, emocje, wzruszenie i łzy ra-
dości. Więc jeśli tylko ktoś dysponuje wolnym czasem, to 
już dziś serdecznie zapraszam na wszystkie te imprezy, 
a informacje o spotkaniach znajdziecie Państwo zarówno 
na Facebooku, jak i również na mojej stronie internetowej.

– Nie narzekasz na nudę. Mam wrażenie, że nie masz 
wolnych chwil…

– Rzeczywiście, ostatnie miesiące to dużo pracy, dużo 
koncertów, spotkań, a co za tym idzie – dużo emocji i wra-
żeń, za co bardzo dziękuję. Ostatnio miałam okazję spotkać 
się z sympatykami śląskiej muzyki w Rudzie Śląskiej pod-
czas fantastycznych koncertów z okazji Dnia Seniora. 

W�ramach�cyklu�„Wiadomości�Rudzkie�grają�po�śląsku”�rozmawiamy�z�Bożeną�Mielnik,�z�którą�mieliśmy�
okazję�spotkać�się�podczas�imprezy�„Gramy�po�śląsku”�w�Osiedlowym�Domu�Kultury�Rudzkiej�Spółdzielni�
Mieszkaniowej�„Matecznik”.�

Uczestniczyłam też po raz kolejny w spotkaniu w „Matecz-
niku”, gdzie zawsze wyśmienicie się bawimy. 

– Czujesz się muzycznie spełniona?
– Muzycznie jestem spełniona w stu procentach. Nie ma 

dla artysty nic piękniejszego niż koncert, podczas którego 
wszyscy śpiewają razem ze mną moje utwory. Czy mogę 
chcieć czegoś więcej?  Arkadiusz Wieczorek 
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej Drogiej Koleżanki 

Śp. Ewy Dulok
Rodzinie składamy 

wyrazy szczerego współczucia.

Koleżanki i Koledzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4  
im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej

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

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość  
o śmierci

Śp. Marka woźniaka
byłego Radcy Prawnego

Urzędu Miasta Ruda Śląska.
rodzinie i Bliskim

składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych 
chwilach po Jego śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Bożenie antonik
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Matki
składają 
Koleżanki

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
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Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia

i bardzo liczny udział 
w uroczystościach pogrzebowych

śp. Macieja Gonciarza 
składa pogrążona w smutku 

Rodzina

pani dr n. med. Jolancie Moroń-Świerszcz
oraz panu dr n. med. Michałowi Świerszcz

szczere wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci 

Matki i BaBci

Hildegardy Moroń 
składa

załoga NZOZ ,,Przychodnia Lekarska” s.c. 

Z powodu nagłej śmierci naszego przyjaciela,  
kolegi i współpracownika

piotra Głowani
rodzinie oraz najbliższym

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Pracownicy i przyjaciele z Apsys



15www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA | 29.11.2017

ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

RUDZKI UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU  

(RUTW)

WYKŁADY:

Siedziba Rudzkiego 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku  
ul. L. Tołstoja 13  

41-709  
Ruda Śląska 
(Czarny Las)  

tel. 32 244 20 80

„Od wyobrażni 
turystycznej 

do wyobraźni 
antropologicznej” 

– wykład dr Adama 
Pisarka

7.12.2017 r.  
godz. 15.00-16.00

„Lepszy słuch kluczem 
do komfortowego 

życia” 
– wykład Anny Żołny

28.12.2017 r.  
godz. 15.00-16.00

SEMINARIA:

„Nowa Zelandia” 
– Damian Szołtysik

14.12.2017 r. 
godz. 15.00-16.00

Seminarium  
z psychologii  

– dr Magdalena  
Witek-Kurs

8.12.2017 r.  
godz. 15.00-16.00

Seminarium  
z literatury  

– dr J. Szcześniak

15.12.2017 r.  
godz. 14.00-15.00

AKADEMIA FILMOWA

Film: „Listy do M 3” 8.12.2017 r. 
godz. 16.30

Kino „Patria”  
ul. Chorzowska 3  

41-709 Ruda Śląska 
(Nowy Bytom)

KLUBY:

Spotkanie opłatkowe 9.12.2017 r.  
godz. 16.00

Dom Kultury  
w Rudzie Śląskiej 
ul. E. Kokota 170  

(Bielszowice)

 Klub dyskusyjny RUTW poniedziałki  
godz. 10.00-12.00

Miejskie Centrum 
Kultury im. H. Bisty 
w Rudzie Śląskiej  

ul. P. Niedurnego 69  
(Nowy Bytom)

Kawiarenka RUTW wtorki  
godz. 10.30-12.30

Siedziba Rudzkiego 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku  
ul. L. Tołstoja 13  

41-709 Ruda Śląska  
(Czarny Las),  

tel. 32 244-20-80

ZWIĄZEK ZAWODOWY 
„KADRA” KOŁO 

EMERYTÓW PRZY 
KWK RUDA – RUCH 
HALEMBA – WIREK

Spotkanie z okazji  
Dnia Górnika 1.12.2017 r.

Restauracja  
„Swojskie Jadło”

Spotkanie opłatkowe 20.12.2017 r.

FUNDACJA AKTYWNI 
SPOŁECZNIE „AS”

Klub Seniora Wieczór 
mikołajkowy

8.12.2017 r.  
godz. 17.00-20.00 Osiedlowy Dom 

Kultury „Country” 
ul. Sztygarska 9 

(Bykowina)

Świąteczne 
przedstawienie 

teatralne dla 
mieszkańców

16.12.2017 r. 
godz. 16.00 

M-fit STUDIO FITNESS
Ćwiczenia na zdrowy 

kręgosłup
poniedziałki godz. 

18.00

Ruda Śląska  
ul. Kombajnistów 4 

(Bykowina)

POLSKI ZWIĄZEK 
EMERYTÓW, 
RENCISTÓW 

I INWALIDÓW  
Ruda Śląska  

ul. J. Markowej 22  
tel. 32 244-24-13 

Koło Nr 1 – Ruda Śląska – Ruda 

Zabawa mikołajkowa 
oraz zebranie

5.12.2017 r.  
godz. 15.00

Restauracja „Pianka”  
w Rudzie Śląskiej

Koło nr 3 – Ruda Śląska – Godula

Spotkanie opłatkowe 15.12.2017 r. Bykowina 

Koło nr 4 – Ruda Śląska – Orzegów 

Spotkania w klubie przy 
kawie, herbacie

każda środa 
godz. 13.00

Ruda Śląska - Orzegów 
ul. Orzegowska 62

Koło nr 5 – Ruda Śląska – Bykowina

Spotkania w klubie
druga środa  

miesiąca  
od godz. 15.00

Salka katechetyczna 
przy starym kościele

Koło nr 6 – Ruda Śląska – Halemba

Spotkanie mikołajkowe 4.12.2017 r.  
od godz. 12.00

Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia Nr 18 
ul. 1 Maja 32 41-706 

Ruda Śląska (Halemba)Zebranie ogólne 11.12.2017 r.  

Koło nr 7 – Ruda Śląska – Kochłowice

Spotkania w klubie przy 
kawie

każdy wtorek  
od godz. 9.00 ul. Solna 7  

41-707  
Ruda Śląska 
(Kochłowice)Zebrania ogólne

pierwszy wtorek 
miesiąca  

godz. 9.30

Koło nr 9 – Ruda Śląska – Nowy Bytom

Spotkanie mikołajkowe Informacja 
pod numerem 

telefonu  
32 244-24-13

Restauracja „Hades”  
ul. Chorzowska 

Spotkanie opłatkowe

Koło nr 10 – Ruda Śląska – Wirek

Spotkania w klubie przy 
kawie

wtorki godz.  
14.00-16.00 piątki 
godz. 9.00-13.00

ul. 1 Maja 155  
41-710 Ruda Śląska 

(Wirek)

Koło nr 11 – Ruda Śląska – Bielszowice

Spotkanie Jubilatów 
oraz zebranie

4.12.2017 r. 
godz. 12.00

Restauracja 
,,Dama PIK”  

ul. ks. J. Niedzieli 13 
41-711 Ruda Śląska 

(Bielszowice)

UWAGA!
Zarządy Kół organizują dla członków wczasy świąteczne oraz 

świąteczno-sylwestrowe w górach oraz nad morzem.
Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych Kołach.

STOWARZYSZENIE 
EMERYTÓW 

I RENCISTÓW 
POLICYJNYCH

Spotkanie opłatkowe 15.12.2017 r. 
godz. 14.00 

Restauracja 
„Wawelska”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW! Pozostałe organizacje zapraszamy  
do współpracy i przesyłania swoich ofert do 14 grudnia 2017 r.  

Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05,  
e-mail: rada@ruda-sl.pl. Koordynator projektu: tel. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com

JUBILEUSZ
Teatrzyk Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku „Samo Życie” obchodzi swoje 10-lecie. 
W ciągu minionych lat teatrzyk wystawił 
osiem przedstawień, reprezentował nasze 
miasto w przeglądach teatrów senioralnych 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizował 
wieczorki poetyckie i ciekawe spotkania. 
Sukcesy teatru to zasługa utalentowanych 
seniorów, młodzieży, dzieci i opiekuna 
zespołu p. Małgorzaty Urbańczyk, która  
jest współtwórcą i reżyserem spektakli. 
Serdecznie gratulujemy! Życzymy całemu 
zespołowi kolejnych osiągnięć i dużo satysfakcji 
z działalności artystycznej i społecznej.

„CO SŁYCHAĆ  
U RUDZKICH SENIORÓW”

Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska  
raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie” informują mieszkańców  
naszego miasta o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach 

organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i związki działające  
na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej.

Od lewej: Irena Niepla, Sylwia Grzywaczewska, Urszula Brzęk, Dorota 
Ogińska, Małgorzata Urbańczyk, Grażyna Śniegoń, Kazimiera Podczaszy, 

Maria Fukas, Stefan Czerny, Andrzej Nenko (fotograf).
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BARBÓRKA 2017
Z okazji Barbórki

Górnikom, Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom 
składamy życzenia zdrowia, szczęścia górniczego

i wszelkiej pomyślności
w niebezpiecznej pracy. 

Niech Święta Barbara otacza Was i Wasze Rodziny 
opieką oraz dodaje sił i wytrwałości, 

zapewniając poczucie bezpieczeństwa.

Szczęść Boże! 

Kazimierz Myszur 
Przewodniczący 

Rady Miasta 
Ruda Śląska

wraz z Radnymi

zapewniając poczucie bezpieczeństwa.

Kazimierz Myszur 
Przewodniczący 

wraz z Radnymi

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

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

Życzymy wszystkim Górnikom, 
aby w trakcie wykonywania codziennych 

obowiązków zawodowych 
towarzyszyło im zawsze poczucie bezpieczeństwa 

i pewność dnia jutrzejszego.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś
Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 17
tel. 32 248 26 14, www.zpm-kus.pl

Z okazji Barbórki 
składam najserdeczniejsze 

życzenia wszystkim górnikom 
i pracownikom rudzkich kopalń:

zdrowia, szczęścia i wszelkich pomyślności.
Codziennie z narażeniem życia wypełniacie 

zawodowe obowiązki, 
by czarne złoto zapewniało nam ciepło i dobrobyt.

Niech święta Barbara chroni Was 
przed wszelkimi niebezpieczeństwami,

zapewni spokój i dostatek 
Waszym Rodzinom

oraz szczęście w podejmowanych 
działaniach. 

Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Drodzy Bracia Górnicy!

Z okazji święta ku czci św. Barbary, 
Waszej patronki, 

życzę Wam
szczęśliwej szychty na każdy dzień fedrunku.

Niech święta Barbara ma w nieustającej opiece 
Was i Wasze rodziny.

Życzę Wam również spokojnej i bezpiecznej pracy, 
satysfakcji z niej, zdrowia, 

radości oraz rodzinnego ciepła.
Chcę Wam jednocześnie złożyć 

wyrazy szacunku i uznania za kolejny rok
trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Szczęść Wam Boże!

Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Koła Platf ormy Obywatelskiej RP 

w Rudzie Śląskiej
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KUPIĘ AKCJE 
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072 | 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA  
POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI
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 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044-055!

UsłUgI

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

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

 Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

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

 Centralne� ogrzewanie:� gazowe� wę-
glowe.�Remonty�mieszkań,�łazienek.�Tel.�
512-121-532.

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

 Serwis� telewizorów.� Tel.� 605-560-
605.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, 
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.

 Szybka� pożyczka,� dojazd,� tel.� 780-
116-672.

 Rencista,�„złota�rączka”,�oferuje�pro-
fesjonalne,� kompleksowe� kafelkowanie�
łazienek,� remonty.� Tel.� 32� 307-20-99,�
784-699-569.

 POŻYCZKI� KRÓTKOTERMINOWE,�
tel.�516-516-611,�32�260-00-33.�Po-
średnik�CDF�S.C.�firmy�Matpol�Finan-
se�Sp.�z�o.o.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gra-
tis. Tel. 605-109-517.

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

 
 Hydraulik.�Tel.�797-599-031.

 Gazownik!� Piece� gazowe,� instalacja�
wod.-kan.�Tel.�502-510-340.

UsłUgI PogrZeboWe

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

NIerUchomoścI
 

 KUPIĘ�MIESZKANIE�W�RUDZIE�ŚLĄ-
SKIEJ.�TEL.�502-052-885.�ANEL.

 Działki� Ruda� Śląska,� Mikołów� sprze-
dam,�www.ANEL.pl.�Tel.�502-052-885.

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

 Ruda,� dwupokojowe,� 46�m2,� 49� tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Bykowina,� dwupokojowe,� 1100� zł,�
wynajmę,� www.ANEL.pl,� tel.� 502-052-
885.

 Kochłowice,� dom,� 198� m2,� 420� tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

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

 Kupię� mieszkanie� w� Rudzie� Śląskiej,�
pilne.�Tel.�502-107-384.

 Atrakcyjne�oferty�kawalerek,�dwupo-
kojowych,�trzypokojowych�mieszkań�w�Ru-
dzie� Śląskiej,� dobre� ceny.� Zapraszamy.�
Agencja�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

 
 Atrakcyjne�domy�szeregowe:�WIREK 

ul.�Jankowskiego�107�m2�GODULA�os.�
Paryż�od�125�m2�cena�od�330.000�zł. 

HALEMBA�ul.�Solidarności�od�74�m2�cena�
od�255�000�zł.Pomagamy�uzyskać�kredyt�
hipoteczny.�www.nieruchomoscigabriel.pl� 

tel.�691-523-055.

 KUPIĘ�BEZPOŚREDNIO�DOM,�KAMIE-
NICE,�DZIAŁKĘ.�Tel.�887-877-189.

 Sprzedam� dom� w� Rudzie� Śląskiej� -�
Bielszowicach,�cena�450�tys.�do�negocja-
cji,�tel.�601-934-091,�667-588-400.

 Sprzedam� lub� zamienię� Kochłowice�
80�m2�plus�garaż.�Tel.�502-510-460.

 Sprzedam�lub�wynajmę�bar�Halemba.�
Tel.�664-129-662,�662-587-890.

 Sprzedam�działkę�Wirek�Nowy�Świat.�
Tel.�790-451-125.

 Kupię�mieszkanie�2-3�pokoje�na�Ha-
lembie� bez� pośredników.� Tel.� 664-519-
532.

 Do wynajęcia mieszkania i kwatery 
pracownicze również dla obcokrajow-
ców. Dzielnica Nowy bytom ul. Niedur-
nego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 
725-025-008. rozmawiamy po rosyj-
sku.

MOTORyZAcjA

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

 Kupię� skorodowane�auta,�powypad-
kowe,�do�wyrejestrowania.�Tel.�507-572-
625.

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

 Skup�samochodów�za�gotówkę�PŁA-
CĘ�WIĘCEJ�NIŻ�KONKURENCJA.�Tel.�733-
031-261.

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

 AUTO-SKUP�za�gotówkę,�stan�obojęt-
ny.�Tel.�507-572-625.

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

 Skup� zużytych� akumulatorów� 
i�felg�aluminiowych.�Tel.�697-646-492.

 Skup� samochodów� na� części.� Tel.�
697-646-492.

 Skup�wszystkich�samochodów!�Recy-
kling� samochodowy.� Wydawanie� za-
świadczeń.� Cena� 0,55� za� kg.� DOBRA�
CENA�AKUMULATORÓW.� TANIE�OPONY.�
Tel.� 32� 771-61-31,� 502-097-300.� Ruda�
Śląska�-�Chebzie�ul.�Kokotek�52�(niedale-
ko�Urzędu�Skarbowego).

 Kupię�WSK,�WFM,�SHL,�JUNAK,�AWO,�
KOMAR,�RYŚ�i�inne,�oraz�części.Tel.�515-
533-560.

 Kupię�części�–�Warszawa,�Syrena.�Tel.�
515-533-560.

 Sprzedam� samochód� dostawczy� Lu-
blin�2006�r.,�11� tys.� cena�do�negocjacji.�
Tel.�601-504-030.

PRAcA

 Firma� budowlana� BEDAMEX� za-
trudni�pracowników�budowlanych�do-
świadczenie� min� 2� lata,� kierownika�
budowy,� brygadzistę� z� prawem� jazdy�
kat.�B,�tel.�601-504-030�w�godz.�7-16,�
32�242-24-11.

�Zatrudnię�fryzjerkę.�Tel.�518-488-596.

� Zatrudnię� opiekunki� do� pracy� w�
Niemczech.� Tel.� 32� 271-09-66� 781-989-
873.

� Poszukujemy� pracowników� produk-
cyjnych�oraz�operatorów�wózków�widło-
wych�–�Katowice�Panewniki.�Atrakcyjne�
warunki,� 100� %� weekendy,� premie.� In-
formacje�pod�nr�tel.�725-251-828.

różNe

 Drewno� kominkowe.� Tel.� 530-412-
007.�

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

 
 Kupię akcje huty Pokój. Tel. 507-

851-852.

 Kupię� wszelkie� starocie� porcelanę,�
szkło,� zegary,� figurki,� obrazy.� Tel.� 603-
280-675.

 Antyki,�starocie,�meble,�figurki,�zega-
ry,�inne�kupię.�Tel.�515-533-560.

 Musisz�opróżnić�dom,�mieszkanie,�ga-
raż,� strych� z�mebli� i� innych� niepotrzeb-
nych� rzeczy� –� zadzwoń.� Tel.� 515-533-
560.

 Kupię� ogródek� działkowy� (Godula,�
Orzegów,�Ruda).�Tel.�694-331-152.

PREZYDENT�MIASTA 
RUDA�ŚLĄSKA�

informuje�

o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�
(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�wykazów�

nieruchomości�gruntowych�znajdujących�się�w�
Rudzie�Śląskiej�w�rejonie�ulicy�Feliksa�Wyleżoła,�
które�zostaną�oddane�w�dzierżawę�oraz�najem�z�

przeznaczeniem�pod�istniejące�ogródki�rekreacyjne,�
przydomowe�oraz�garaże,�w�rejonie�ul.�Promiennej,�
które�zostaną�oddane�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�

pod�istniejący�ogródek�przydomowy.

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
Profilaktyka,�leczenie,�usuwanie,�protezowanie•�

rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

PREZYDENT�MIASTA 
RUDA�ŚLĄSKA�

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

nieruchomości�gruntowej�znajdującej�się� 
w�Rudzie�Śląskiej�w�rejonie�ulicy�Wolności,�która�
zostanie�oddana�w�najem�z�przeznaczeniem�pod�

istniejący�garaż.

ZAPrAsZAmy Do sALoNU Alex  
(c.h. DomINo – pasaż dolny),  

oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafinowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

Dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.  

Tel. 32 700 70 78
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Reklama

 Tenis sTołowy 

Harcerski turniej ping-ponga
Kolejny raz zuchy, harcerze i instrukto-

rzy Hufca ZHP Ruda Śląska spotkali się 
przy tenisowych stołach w sobotę (18.11) 
w Szkole Podstawowej nr 15 Sportowej, 
aby walczyć o tytuł mistrza celuloidowej 
piłeczki oraz uczcić na sportowo minione 
Święto Niepodległości. 

W turnieju wzięło udział  ponad 60 
zuchów, harcerzy i instruktorów. W po-
szczególnych kategoriach wiekowych 
triumfowali: Gabriela Maślińska, Mak-
symilian Wróbel, Alicja Hojka, Kajetan 
Mikołajczyk, Julia Majkowska, Jonasz 
Nocoń, Aneta Dąbrowska, Jakub Osme-
lak. – Wiele pojedynków było zaciekłych i ciekawych. 
Każdy z przybyłych zawodników grał, by wygrać. Na  
koniec rywalizacji wielka była radość zwycięzców za-
równo z osiągniętych wyników, jak i nagród  ufundowa-

nych przez miasto Ruda Śląska. Pokonani obiecali szli-
fować formę na kolejną edycję turnieju – mówi hm. 
Bogdan Blaut, szef turnieju. Organizatorem turnieju  
był III Szczep „Pomarańczowe jedynki” z Halemby.

Turniej tenisa stołowego harcerzy to już tradycja.  

LekkoaTLeTyka 

Każdy może być lekkoatletą 
Uczniowie rudzkich szkół podstawowych sprawdzili 

swoją sprawność fizyczną w konkurencjach lekkoatle-
tycznych. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Halembie odbył się już szósty finał akcji „Lekko-
atletyka dla każdego”.  

– W zawodach udział biorą dzieci z klas drugich 
i trzecich szkół podstawowych, które zostały objęte tym 
programem. Program ten już czwarty rok gości w na-
szym mieście i jest  to już szósty finał. Wcześniej w każ-
dej ze szkół odbyły się zawody szkolne, a w finale biorą 
udział reprezentacje klas drugich i trzecich – tłumaczy-
ły Zuzanna Radecka-Pakaszewska, Barbara Spisak i Ka-
tarzyna Czyż, organizatorki wydarzenia. 

Młodzi zawodnicy wzięli udział w konkurencjach ta-
kich jak: skok w dal z miejsca, sztafeta wahadłowa, rzut 
piłką lekarską z klęku w przód, tor przeszkód, skoki na 
krzyżaku, które sprawdzają koordynację ruchową oraz 
bieg wytrzymałościowy z piłeczkami. Zawody dostar-
czyły uczestnikom wielu wrażeń oraz nauczyły zasad 
uczciwej rywalizacji, a pod koniec otrzymali oni pa-
miątkowe medale i puchary. Głównym celem programu 

„Lekkoatletyka dla każdego” jest rozpowszechnianie 
lekkiej atletyki, jako wiodącej dyscypliny sportu, która 
ma służyć wszechstronnemu rozwojowi dzieci i mło-
dzieży. Program wspierany jest przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Polski Związek Lekkoatletyki oraz 
sponsorów.

Dzieci zmierzyły się w różnych  
konkurencjach sportowych. 

akrobaTyka

Komplet medali dla akrobatek
Rudzkie akrobatki sprawdziły swoje siły podczas 

Dolnośląskich Dni z Akrobatyką Sportową i Gimnasty-
ką Artystyczną. Miłośnicy akrobatyki mogli podziwiać 
167 zawodników z 12 klubów z pięciu województw,  
w tym zawodniczki klubu KPKS Halemba. Dziewczyny 
zaprezentowały wysoki poziom sportowy zajmując sa-
me medalowe pozycje pod okiem trenerki Katarzyny 
Chlebisz. 

Wyniki: 1. miejsce kat. 11/16 lat – Barbara Sordyl, 
Nikola Janik, Julia Olchawa, 2. miejsce kl. II – Zuzanna 
Szołtysek, Maja Posmyk, Hanna Stańczyk, 3. miejsce 
kl. II – Milena Gabrysiak, Julia Jeleń, 1. miejsce kat. 
youth – Oliwia Florek, Natalia Wieczorkiewicz, 2. miej-
sce kat. youth – Alicja Szal, Maja Kuropatwa, Weronika 
Krzykalska. 

Dobrą formą akrobaci pochwalili się także podczas 
ogólnopolskich zawodów „Młode Talenty”, w których 
wzięło udział ponad 300 zawodników z 32 klubów, ry-
walizujących w ćwiczeniach zespołowych, skokach na 
trampolinie i ścieżce. Do finału awansowały wszystkie 
zespoły startujące w barwach KPKS Halemba. Pierwsze 
miejsce i złoty medal zdobyła trójka: Emilia Wodyk, 
Emilia Urbańska, Emilia Biernat, druga trójka: Hania 
Stańczyk, Zuzia Szołtysek i Maja Posmyk uplasowały 
się na piątym miejscu. Dwójka mieszana Lena Hudzik 
i David Biliaiev uplasowała się z kolei na szóstej pozy-
cji. Warto zaznaczyć, że dwójki mieszane startują w kla-

syfikacji łącznej II i III klasy, a nasza para ustąpiła tylko 
zawodnikom klasy II zwyciężając rywalizację w klasie 
III. Dwójkom dziewcząt po bardzo dobrych układach 
finałowych udało się utrzymać miejsca z eliminacji  
– Milena Gabrysiak i Julia Jeleń miejsce szóste, Lilian-
na Szudy i Dagmara Piktas miejsce ósme. Te wszystkie 
wyniki złożyły się na zdobycie przez KPKS drugiego 
miejsca w klasyfikacji drużynowej akrobatyki.

– Składamy serdeczne gratulacje zawodnikom oraz 
trenerkom: Aleksandrze Wodyk i Katarzynie Chlebisz. 
Już teraz zaczynamy trzymać kciuki za przyszłotygo-
dniowe starty na Grand Prix w Łańcucie, w których do 
międzynarodowej rywalizacji stanie, aż 14 naszych  
zespołów – zaznacza Danuta Wodarska, prezes KPKS
-u Halemba Ruda Śląska. 

Akrobatki po raz kolejny nie zawiodły  
i do Rudy Śląskiej przywiozły worek medali. 

Ju-JiTsu 

Dziesięć medali dla Bastionu
Dziesięciu zawodników rudzkiego Bastionu wystar-

towało w jednym z najstarszych turniejów BJJ w Polsce 
podczas XXIII Ligi BJJ Gi, NoGi, który tradycyjnie od-
był się w Krakowie. Rudzianie wywalczyli aż dziesięć 
medali. – Debiut na zawodach BJJ zaliczyła jedna z na-
szych juniorek Wiktoria Biernacka, która z powodu bra-
ku zawodniczek w swoim przedziale wiekowym walczyła 
w grupie seniorek, pokazując swój potencjał oraz ducha 
walki co na pewno w najbliższym czasie zaowocuje sta-

łym miejscem na podium – zaznacza Tomasz Paszek 
z Bastionu Ruda Śląska. 

Medale zdobyli:
Marcin Szadkowski – 2 x złoto gi, no gi (wszystkie 

walki wygrane przed czasem), Tomasz Paszek – 2 x zło-
to gi, no gi (wszystkie walki wygrane przed czasem), 
Marek Filip – złoto gi, Piotr Szymroszczyk – 2 x srebro 
gi, no gi, Bastion Siwers Rafał Majewski – brąz no gi, 
Marcin Styś – brąz gi.

CuRling 

Rudzianin w kadrze Polski
Rudzianin Konrad Stych znalazł się w reprezentacji  

Polski. W minioną sobotę (25.11) w szwajcarskim mie-
ście Sankt Gallen zakończyły się ME gr. A i B w curlingu. 
Po raz pierwszy w historii tego sportu męska reprezenta-
cja Polski wywalczyła awans do gr. A ME i w przyszłym 
roku Polska będzie mogła rywalizować w grupie najlep-
szych dziesięciu reprezentacji europejskich. Awans do 

grupy A wywalczyła drużyna, w której składzie znalazł 
się mieszkaniec Rudy Śląskiej Konrad Stych, jeden z naj-
zdolniejszych polskich curlerów, który w kwietniu tego 
roku wywalczył tytuł mistrza Polski z drużyną ŚKC Mar-
lex Team Katowice, a do kadry na ME dołączył tuż po 
rozegraniu turnieju kwalifikacyjnego do ME, w którym 
najlepsza okazała się drużyna Sopot Curling Team.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO



Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16, a równocze-
śnie zawodnicy rudzkiego klubu piłki ręcznej SPR 
Grunwald Ruda Śląska, uczestniczyli  w „Największej 
lekcji wychowania fizycznego”,  której organizatorem 
i pomysłodawcą jest były reprezentant Polski w piłce 
ręcznej – Artur Siódmiak.

– Nasi młodzi zawodnicy mieli okazję do spotkań 
z wybitnymi gwiazdami polskiego sportu: Mają Włosz-
czowską, Szymonem Kołeckim, Mariuszem Czerkaw-
skim czy Grzegorzem Tkaczykiem. Tegoroczna edycja 
programu zgromadziła w warszawskiej hali „Torwar” 
około 8.5 tys. uczestników z całej Polski – mówi Łukasz 
Wodarski, prezes SPR-u Grunwald Ruda Śląska. – Dla 
młodych zawodników była to ogromna przygoda, a dla 
trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego ogromny 
zastrzyk pozytywnej energii do prowadzenia zajęć spor-
towych – dodaje. 

Pomysłodawczynią wyjazdu była nauczycielka 
w Szkole Podstawowej nr 16 oraz trenerka w klubie 
SPR Grunwald Ruda Śląska Anna Samol.
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Pływanie

Pływacy na start

Zawody zostały podzielone na  
mistrzostwa amatorskie oraz otwarte. 

Około 300 pływaków wystartowa-
ło w XVIII Mistrzostwach Rudy Ślą-
skiej w Pływaniu.  Jak co roku zawo-
dy zostały podzielone na dwie części. 
W sobotę (25.11) na basenie przy  
ul. Chryzantem w Rudzie odbyły się 
zawody dla amatorów. Z kolei w nie-
dzielę (26.11) swoje siły mogli 
sprawdzić pływacy należący do klu-
bów i szkółek pływackich. Tradycyj-
nie już w zawodach wystartowały 
także „sztafety rodzinne”. Pod koniec 
sportowej rywalizacji pływacy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, medale 
oraz statuetki. 

 – Co prawda podczas zapisów nie 
pytamy uczestników o miejsce za-
mieszkania, jednak co roku pojawiają 
się osoby także spoza naszego miasta, na przykład z By-
tomia czy Zabrza – zaznacza Andrzej Pustelnik, kierow-
nik Działu Organizacji Imprez Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. Mocną grupę pod-
czas Otwartych Mistrzostw stanowili pływacy rudzkich 
klubów pływackich, takich jak UKS Manta Kochłowice 
Ruda Śląska oraz UKP Ruda Śląska. – W otwartych mi-

ZaPasy

Zmagania na matach

Na matach oprócz rudzian  
nie zabrakło zapaśników  

z Polski i zagranicy. 

strzostwach wystartowała grupa zawodników trenują-
cych pod okiem naszego klubu pływackiego. Manta 
wsparła także wydarzenie organizacyjnie – podkreśla 
Piotr Czyżak, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go Manta z Kochłowic. – Liczba osób trenujących  
w naszym klubie stale waha się między 130 a 140 i roz-
wijają się pod okiem pięciu trenerów – dodaje. 

 

Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Ryszarda Dworaka – wielo-
krotnego reprezentanta i mistrza Polski w zapasach – odbył się w sobotę 
(25.11) w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Bytomiu. 
Swoje siły w zapasach w stylu klasycznym sprawdziło około stu zawodni-
ków z Polski i zagranicy, wśród których nie zabrakło także przedstawicieli 
rudzkiej Pogoni oraz Slavii. Turniej zorganizowany został już po raz 27. 
– Zapasy to sport bardzo kontaktowy, indywidualny i szalenie wymagający. 
Trzeba być zdyscyplinowanym i wszechstronnym. Natomiast od zawodnika 
wymagana jest siła, technika, wytrzymałość, szybkość i zwinność – podkre-
śla Piotr Topolski, organizator turnieju i trener zapaśników Pogoni. Na 
rudzkich matach pojawili się zawodnicy z Polski, Czech i Ukrainy z rocz-
ników od 2001 do 2007. Zapaśnicy walczyli w stylu klasycznym, czyli naj-
starszym, który charakteryzuje się głównie tym, że chwyty dozwolone są 
wyłącznie powyżej pasa. Turniej zapaśniczy organizowany jest co roku po 
to, żeby spopularyzować ten sport, a także pokazać jego piękno oraz style.

Piłka nożna 

Ostatnie derby dla Wawelu
Kibice Wawelu mają powód do dumy. W ostatnich 

derbach Rudy Śląskiej w tym sezonie Wawel pokonał 
Grunwald 3:2. W ten sposób piłkarze z Wirku odnieśli 
komplet zwycięstw w meczach z rudzkimi ekipami 
w rundzie jesiennej 2017/2018. Wawel może tylko żało-
wać, że w klasie okręgowej w grupie pierwszej nie gra 
więcej drużyn z Rudy Śląskiej. Dziewięć punktów zdo-
bytych w trzech meczach – zwycięstwa z Pogonią (3:2), 
Uranią (2:0) i Grunwaldem (3:2) – to prawie 70 procent 
dorobku punktowego wywalczonego przez podopiecz-
nych Tomasza Grozmaniego jesienią. W pozostałych 12 
meczach Wawel zdobył cztery „oczka” (jedno zwycię-
stwo, jeden remis i dziesięć porażek). 

Bramki z meczu derbowego: 1-0 Pyc, 19. min (wol-
ny) – po faulu na Buchciku, 2-0 Lux, 23. min – po poda-
niu Pyca, 2-1 Ogłoza, 44. min – po podaniu Gąsiora, 3-1 
Pyc, 69. min (karny) – po faulu Wojtaczki na Luxie, 3-2 
Poprawa, 88. min – po wybiciu piłki głową przez G.
Kałużnego (dośrodkowanie z wolnego Malca).

 Wyniki meczów derbowych w sezonie 2017/2018: 
2. kolejka: 19 sierpnia – Urania Ruda Śląska – Pogoń 

Ruda Śląska 2-0 (1-0), 3. kolejka: 26 sierpnia – Urania 
Ruda Śląska – Grunwald Ruda Śląska 6-1 (2-1), 6. ko-
lejka: 16 września – Pogoń Ruda Śląska – Wawel Wirek 
2-3 (0-2), 11. kolejka: 21 października – Pogoń Ruda 
Śląska – Grunwald Ruda Śląska 3-0 (0-0), 13. kolejka: 
4 listopada – Wawel Wirek – Urania Ruda Śląska 2-0 
(0-0), 7. kolejka – zaległa: 25 listopada, Wawel Wirek. 
– Grunwald Ruda Śląska 3-2 (2-1) 

Tabela derbów w sezonie 2017/2018: 
 Mecze Punkty Bramki Zwycięstwa Remisy Porażki
1. Wawel  3  9  8:4  3  -  - 
2. Urania  3  6  8:3 2 - 1
3. Pogoń 3 3 5:5 1 - 2
4. Grunwald 3 0 3:12 - - 3

wawel wirek 3:2 Grunwald Ruda Śląska (2:1)
wawel: wójcik – k. kałużny (kpt), Buchcik, Maciejok, 
Pyc – P. Rutkowski (46. Manzel), Piętoń, sławik (61. 

Chudziński), Foryś (65. oko) – Lux, G. kałużny. Rezerwa: 
Lewandowski – kokot, Meiksner, T. Rutkowski. Trener: 

Tomasz Grozmani. Grunwald: Lamlih – Fityka (85. 
wojtyczka), Poprawa, wojtaczka (69. Malec), skorupa 

– Gąsior, Babisz (kpt), spalony, Firecki (46. ochnio), 
Majchrzyk – ogłoza. Rezerwa: kurpas – Burdzik, 

Chmielarski, kowalcze. Trener: Teodor wawoczny. 
sędziowie: adam Jakubczyk (Mikołów) – sławomir Mikuła 
(katowice), kamil ochojski (katowice). żółte kartki: brak.

Mecz derbowy Wawelu i Grunwaldu odbył się  
w minioną sobotę. 

w-F 

Rudzianie na największej lekcji w-f

Trenerka Anna Samol wraz z uczniami SP nr 16.
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OdpOwiedniO dObrane zabiegi Oraz
nielimitowany dostęp do strefy spa zagwarantują 
dawkę optymizmu, odprężenie i pełen relaks w pełnym spokoju 
i komfortu centrum szkoleniowo-rekreacyjnym park poniwiec.
 
pakiet obejmuje:

2 NocLEgi w KoMfoRtowych poKojAch,•	
2	Śniadania	w	formie	bufetu	szwedzkiego,•	
2	obiadokolacje	z	deserem,•	
nielimitowany	dostęp	do	strefy	spa	–	basen,	grota	solna,	siłownia,	sauna	•	
aromatyczny	seans	w	saunie•	

zabiegi w pakiecie dla pani:
relaksacyjny	masaż	pleców,	karku	i	ramion,•	
zabieg	na	twarz•	

zabiegi w pakiecie dla pana:
aromaterapeutyczny	masaż		pleców,	karku	i	ramion,•	
zabieg	na	twarz•	

dodatkowo:
sala gier XboX kinect, stół • 
do tenisa stołowego,
możliwość wypożyczenia • 
łóżeczka turystycznego 
wraz z pościelą i wanienki 
(prosimy o wcześniejszą 
rezerwację)
dla najmłodszych  foteliki • 
do karmienia,
kącik zabaw dla dzieci,• 
bezpłatny parking,• 
ogólnodostępny internet.• 

za dodatkową opłatą:
stół do bilardu, • 
piłkarzyków, cymbergaj,
wypożyczenie kijów do • 
nordic-walking,
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