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38 tys. osób 
czeka na wypłatę 
deputatów

Więcej str. 3

26. fi nał WOŚP

Ok. 200 tys. zł udało się uzbierać 
w naszym mieście w ramach 26. fi nału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym roku graliśmy i kwestowaliśmy na 
rzecz leczenia noworodków. To właśnie dla 
maluszków z całej Polski na ulicach Rudy 
Śląskiej w minioną niedzielę pieniądze 
zbierało ok. 400 wolontariuszy. 

Więcej str. 2
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POLICJA

Pierwsza pani 
komendant

Katarzyna Dyczka to pierwsza 
kobieta w Rudzie Śląskiej, która 
została komendantem policyjnego 
komisariatu i szefuje „dwójce”. Pa-
ni komendant, by dotrzeć do tego 
stanowiska, przeszła niemalże 
przez wszystkie szczeble policyjnej 
kariery. Jest także dowodem na to, 
że warto wierzyć w marzenia, bo 
podinspektor Dyczka od młodych 
lat myślała o pracy w policji. Teraz 
na stanowisku komendanta komi-
sariatu II KMP Ruda Śląska będzie 
mogła jeszcze lepiej się realizować. 
Jak jednak sama przyznaje – rewo-
lucji nie planuje.

Więcej str. 5

REWITALIZACJA

Rewolucja 
na hałdzie

Rozpoczął się pierwszy etap rewi-
talizacji hałdy przy ul. 1 Maja. Na 
razie trwają prace przygotowawcze, 
ale projekt ma być zrealizowany w 
całości do jesieni tego roku. Na hał-
dzie powstaną m.in. plac zabaw, 
punkt widokowy, oświetlona górka 
saneczkowa, zielone pole do gry oraz 
tor do jazdy na BMX. Mieszkańcy 
będą mogli także odpocząć na ław-
kach, integrować się przy wyznaczo-
nym miejscu do grillowania, czy po-
spacerować na wytyczonych ścież-
kach. Przypomnijmy, że rewitalizacja 
hałdy to część projektu Trakt Rudzki, 
który docelowo ma połączyć Nowy 
Bytom z Wirkiem.  Więcej str. 8
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Orkiestra zagrała także u nas
26.�fiNAŁ�WOŚP

Można powiedzieć, że 26. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rudzie 
Śląskiej ruszył pełną parą ok. godz. 13, kie-
dy to z rynku w Nowym Bytomiu wyjecha-
li uczestnicy Rudzkiego Spędu Rowerowe-
go. – Pomagamy na rowerach, bo moim 
zdaniem to jest aktywność i sport najbliższy 
człowiekowi, a poza tym rowerzyści są gru-
pą, która zawsze bardzo szybko i pozytyw-
nie reaguje na każde hasło o akcji charyta-
tywnej – wyjaśniał Wiesław Kurmański, 
współorganizator Spędu z ramienia Funda-
cji Aktywni Społecznie „AS”.

Uczestnicy przejazdu pokonali ok. 32 
km dookoła Rudy Śląskiej. – Rajd potrwał 
kilka godzin, a jego tempo było dostoso-
wane do uczestników oraz tego, że w trak-
cie przejazdu wolontariusze na rowerach 
zbierali pieniądze na WOŚP – mówiła 

Ewa Chmielewska, założycielka Fundacji 
Aktywni Społecznie „AS”.

Podczas przejazdu rowerzyści mieli 
przystanki – w tym jeden przy Aquadro-
mie, gdzie zarazem podczas 26. finału 
WOŚP wszyscy wolontariusze mogli za-
trzymać się na ciepłą herbatę i mały po-
częstunek. Na zakończenie Rudzkiego 
Spędu Rowerowego jego uczestnicy spo-
tkali się w ogrodzie Miejskiego Centrum 
Kultury, gdzie mogli się ogrzać oraz gdzie 
przygotowano licytacje na rzecz 26. finału 
WOŚP. Równocześnie na ulicach miasta 
ok. 400 wolontariuszy z dwóch sztabów  
– w Orzegowie i w Kochłowicach – zbie-
rali pieniądze dla Orkiestry. – Zdecydowa-
liśmy się po raz pierwszy, żeby zbierać 
pieniądze do puszek, bo zależało nam na 
tym, by pomóc. Jak się okazuje – ludzie 
bardzo chętnie pomagają i nawet sami 
mówią, że przydałoby się jeszcze więcej 
wolontariuszy – mówili Klaudia Szafar-
czyk i Piotr Wojcieszek, wolontariusze 
z Nowego Bytomia. 

Rudzianie tegoroczny finał WOŚP 
wspierali także w zupełnie inny sposób. 
Mateusz Kucharczyk oddał na licytację 
flagę, na której przez ok. 5 lat zbierał auto-
grafy gwiazd z całego świata. – Podczas 
tych wyjazdów miałem okazję spotkania 
się z największymi światowymi gwiazdami, 
którym opowiadałem o akcji WOŚP i pro-

siłem o przyłączenie się w formie złożenia 
autografu na fladze Polski – opowiada 
Mateusz Kucharczyk.

Łowca autografów już w ubiegłym ro-
ku, kiedy to odbył się jubileuszowy – 25. 
finał WOŚP – myślał o przekazaniu flagi 
na licytację w słusznym celu. – Jednak na 
fladze zostało jeszcze trochę wolnego miej-
sca i pomyślałem, że warto ją zapełnić do 
końca. Tym sposobem zostało tylko jedno 
wolne miejsce dla Jurka Owsiaka, który po 
ponad czterech latach złożył swój autograf 
na mojej fladze – wyjaśnia Mateusz.

Ostatecznie znalazło się na niej 85 au-
tografów znanych na świecie gwiazd mu-
zyki czy kina. Są to m.in. Slash, Queen, 
Scorpions, Ennio Morricone, Ed Sheeran, 
Enrique Iglesias, Ariana Grande, Sharon 
Stone, Eva Longoria, czy Pierce Brosnan. 

Licytacja podarunku potrwa do 6 lutego. 
Natomiast jeżeli chodzi o kwotę, jaką 
ogółem udało się uzbierać w Rudzie Ślą-
skiej do puszek to wstępnie jest to ok. 200 
tys. zł. Na tym jednak nie koniec rudzkie-
go finału WOŚP. W poniedziałek w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 3 
w Kochłowicach odbył się Koncert Mło-
dych Talentów. Ponadto dzień wcześniej 
m.in. w tej dzielnicy odpalono tradycyjne 
światełko do nieba. – Już po raz 14. orga-
nizujemy w ramach finału WOŚP Koncert 
Młodych Talentów. To jedno z najpiękniej-
szych i najważniejszych wydarzeń w na-
szej szkole. W przygotowanie angażuje się 
wielu nauczycieli i ogromna liczba 
uczniów – mówił Michał Kozera, nauczy-
ciel oraz szef sztabu przy ZSO nr 3.  

Joanna Oreł
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W�niedzielę�o�poranku�ok.�400�
wolontariuszy�z�Rudy�Śląskiej�
wyruszyło�w�miasto,�by�wesprzeć�
26.�finał�WOŚP.�Choć�tegoroczna�
Orkiestra�zorganizowana� 
została�z�mniejszą�pompą� 
(w�ubiegłym�roku�nasze�miasto�
było�miejscem�wojewódzkiego�
finału),�to�atmosfery�ofiarnych�
serc�nie�brakowało.�i�to�w�różnych�
wymiarach�–�czy�podczas�
tradycyjnych�zbiórek�do�puszek,�
czy�na�rowerach,�czy�poprzez�
licytacje�lub�ofiarowanie�na�WOŚP�
niezwykłych�fantów.�

W Rudzkim Spędzie Rowerowym uczestniczyło kilkadziesiąt osób.
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W Koncercie Młodych Talentów wzięła udział 
m.in. wiceprezydent Anna Krzysteczko.
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Mateusz Kucharczyk przekazał swoją
flagę z autografami na licytację. 

REKLAMA
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REKLAMA

Nowy prezes Aquadromu
AQUADROM
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Marta Malik została powołana przez Radę Nadzorczą na stanowisko prezesa zarządu Aquadromu. 
Wcześniej była wiceszefową rudzkiego parku wodnego. Tym samym Marta Malik zastąpiła dotychcza-
sowego prezesa Bartłomieja Jarochę.

Marta Malik jest związana z Aquadromem od mar-
ca 2016 roku. Do tej pory była wiceprezesem zarzą-
du, odpowiedzialnym za marketing, promocję i wize-
runek spółki. Natomiast przedtem pracowała jako 

dyrektor gabinetu wojewody w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach oraz była rzecznikiem 
prasowym wojewody śląskiego.  

 JO

Coraz bliżej do Stacji Biblioteka
INWESTYCJE

Prace przy przebudowie budowy dworca kolejowego w Chebziu na centralę Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej idą pełną parą. Stacja Biblioteka, bo tak się nazywa przedsięwzięcie, ma być gotowa w paź-
dzierniku, czyli dokładnie po roku od rozpoczęcia prac. 

Można stwierdzić, że budynek jeszcze „nie wyglą-
da”, ale tak naprawdę wiele już wydarzyło się w środku. 
Po przeglądzie stanu technicznego okazało się, że przed 
wykonawcą będzie kilka wyzwań. –  Chodzi  głównie 
o spróchniałe elementy konstrukcyjne dachów  i  ścian, 
wykonane z drewna, które udało się już w dużej części 
wymienić lub zastąpić. Mamy też za sobą całe mnóstwo 
robót  rozbiórkowych,  z  których  na  szczególną  uwagę 
zasługują  wszystkie  posadzki  i  podkłady,  głównie  wi-
doczne  i  zarazem  uciążliwe  w  hali  dworcowej,  która 
przez cały czas pełni funkcję dojścia do peronu – tłuma-
czy Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM Ru-
da Śląska.

Obecnie prace prowadzone są zarówno wewnątrz bu-
dynku, jak i dookoła. – Realizowane są już stopy funda-
mentowe pod konstrukcję antresoli w nawach bocznych 
hali.  Istotnym elementem warunkującym wykonywanie 
robót wewnętrznych jest docelowe pokrycie dachu, a to 
z kolei uzależnione jest dokończeniem naprawy elemen-
tów konstrukcji dachowej i poszycia z desek. Na całość 
oczywiście mają wpływ warunki  pogodowe  – wylicza 
Janik. – Przystosowanie dworca do nowej siedziby bi-
blioteki wymagać będzie oczywiście wykonania wszyst-
kich  instalacji, docieplenia stropodachów, nowych po-
sadzek, nowej stolarki okiennej i drzwiowej a na doda-
tek przewidzieliśmy również renowację elewacji i zago-
spodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie – do-
daje.

Przypomnijmy, że docelowo do budynku dworca ko-
lejowego z Wirku przeniesiona zostanie centrala Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. W tym celu w głównej hali 
budynku dworca powstanie stalowa antresola ze szkla-
ną balustradą, gdzie zlokalizowane zostaną regały bi-
blioteczne oraz będzie się mieścić czytelnia. Na końcu 
holu głównego wydzielona zostanie przestrzeń pod wy-

Wnioski o wypłatę zaległych deputatów można było 
składać do 17 listopada ubiegłego roku. SRK przyjęło 
ich ok. 190 tys. – Ponad 150 tys. z nich rozpatrzyliśmy 
pozytywnie  i  przelaliśmy  rekompensatę  jeszcze  przed 
Świętami Bożego Narodzenia – zaznacza Witold Jajsz-
czok, rzecznik prasowy SRK.

Pozostaje więc ok. 40 tys., a dokładnie 38 tys. wnio-
sków, których składający czekają na decyzję. Dlatego 
też na przełomie roku w SRK rozdzwoniły się telefony 
zaniepokojonych osób, które nie wiedzą, czy i kiedy 
otrzymają zapowiadane 10 tys. zł. – Próbujemy się do-
dzwonić  na wszystkie możliwe  numery  telefonów,  ale 
nikt nie odpowiada. Moją mamę, która złożyła wniosek, 
a ma już 88 lat,  taka sytuacja kosztuje zbyt dużo ner-
wów – zgłosił nam jeden z mieszkańców. 

Faktem jest, że próbując się dodzwonić na numery 
z listy punktów kontaktowych w sprawie wniosków 
o wypłatę rekompensat, można usłyszeć albo komuni-
kat „przepraszamy, nie możemy zrealizować tego połą-
czenia” albo linia notorycznie jest zajęta. Dzwonią 
i wnioskodawcy z listy 38 tys. osób, ale i pracownicy 
SRK. – W każdym przypadku pracownicy SRK kontak-
tują  się  pod  numer  telefonu  wskazany  w  złożonym 
wniosku. Zespoły obsługi wniosków przyjmują  intere-
santów przez 8 godzin, ale ich praca trwa o wiele dłu-
żej. Problemowymi sprawami, które pozostały, zajmuje 
się grupa najlepiej merytorycznie przygotowanych pra-
cowników. Codziennie sprawdzają ponownie po kilka-

Czekają na wypłatę deputatu
GÓRNICTWO

Prawie 40 tys. osób, które wnioskowały o wypłatę deputatu, nadal czeka na odpowiedź. Zainteresowa-
ni od kilku tygodni próbują skontaktować się ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń, by dowiedzieć się, jaka 
jest decyzja. SRK apeluje jednak o cierpliwość i zapewnia, że wszystkie uprawnione osoby otrzymają 
obiecane im 10 tys. zł. 

set przypadków. Każdy wniosek zaopatrzono wcześniej 
w  adnotację,  co  należy  w  nim  uzupełnić  – zaznacza 
Jajszczok.

Powody utknięcia wniosków w SRK są dwa – albo 
właśnie źle wypełniony formularz, albo brak uprawnie-
nia do otrzymania 10 tys. zł deputatu. – Z najwyższym 
prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że w ok. 20 
tys. przypadków wnioskodawcy nie mają uprawnień do 
rekompensaty. Na przykład przeszli na emeryturę już po 
2014 r. (gdy deputatu nie wypłacano). Są też tacy, którzy 
złożyli wnioski, choć nigdy nie pobierali deputatu albo 
ciągle pracują w spółkach górniczych – tłumaczy rzecz-
nik prasowy SRK. – Kolejną grupą bez uprawnień są 
wdowy i sieroty po pracowniku, który nie był ani emery-
tem, ani  rencistą. Weryfikacja właśnie  tych uprawnień 
jest  bardzo  pracochłonna.  Zawiadomienia  o  odmowie 
wysyłane są pocztą poleconą – dodaje.

Przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń za-
pewniają jednak, że wszyscy uprawnieni do otrzyma-
nia rekompensaty otrzymają ją. – Musi  to  nastąpić 
przed końcem marca br., ale codziennie kolejne osoby, 
których  weryfikacja  wniosków  przyniosła  pozytywny 
rezultat, otrzymują rekompensaty. Rozumiemy rozgory-
czenie osób, które wciąż czekają na rekompensatę, jed-
nak musimy dochować wszelkiej staranności, żeby mieć 
pewność, że przyznanie lub odmowa przyznania rekom-
pensaty są uzasadnione – tłumaczy Witold Jajszczok.

Joanna Oreł

Na informację w sprawie deputatów czeka ok. 38 tys. osób.
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pożyczalnię, tam też będzie się znajdowało wejście na 
antresolę. Ponadto projekt przebudowy dworca zakłada 
utworzenie sali animacyjnej. Na miejscu znajdzie się 
także tzw. bibliogród, gdzie w otoczeniu zieleni będzie 
można usiąść, odpocząć i poczytać książkę. Równocze-
śnie budynek cały czas będzie pełnił pierwotną funkcję 
dworca kolejowego. Tych wszystkich zmian możemy 
spodziewać się pod koniec roku. – Zgodnie  z  umową 
roboty budowlane powinny się zakończyć w październi-
ku br.   Pomimo niespodzianek  związanych  z  robotami 
odkrywkowymi nie mamy sygnałów ze strony wykonaw-
cy,  że  termin  ten może być zagrożony – podsumowuje 
Piotr Janik.

 Joanna Oreł

Wewnątrz budynku dworca 
trwają intensywne prace.
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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.

Rodzice, wjeżdżając samochodami w ul. Gilów, łamią zakaz.

Spór o drogę. Kto ma rację? | WIREK 

– To wąska ulica, na której nie mogą mi-
nąć się dwa samochody. Przed godziną 
ósmą dochodziło tu do wielu nieprzyjem-
nych zdarzeń – tłumaczy Krzysztof Babec-
ki, wiceprzewodniczący rady nadzorczej 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, któ-
ra jest właścicielem terenu. – Razem z ro-
dzicami uczniów, mieszkańcami, a nawet 
właścicielami pobliskich ogródków dział-
kowych zaangażowaliśmy się w zbieranie 
głosów na projekt w budżecie obywatel-
skim. To był nasz ukłon w stronę rodziców. 
Nie chcieliśmy zamykać drogi, nie dając 
rodzicom innej możliwości dowożenia dzie-
ci do szkoły. Udało się i nasz projekt zyskał 
aż 785 głosów. Parking powstał, ale nieste-
ty nie rozwiązało to problemu – dodaje. 

Jak się okazuje, nie wszyscy rodzice 
chcą korzystać z parkingu i wolą podjeż-
dżać pod samą bramę szkoły. Górnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa przy wjeździe 
na ulicę Kukułczą ustawiła więc znak zaka-

zu wjazdu dla osób, które nie mieszkają na 
osiedlu. – Zrobiliśmy to na wniosek na-
szych mieszkańców. Nie możemy godzić się 
na to, aby osiedle było blokowane, bo ko-
muś nie chce się przejść 60 metrów z par-
kingu, z którego jest bezpośrednie wejście 
na teren szkoły – mówi Krzysztof Babecki. 
– Nie chodzi nam jednak o utrudnianie ży-
cia rodzicom, a o komfort naszych lokato-
rów – dodaje. 

Rodzice uczniów niezadowoleni z braku 
możliwości dojazdu zwrócili się z tym te-
matem do naszej redakcji. – Dziś policjanci 
nie wpuścili mnie, żebym mogła dziecko 
podwieźć pod szkołę – pisze pani Renata. 
– Podjeżdżam pod szkołę i stoję tam jedy-
nie parę sekund. Nie rozumiem, dlaczego 
nie mogę podwozić dziecka pod samą bra-
mę – pisze z kolei pan Artur. 

Na drodze dojazdowej do szkoły poja-
wili się w ostatnich tygodniach policjanci 
z rudzkiej drogówki. – W pierwszym tygo-

O nieprzyjemnym zapachu unoszącym się wewnątrz budynku Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 na Czarnym Lesie poinformowali nas uczniowie placówki, którzy obawiają się, 
że zagraża to ich zdrowiu. 

W ZSP nr 2 unosi się nieprzyjemny zapach, na który skarżą się uczniowie. 
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Przykry zapach w murach ZSP nr 2 | CZARNY LAS

– Szkoła jest stara. Czuć w niej grzyb. 
Okropnie. My, uczniowie, wstydzimy się 
wyjść ze szkoły do autobusu – informuje 
jedna z uczennic Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2. – Były podejmowane róż-
ne próby, aby szkoła z tym coś zrobiła. Dy-
rektorka wszystkie prośby oddala. Sanepid 
powiedział, że to nie zagraża naszemu ży-
ciu. Owszem teraz nie, ale gdy będziemy 
starzy, wszystko wyjdzie. Próbowaliśmy 
już wielu metod, aby ktoś się tym zajął. Nic 
nie działa – dodaje.  Dyrekcja szkoły nie 
pozostaje jednak obojętna na sygnały, któ-

re napływają od uczniów i rozpoczęła dzia-
łania w celu wyeliminowania przykrego 
zapachu z budynku. – Sprawa jest w toku. 
Cały czas działamy, żeby zlikwidować ten 
problem, ale zaznaczamy, że w szkole nic 
nie stwierdziliśmy. Jednak skoro uczniowie 
zgłaszają taki problem, to trzeba tym się 
zająć  – wyjaśnia Lidia Sładkowska, dyrek-
torka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2. 

O problemie został poinformowany tak-
że rudzki Urząd Miasta, który obecnie go 
diagnozuje. Jednak jeszcze nie podjęto 

Nowy parking, który powstał przy Szkole Podstawowej nr 16 w Wirku w ramach budżetu 
obywatelskiego, miał rozwiązać problem dojazdu do placówki. Od lat rodzice skarżyli się bo-
wiem na utrudnienia związane z dowozem dzieci do szkoły, natomiast mieszkańcy na pro-
blem z wyjazdem z osiedla w godzinach porannych. W końcu dzięki wspólnym staraniom 
obu stron udało się zebrać odpowiednią liczbę głosów. Tym samym powstał parking na 30 
pojazdów. To miało rozwiązać problem. Tak się jednak nie stało i konfl ikt pomiędzy rodzicami 
a mieszkańcami osiedla przybrał na sile. 

dniu br. mieliśmy zgłoszonych pięć inter-
wencji, związanych z naruszeniami 
przepisów w rejonie ulicy 
Gilów i Kukułczej. 
Policjanci z dro-
gówki podejmo-
wali tam czyn-
ności, które za-
kończyły się 
pouczeniami, 
a także ukara-
niem kierowców 
popełniających wy-
kroczenia. Policjanci 
nałożyli cztery mandaty kar-
ne i zastosowali jedno pouczenie. Wszyst-
kie kontrole były reakcją na zgłoszenia 
mieszkańców – tłumaczy Arkadiusz Ciozak, 
ofi cer prasowy KMP Ruda Śląska. – Zgod-
nie ze znakiem zakazuje się wjazdu na ulice 
Gilów innych pojazdów niż pojazdów 
mieszkających tam osób. Wiadomo, że na-

gminnie wjeżdżają tam 
rodzice, dowożący dzieci 

pod same drzwi szkoły, pomi-
mo wykonania kilkanaście metrów 

dalej specjalnego parkingu wraz z chodni-
kiem prowadzącym do szkoły. Rodzice wjeż-
dżający swoimi samochodami w ulicę Gi-
lów nie stosują się do znaku B-1, naruszając 
tym samym przepisy ruchu drogowego 
– dodaje. Taka organizacja ruchu nie prze-
szkadza w funkcjonowaniu szkoły. – Po-

konkretnych decyzji. – Problem jest nam 
znany i co warte podkreślenia – nie jest na-
stępstwem termomodernizacji budynku. 
Przedstawiciele Wydziału Oświaty i Wy-
działu Inwestycji Urzędu Miasta byli na 
miejscu jeszcze na początku grudnia ubie-
głego roku i stwierdzili, że pomieszczenia 
po starej kotłowni wymagają remontu. Naj-
pierw jednak musimy wykonać odpowied-
nią dokumentację. Od tego będzie zależał 
zakres remontu – tłumaczy Adam Nowak, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska.  Agnieszka Lewko

REKLAMA

prosiliśmy rodziców o przestrzeganie prze-
pisów ruchu drogowego. Mamy bezpieczny 
parking i namawiamy rodziców do korzy-
stania z tej możliwości i z moich obserwacji 
wynika, że większość rodziców stosuje się 
do zakazu – mówi Anna Sekta, dyrektorka 
SP nr 16. – Dojazd do szkoły dla pojazdów 
dowożących np. obiady nie jest utrudniony 
i nie mamy powodów do zastrzeżeń – tłu-
maczy.

Arkadiusz Wieczorek
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– Chciałam się dowiedzieć, czy jest to 
prawda o znalezieniu 13-letniej dziewczyny 
w lasach halembskich, a jeżeli tak, to kiedy 
będzie coś więcej wiadomo na ten temat? 
Również mieszkam w Halembie i wszyscy 
stąd chcą wiedzieć, co się stało, aby móc 
pilnować swoje dzieci i je przestrzegać, aby 
informowały o wszystkich wyjściach rodzi-
ców – to treść jednego z e-maili, którego 
otrzymaliśmy od mieszkanki Halemby. 
– Córka opowiadała, że była policja i szu-
kali w lesie. Sama z nimi była, ale nie była 
rzeczywiście podczas znalezienia lub jak 
się okazuje, rzekomego znalezienia dziew-
czynki. Zresztą sam widziałem tego wieczo-
ru dwa radiowozy wracające wieczorem  
z lasu. Być może nic nie znaleźli, a to 
wszystko tylko plotki, ale interwencja była 
na pewno. Zagadka – to kolejny e-mail, 
którego otrzymaliśmy od zaniepokojonego 
rodzica.

Sprawa rzeczywiście wydawała się na 
początku zagadkowa. By dowiedzieć się 
o jej szczegółach, skontaktowaliśmy się za-
równo z rudzką, jak i z mikołowską policją, 
ponieważ do wydarzeń – według relacji ro-
dziców oraz uczniów z Halemby – miało 
dojść we wtorek, 9 stycznia, na terenach 

Plotka, która zaalarmowała Halembę
KRONIKA POLICYJNA

Lotem błyskawicy w ostatnich dniach rozeszła się informacja o tym, że w Ha-
lembie prawodpodobnie została zgwałcona ok. 13-14-letnia dziewczynka. Po-
licja jednak uspokaja – teren został sprawdzony, nie ma powodów do paniki.

Najmłodsi rudziaNie – witamy w rudzie ŚLąskiej!

Łukasz Frydek
syn Moniki i Mateusza

ur. 22.12. (3166 g i 55 cm)

Paweł Zapart
syn Katarzyny i Łukasza

ur. 4.01. (3550 g i 55 cm)

Joanna Boruta
córka Anety i Piotra

ur. 3.01. (3080 g i 54 cm)

Hania Ciszewska
córka Magdaleny i Marka
ur. 4.01. (3500 g i 56 cm)

Paulina Ligęza
córka Aliny i Patryka

ur. 4.01. (3950 g i 58 cm)

córka 
Cudok, ur. 5.01.  
(3720 g i 56 cm)

Agata Tyślik
córka Magdaleny i Dawida
ur. 5.01. (3190 g i 54 cm)

Igor Gruca
syn Kamili i Dawida

ur. 7.01. (3350 g i 52 cm)

Patryk Seifried
syn Moniki i Dariusza

ur. 9.01. (3650 g i 56 cm)

Paulina Borkowska
córka Małgorzaty i Marka
ur. 6.01. (3200 g i 53 cm)

Amelia Malina
córka Sary i Krzysztofa

ur. 6.01. (3370 g i 54 cm)

Klara  Aleks
córka Karoliny i Kamila

ur. 8.01. (4120 g i 57 cm)

Piotr Grabacz
syn Marioli i Adriana

ur. 8.01. (3560 g i 58 cm)

Henryk Szulewa
syn Aleksandry i Dawida
ur. 8.01. (3050 g i 58 cm)

leśnych w pobliżu ulicy Leśnej i Szkoły 
Podstawowej nr 27, a więc na granicy 
dwóch miast. Jednak zarówno jedna jak 
i druga komenda nie miały podobnego 
zgłoszenia. Prawdą jest jednak to, że poli-
cja została poinformana, iż grupa nastola-
tek słyszała we wtorek krzyki z pobliskiego 
lasu (tak też przekazywali rodzice). – Od 
wczoraj (10.01) rudzcy policjanci otrzymu-
ją zapytania od osób, do których dotarły 
informacje o zgwałceniu nastolatki. Zanie-
pokojeni rudzianie pytają, czy są one praw-
dziwe. Dementujemy je. Przekazywane z ust 
do ust wiadomości przybierają powoli for-
mę miejskiej legendy i niepotrzebnie potę-
gują emocje. A przyczyną plotek stało się 
zgłoszenie o słyszanym wołaniu pomocy  
w halembskim lesie, o jakim powiadomiono 
nas we wtorek. Zgłaszającymi były nasto-
latki, które słyszały wołanie o pomoc. Nasi 
policjanci sprawdzili to zgłoszenie, doko-
nali również penetracji sporego kawałka 
lasu w rejonie ulicy Modrzewiowej, jednak 
nikogo nie znaleźli, a także nic niepokoją-
cego nie zwróciło ich uwagi. Uspokajamy, 
nie ma powodów do paniki – zaznacza Ar-
kadiusz Ciozak, oficer prasowy KMP Ruda 
Śląska. Joanna Oreł

Pierwsza kobieta w Rudzie Śląskiej komendantem 
kmP ruda ŚLąska

komendant rudzkiego garnizonu policji insp. Grzegorz strzęciwilk powierzył obowiązki komendanta komisariatu Policji ii w rudzie Śląskiej podinsp. 
katarzynie dyczce. Pani komendant dotychczas pełniła funkcję zastępcy komendanta tej jednostki. to pierwsza w rudzie Śląskiej kobieta na stano-
wisku komendanta komisariatu.

– Ze służbami mundurowymi wią-
zała Pani swoją przyszłość już od 
młodości. To było tylko dziecięce ma-
rzenie czy poważny plan na życie?

– Po szkole podstawowej zaczęłam 
się zastanawiać nad tym, by związać 
się z wojskiem lub z policją. Zdecydo-
wałam się jednak na policję, dlatego też 
w liceum skupiłam się na przygotowa-
niach do egzaminów do Wyższej Szko-
ły Policji w Szczytnie. Udało mi się 
dostać na wymarzoną uczelnię. I nie 
ukrywam, że to był mój mały sukces, 
bo gdy zdawałam, to na jedno miejsce 
startowało aż 25 kandydatów. 

– Do stanowiska komendanta pro-
wadziła jednak dłuższa droga...

– Praktyki odbywałam chyba we 
wszystkich możliwych działach – od 
dyżurki, poprzez policję sądową i ze-
spół dzielnicowych, prewencję aż do 
dochodzeniówki, gdzie trafiłam po 
szkole. W Wydziale Kryminalnym Ko-
mendy Miejskiej Policji w Rudzie Ślą-
skiej pracowałam aż do września 2015 
roku. Później trafiłam na wirecki komi-
sariat, gdzie do teraz pełniłam funkcję 
zastępcy komendanta. W czasie mojej 
kariery pełniłam też funkcję kierowni-
ków zespołów kontroli i kontroli za-

rządczej. Wystartowałam też w konkur-
sie Policjant Kryminalny Województwa 
Śląskiego, w którym zajęłam drugie 
miejsce. 

– Czy przejście tych wszystkich 
etapów jest potrzebne do tego, żeby 
dobrze zarządzać swoim zespołem?

– W każdym dziale miałam okazję 
poznać specyfikę różnych stanowisk. 
Praktyki to taki czas, kiedy na danym 
miejscu pracuje się krótko, ale to nie-
zwykle cenne doświadczenia. Dużo na-
uczyłam się w Wydziale Kryminalnym 
oraz od moich przełożonych w Komi-
sariacie Policji II w Rudzie Śląskiej.

– Komisariat II w Rudzie Śląskiej 
to pierwszy, w którym kobieta pełni 
funkcję komendanta. Pań w policji 
wciąż jest za mało?

– Kiedy zaczynałam pracę, było nas, 
kobiet rzeczywiście mniej, teraz jest nas 
więcej. Uważam, że kobiety są bardzo 
dobrymi policjantami i doskonale uzu-
pełniają się z męską częścią. Myślę, że 
mój zespół nie ma problemu z kobietą 
szefem, ponieważ znamy się od lat 
i mieliśmy okazję razem pracować. 
Dzięki temu moi ludzie wiedzą, czego 
wymagam. Nigdy nie pracowałam zza 
biurka i nadal nie zamierzam. Jestem na 

miejscu zdarzeń na równi z innymi po-
licjantami, gdy zachodzi taka potrzeba, 
przesłuchuję świadków  i uczestniczę 
we wszystkich czynnościach. Dla mo-
ich ludzi jestem dostępna 24 godziny na 
dobę. Nawet jeśli policjanci z mojego 
komisariatu potrzebują wsparcia  
w środku nocy, wiedzą, że do mnie za-
wsze można zadzwonić. 

– To nie koliduje z życiem prywat-
nym? Poza byciem komendantem 
jest Pani też matką i żoną. Czy te 
pracę da się połączyć z życiem ro-
dzinnym?

– Jestem mamą dwóch synów, którzy 
mają 5 i 8 lat. Praca nie przeszkadza mi 
w wychowywaniu dzieci. Przy odrobi-
nie samodyscypliny wszystko da się 
połączyć. Mój mąż również jest poli-
cjantem, więc podchodzi ze zrozumie-
niem do tego, że czasem trzeba wyjść 
z domu w środku nocy. Staramy się, tak 
wszystko zorganizować, żeby nasz dom 
funkcjonował zupełnie normalnie. 

– Na koniec zapytam o plany na 
przyszłość, które wiążą się z nowym 
stanowiskiem. Czy nastąpią jakieś 
zmiany?

– Pracuję tutaj od kilku lat. Zawsze 
zgadzałam się z linią obraną przez mo-

ich poprzedników, więc żadnej rewolu-
cji nie będzie. Chcemy nadal pracować 
dla dobra naszej społeczności. Nadal 
też będę zwracała uwagę na to, żeby 
każdy mieszkaniec mógł przyjść do nas 
i zwrócić się o pomoc. Drzwi mojego 
gabinetu zawsze są otwarte i każdy zo-
stanie przyjęty oraz wysłuchany.

Arkadiusz Wieczorek 
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znamy jedną kobietę o sercu gołębia, 
jej oczy to czysta tajemnic głębia.  

Przy niej się goi każda rana,  
taka jest właśnie nasza  

babcia kochana.
Najlepszej babci – Mice na świecie

życzą wnuki Ola, Ilona, Damian, Ralf 
i prawnuki Julka, Maja, 

Sylwia, Dawid.
* * *

Dla Janiny i Stanisława Gagat! 
Święto Babci oraz dziadka  
to jest wyjątkowa gratka!  

Życzeń moc wam dzisiaj ślę,  
byście radowali się. 

Żeby zdrowie dopisało,  
szczęścia wam nie brakowało,  

ani kawy czy słodyczy,  
Tego Wam wnuk Paweł życzy.

* * *

Nasza babcia Jadzia  
najlepsza jest w świecie,

wszystkim mówimy, bo wy nie wiecie.
my babcię kochamy,  

ściskamy za szyję, niech będzie zdrowa  
i sto lat nam żyje!

Najpiękniejsze życzenia  
kochanej babci Jadzi

składają wnuczęta Tomek i Ala.
* * *

kochanym Babciom Basi i Eli  
oraz dziadkom Grzesiowi i Gienkowi 

wszystkiego najlepszego  
życzą

Pola, Stasiu, Jasiu, Tomek i Jurek!

re
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am
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dzień BaBci i dziadka
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130 x 93 mm
200 zł netto

– W styczniu chcemy postawić na ak-
tywność. O kondycję pań zadbają Alek-
sandra Michalik i Anna Stężały-Pocz-
tańska, które zaprezentują ćwiczenia 
idealne na tę porę roku – mówi Patrycja 
Pelka, pomysłodawczyni „Kina dla ko-
biet”. 

Odbędzie się też spotkanie z osobą, 
która podzieli się swoimi cennymi, ży-
ciowymi doświadczeniami. Tym razem 
o swojej drodze do sukcesu opowie Be-
ata Kołoczek, która podczas ostatniej 
gali organizacji  Dress for Success Po-
land odebrała tytuł Beneficjentki Roku. 
– Nigdy nie powinnyśmy wahać się szu-
kać i prosić o pomoc, szukajmy możli-
wości bycia blisko innych kobiet, bo 
nawzajem jesteśmy w stanie dawać so-
bie mnóstwo dobra, wsparcia i siły. Ja 
tak zrobiłam i o tym chcę opowiadać 
innym – mówi Beata Kołoczek. 

Ponadto pierwsze w tym roku spo-
tkanie zostanie poświęcone urodzie 
oraz pielęgnacji wnętrza. „Wszystkie 
baby idą do kina” już 26 stycznia. Po-
czątek spotkania o godzinie 17. Po 
dwugodzinnym spotkaniu dla pań za-
planowano projekcję filmu „Narzeczo-
ny na niby”. 

Możemy też już zdradzić, czego do-
tyczyć będzie marcowe „Kino dla ko-
biet”. – Naszym gościem znów będzie 
docent Wojciech Cnota ze Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej, którego 
prelekcje cieszą się dużą popularno-
ścią. W kolejnych miesiącach pojawi 
się też temat samoobrony oraz pierw-
szej pomocy. Oczywiście nie możemy 
też zapominać o naszym głównym celu, 
czyli namawianiu kobiet do wyjścia 
z domu i spędzania czasu w towarzy-
stwie przyjaciół – mówi Marta Glamb, 
organizatorka „Kina dla kobiet”. 

AW

KINO DLA KOBIET 

Wszystkie baby idą do kina
Przed nami kolejne spotkanie w kinie Patria w ramach „Kina dla kobiet”, gdzie na panie czekać będzie jak zawsze 
wiele atrakcji – a wśród nich mnóstwo porad kosmetycznych i okazji do tego, żeby skorzystać z bezpłatnych 
zabiegów. 

Na stoiskach będzie można skorzystać z poczęstunku i degustacji 
soków, stylizacji brwi, stylizacji paznokci, badania włosów i skóry  
oraz innych zabiegów kosmetycznych. Nie zabraknie poczęstunku 
i ćwiczeń. Zebrane panie poznają także kodeks kobiety aktywnej.   

Po raz pierwszy podczas spotkań w „Kinie dla kobiet" zaplanowano 
także występy wokalne. Swój muzyczny talent zaprezentuje  

Wiktoria Siodłak, rudzianka, wokalistka  
i laureatka licznych konkursów muzycznych. Imprezę poprowadzą 

Marta Glamb, Patrycja Pelka i Arkadiusz Wieczorek. 
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Społeczność Szkoły Podstawowej  
nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty 
w miniony wtorek (9.01) świętowała 
jubileusz 120-lecia istnienia. Z tej oka-
zji odbyła się uroczysta akademia, 
przedstawienie teatralne w wykonaniu 
uczniów oraz msza święta w kościele 
pw. Trójcy Przenajświętszej. 

– Do obchodów tego podwójnego 
święta przygotowywaliśmy się bardzo 
długo, a dzisiaj świętujemy z wieloma 
zaproszonymi gośćmi, wśród których 
znalazły się władze samorządowe, rad-
ni, emerytowani dyrektorzy, członko-
wie rodziny Wilhelma Pluty i wiele in-
nych osób – zaznaczyła Agnieszka 
Kolasa, dyrektorka Szkoły Podstawo-
wej nr 21.

Szkolna uroczystość była okazją do 
złożenia życzeń oraz podziękowań. 

– W murach tej szkoły przez te wszyst-
kie lata uczyło się wielu młodych, zdol-
nych ludzi, którzy w tej chwili są auto-
rytetami dla innych. Życzę Wam, żeby-
ście w przyszłości byli chlubą naszego 
miasta. Bądźcie dumni z tego, że cho-
dzicie właśnie do tej szkoły – powie-
działa prezydent Grażyna Dziedzic do 
uczniów szkoły. 

W placówce, która posiada również 
klasy z oddziałami integracyjnymi, 
uczy się obecnie ok. 230 uczniów. 
– Nasza szkoła z roku na rok rozwija 
się. Mamy też uczniów z różnych dziel-
nic, których rodzice kiedyś chodzili do 
tej szkoły i teraz posyłają do nas swoje 
pociechy. Można powiedzieć, że to jest 
szkoła wielopokoleniowa – podkreśliła 
Mariola Wawro, nauczycielka języka 
polskiego w SP nr 21.  AL

W uroczystości wzięły udział władze Rudy Śląskiej.

KoChłowICe
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SP nr 21 ma już 120 lat
BYKowInA

Wspólne kolędowanie 

Podopieczni mogli posłuchać kolęd w wykonaniu zespołu Tolerancja.

Koncert kolęd i piosenek świątecz-
nych to już tradycja w Ośrodku Adapta-
cyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Bykowinie. W tym roku dla dzieci za-
grał i zaśpiewał zespół Tolerancja, który 
przypomniał uczestnikom spotkania kli-
mat minionych Świąt Bożego Narodze-
nia. 

– Nasz ośrodek odwiedził zespół  
z Ośrodka Terapii Zajęciowej w Święto-
chłowicach, w którego skład wchodzą 
także osoby niepełnosprawne. Zaprosili-
śmy do nas również zaprzyjaźnione gru-
py przedszkolne z rudzkich przedszkoli, 
dlatego to spotkanie ma wymiar integra-
cyjny. W ten sposób chcemy miło 
i w świątecznej atmosferze wejść w nowy 
rok – zaznaczył Arkadiusz Staisz, dyrek-
tor Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych. 

Podczas wydarzenia dzieci nie tylko 
słuchały, ale także aktywnie włączyły 
się w uczestnictwo oraz wspólnie ko-
lędowały. – Przyjaźnimy się z dziećmi 

RUDA

Muzyczna integracja
Po raz kolejny w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 7 w Rudzie odbył się wie-
czór kolędowy. Tradycyjnie już 
zaprezentowali się nie tylko 
uczniowie placówki, ale rów-
nież zaproszeni goście, a wśród 
nich m.in. Józef Skrzek. 

– Kolędowanie w naszej 
szkole ma charakter integra-
cyjny. Po to je organizujemy, 
żeby nasza młodzież, rodzice 
oraz cała społeczność szkolna 
spotkali się ze społecznością 
lokalną – mówi Arlena Przy-
bylska, nauczycielka w ZSP  
nr 7. – Dzięki rodzinnej atmosferze, ja-
ka panuje w szkole, po raz kolejny za-
proszenie do wspólnego kolędowania 
przyjął Józef Skrzek, jeden z najwybit-
niejszych polskich muzyków w historii, 
założyciel zespołu SBB. Artysta swoją 
charyzmatyczną grą wprowadził 
wszystkich w świąteczny nastrój. Mini-
recital wykonała rudzka wokalistka Jo-
anna Niebroj-Matczak przy akompa-
niamencie Marka Jaguckiego – klawi-
szowca zespołu Universe. Swój talent 
wokalny pokazała także Nikola Kopia 
– uczennica II Liceum Ogólnokształcą-

CZARnY�LAS

23. Rudzkie Spotkanie Kolędowe

Spotkanie kolędowe zakończyło się rozdaniem upominków.

Zgodnie z wieloletnią tradycją już 
po raz 23. schole oraz zespoły przypa-
rafialne z Rudy Śląskiej kontynuowały 
w minioną niedzielę świąteczny nastrój 
oraz tradycję kolędowania. Stało się to 
za sprawą Rudzkiego Spotkania Kolę-
dowego, które odbyło się w parafii pw. 
Ducha Świętego na Czarnym Lesie. 
Rudzianie jak co roku licznie w nim 
uczestniczyli, dzieląc magiczną atmos-
ferę niedawnych świąt.

Podczas XXIII Rudzkiego Spotkania 
Kolędowego wystąpiły zespoły i schole 
z Rudy Śląskiej, które zaprezentowały 
kolędy oraz pastorałki.  Nie zabrakło 
także występów solistów. – Idea orga-
nizacji tego wydarzenia związana jest 
z tym, żeby zespoły i schole przypara-
fialne, którym dedykowane jest spotka-
nie, miały jeden dzień na to, żeby 
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cego im. Gustawa Morcinka w Rudzie 
Śląskiej – wylicza.

Ponadto również uczniowie ZSP  
nr 7 zaprezentowali przedstawienie ja-
sełkowe pt. „Brama do nieba jest cia-
sna”. – Uczniowie bardzo przeżywają 
te spotkanie, a szczególnie swój wy-
stęp, bo mają okazję zaprezentować się 
przed szerszą publicznością. Bardzo 
raduje nas to, że to kolędowanie staje 
się taką naszą małą tradycją i wspólnie 
możemy się jeszcze cieszyć świątecz-
nym klimatem – podsumowuje Arlena 
Przybylska. JO

Gwiazdą kolędowania w ZSP nr 7 był Józef Skrzek.
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wspólnie koncertować – mówi Grze-
gorz Gros, pomysłodawca wydarzenia 
i dyrygent scholi „Duchu Ogniu”. 

z ośrodka od wielu lat, dlatego posta-
nowiliśmy razem kolędować. To jeden 
ze sposobów naszej integracji, który 
przypadł im do gustu i są zadowolone, 
że biorą udział w tym kolędowaniu  

– powiedziała Sylwia Wasser, nauczy-
cielka z Miejskiego Przedszkola nr 17, 
która na spotkanie w Bykowinie przy-
szła z grupą pięciolatków. 

AL

 Podczas koncertu wystąpiła m.in. schola Boże Nutki.
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To właśnie ta schola wraz ze Stowa-
rzyszeniem Rodzin Katolickich koło 
Czarny Las kolejny raz zorganizowała 
wspólne kolędowanie dla mieszkań-
ców. W tym rok, z racji obchodów Ro-
ku Świętego Józefa Kaliskiego, tema-
tyka spotkania związana była właśnie 
ze świętym Józefem. – Co roku jest to 
dla nas bardzo miłe wydarzenie. By 
nas posłuchać, przyjeżdżają ludzie 
z całej Rudy Śląskiej – albo z racji kon-
kretnego zespołu, albo mamy już swo-
ich stałych słuchaczy. Ponadto to oka-
zja do przeglądu twórczości zespołów 
oraz jeszcze możliwość pokolędowa-
nia. A jak wiadomo, my Polacy, lubimy 
kolędować – podsumowuje Gros.

 JO 
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– Wiaty mają ponad 5 metrów długości. 
Szyby wykonane zostały ze szkła hartowa-
nego, na bocznych znalazło się logo Rudy 
Śląskiej, a tylna jest alternatywną po-
wierzchnią dla grafi k przedstawiających 
charakterystyczne miejsca naszego miasta. 
Wiaty zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie 
oświetlenia ulicznego zostały podświetlone, 
podobnie jak nazwy przystanków – infor-
muje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji UM.

Na ośmiu przystankach w Rudzie Śląskiej stanęły nowe wiaty. Są to nowoczesne obiekty, 
zaprojektowane specjalnie dla miasta. Koszt inwestycji to 266 tys. zł.

Nowe wiaty z rudzkim motywem
Zgodnie z podpisaną umową nowe 

wiaty stanęły na następujących przystan-
kach: „Nowy Bytom Urząd Miasta” przy 
ul. Niedurnego (kierunek Wirek), „Ruda 
Południowa” przy ul. Zabrzańskiej (kie-
runek Zabrze), „Ruda Południowa” przy 
ul. Wolności (kierunek Godula), „Godula 
Plac Niepodległości” (kierunek Bytom), 
„Halemba Park Wodny” przy ul. Kłodnic-
kiej (w obu kierunkach), „Bykowina 
Grzegorzka” przy ul. Górnośląskiej oraz 

„Kochłowice Rynek” przy ul. Oświęcim-
skiej (kierunek Katowice).

Na terenie Rudy Śląskiej zlokalizowane 
są 223 przystanki autobusowe. 156 przy-
stanków wyposażonych jest w wiaty, w tym 
145 wiat jest własnością miasta, a pozostałe 
to wiatokioski. Przystanków tramwajo-
wych jest 41, 14 z nich wyposażonych jest 
w wiaty, które są własnością spółki Tram-
waje Śląskie S.A.

DR

– Będzie to wyjątkowe miejsce, najbar-
dziej zadowoleni będą najmłodsi. Specjal-
nie dla nich przygotowany zostanie duży 
plac zabaw oraz oświetlona górka sanecz-
kowa. Pozostali mieszkańcy też znajdą coś 
dla siebie. Będą alejki spacerowe, miejsca 
do odpoczynku oraz górka widokowa, z któ-
rej przy dobrej pogodzie będzie można po-
dziwiać Beskidy – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Rozpoczęte właśnie prace dotyczą 
pierwszego etapu rewitalizacji hałdy. W ra-
mach tej części zadania prowadzone będą 
roboty ziemne związane z ustabilizowa-
niem hałdy. Podczas tych prac zachowany 
zostanie fragment urwiska jako tzw. świa-
dek historii. Dzięki temu będzie można 
zobaczyć przekrój hałdy i poznać jak jest 
ona zbudowana. Żeby można było rozpo-
cząć wspomniane prace, wykonawca naj-
pierw musi przygotować drogę technolo-
giczną dla ciężkiego sprzętu, a także wy-
ciąć kolidujące z inwestycją drzewa oraz 
krzewy. – Są one usuwane głównie w pół-
nocnej części hałdy, gdzie następnie będą 
złagodzone ostre skarpy zagrażające bez-
pieczeństwu. Oczywiście po zakończeniu 
tych prac będą nowe nasadzenia. Ten etap 
rewitalizacji ma być gotowy w ciągu sze-
ściu miesięcy – tłumaczy wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – Pozostała część inwe-
stycji realizowana będzie w ramach budo-
wy Traktu Rudzkiego. Aktualnie trwa ana-
liza złożonych w przetargu ofert. Gdy zo-
stanie już wyłoniony wykonawca, będziemy 
mogli także ruszyć z tym etapem zadania. 
Całość ma być gotowa jesienią 2018 r. 
– dodaje.

We wspomnianej drugiej części inwesty-
cji powstanie głównie cała infrastruktura. 

Ruszyły pierwsze prace przy zagospodarowaniu pocynkowej hałdy przy ul. 1 Maja w Wirku. Aktualnie w tym miejscu trwa 
wycinka drzew i krzewów oraz przygotowywana jest droga dojazdowa dla ciężkiego sprzętu. Niebawem rozpoczną się robo-
ty ziemne, które będą główną częścią pierwszego etapu inwestycji. Ma się ona zakończyć do czerwca. Równocześnie trwa 
wybór wykonawcy pozostałych prac. Całość inwestycji ma być gotowa jesienią tego roku. Zadanie realizowane jest ze środ-
ków unijnych w ramach dwóch projektów – Lumat i Trakt Rudzki.

Rewitalizacja hałdy rozpoczęta 

Przede wszystkim industrialny plac zabaw, 
punkt widokowy, oświetlona górka sanecz-
kowa oraz tor do jazdy na BMX. Pojawią 
się miejsca odpoczynku w postaci ławek, 
hamaków oraz specjalnych przestrzennych 
sześcianów z zamontowanymi fotelami. 
Wydzielone zostaną także miejsca do gril-
lowania. Ciekawym elementem, który 
utworzony zostanie w ramach inwestycji, 
będzie zielone pole do gry. Będzie to duży 
trawnik, na którym będzie można grać np. 
w piłkę lub badmintona. Ponadto na terenie 
zwałowiska utworzone zostaną oświetlone 
ścieżki spacerowe, pojawią się także kame-
ry monitoringu.

Na terenie całej hałdy zainstalowane zo-
staną również odpowiednie tablice infor-
macyjne dotyczące m.in. historii tego miej-
sca. 

Oprócz utworzenia specjalnej przestrze-
ni pod funkcje rekreacyjne kluczowa 
w procesie zagospodarowania hałdy będzie 
jej dalsza rekultywacja, która zostanie prze-
prowadzona na bazie badań naukowych 
oraz w konsultacji z Instytutem Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych w Katowi-
cach. – Rekultywacja polegać będzie na 
umieszczeniu w glebie specjalnych dodat-
ków, które będą wiązać zanieczyszczenia 
w części korzeniowej roślin, tak aby nie 
przechodziły one do ich części naziemnej. 
W ten sposób użytkowanie hałdy i kontakt 
z tak nasadzonymi roślinami będzie bez-
pieczny – zapewnia dr Marta Pogrzeba z In-
stytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowio-
nych w Katowicach. 

Co istotne, nasadzane rośliny to specjal-
ne gatunki traw – kostrzewa czerwona oraz 

życica trwała, które oprócz właściwości fi -
tostabilizacyjnych wolno wzrastają. W ten 
sposób nie będzie potrzeby częstego ich 
koszenia, co będzie miało wpływ na koszty 
utrzymania zieleni na hałdzie.

Przypomnijmy też, że w związku z zago-
spodarowaniem hałdy przeniesionych zo-
stało kilkadziesiąt pobliskich garaży. – Ma-
my już podpisaną umowę z wykonawcą, 
który w nowej lokalizacji przy ul. Tołstoja 
wybuduje nowy kompleks. Ma tam powstać 
około 80 garaży. Rozpoczęły się już pierw-
sze prace związane z przygotowaniem tere-
nu pod budowę. Garaże mają być gotowe 
do listopada br. – informuje wiceprezydent 
Michał Pierończyk.

Ściśle z przebudową hałdy wiąże się tak-
że inny duży projekt, który realizować bę-
dzie miasto. Mowa tu o Trakcie Rudzkim, 

którego pierwszy etap powstanie w ramach 
zagospodarowania hałdy. Trakt ten to ścież-
ka rowerowo-piesza, a miejscami także rol-
karska, która połączy dwie rudzkie dzielni-
ce: Wirek i Nowy Bytom. W ramach pro-
jektu zrewitalizowanych zostanie łącznie 
siedem dużych obszarów zielonych, w tym 
kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. 
– Opracowana została już dokumentacja 
obejmująca całość inwestycji. Po wybudo-
waniu pierwszego etapu w tym roku, reali-
zowane będą kolejne odcinki. Całość ma 
być gotowa w 2019 r. – informuje Michał 
Pierończyk. Miasto na realizację Traktu 
Rudzkiego pozyskało ponad 6 mln zł ze 
środków Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.

Aktualnie prowadzone prace przy rewi-
talizacji hałdy realizowane są natomiast 
w ramach innego projektu unijnego – cho-
dzi tu o projekt LUMAT. Będzie on realizo-
wany do 2019 roku w ramach Programu 
INTERREG Central Europe. Jego całkowi-
ta wartość to ok. 10 mln zł, z czego dofi -
nansowanie do rudzkiej „części” wyniesie 
ponad 1 mln zł. Jego partnerami obok Rudy 
Śląskiej są inne europejskie miasta oraz in-
stytuty badawcze, m.in. Turyn, Lipsk, Dre-
zno, Trnava, Kranj, czy Ostrawa.

Hałda przy ul. 1 Maja jest jednym z czte-
rech zwałowisk pocynkowych w Rudzie 
Śląskiej i wyróżnia się tym, że znajduje się 
praktycznie w centrum miasta. Zajmuje ob-
szar 6,5 ha i jest pozostałością po działają-
cej w tym rejonie w okresie od pierwszej 
połowy XIX w. do 1925 roku hucie cynku 
Liebe – Hoffnung.

W Rudzie Śląskiej hałdy zajmują 3,5 
km², czyli blisko 5 proc. powierzchni mia-
sta. W 2015 roku udało się je wszystkie 
zinwentaryzować. W ten sposób na mapie 
miasta naniesiono 35 lokalizacji. Więk-
szość ze zinwentaryzowanych zwałowisk 
w mieście to hałdy pokopalniane, na któ-
rych znajdują się odpady pogórnicze. TK

Rozpoczęły się już pierwsze prace przy rewitalizacji hałdy przy ul. 1 Maja.
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Nowe zasady  
przyznawania mieszkań 

Z początkiem nowego roku zmieniają się zasady przyznawania mieszkań 
komunalnych w Rudzie Śląskiej. Radni doprecyzowali przepisy określają-
ce sytuacje, w których można otrzymać mieszkanie oraz przepis dotyczą-
cy przyłączeń i podziałów lokali. Określono również maksymalny czas 
oczekiwania na mieszkanie. 

– Większość rudzkich placówek oświato-
wych termomodernizację ma już za sobą, 
a w pozostałych systematycznie każdego 
roku przeprowadzamy takie inwestycje  
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.  
– Termomodernizacja to oszczędności oraz 
poprawa warunków nauki, a także estetyki 
budynków – dodaje.

Szkoła Podstawowa nr 14 mieści się  
w dwóch budynkach przy ul. Głównej, 
z których jeden dzieli z Miejskim Przed-
szkolem nr 28. W maju ubiegłego roku obie 
placówki zostały połączone w Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 3. – Zakres prac 
obejmował renowację elewacji, wymianę 
stolarki okiennej oraz wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania – mówi Piotr Ja-
nik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM.  
– Trzeba też pamiętać, że w 2016 roku 
w obu budynkach wymienione zostało po-
krycie dachów wraz ze stolarką okienną na 
poddaszach – dodaje. Wartość zakończonej 
niedawno inwestycji to ponad  
1,5 mln zł, z kolei prace wykonane  
w 2016 r. kosztowały ponad 1 mln zł.

Obecnie trwa termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 13 przy ul. ks. Józefa Nie-
dzieli. W tym przypadku zakres prac obej-
muje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, 
a także wymianę pokrycia dachowego wraz 
z dociepleniem, instalacji c.o., oświetlenia 
oraz okien i drzwi zewnętrznych.  
– Co istotne, w ramach zadania wykonana 
zostanie też instalacja fotowoltaiczna, skła-
dająca się z 72 paneli – informuje Piotr Ja-
nik. Wartość inwestycji, która ma się zakoń-
czyć w czerwcu br., to prawie 1,7 mln zł.

Latem ma zostać ukończona termomo-
dernizacja budynku dawnego Gimnazjum 
nr 7 przy ul. Obrońców Westerplatte, któ-
re w związku z reformą oświaty zostało 

Przybędzie szkół po termomodernizacji

Zakończyła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 i Miejskiego Przedszkola nr 28 w Rudzie Śląskiej. 
Inwestycja kosztowała 1,5 mln zł. W budżecie miasta na 2018 rok  na inwestycje w placówkach oświatowych 
zaplanowano prawie 10 mln zł, z czego ponad 3,8 mln zł to wydatki związane z termomodernizacją.

włączone do Szkoły Podstawowej nr 16. 
– To zadanie obejmuje m.in. docieplenie 
ścian i stropów ostatniej kondygnacji, 
wymianę poszycia dachu, instalacji c.o., 
stolarki drzwiowej i dotychczas niewy-
mienionej stolarki okiennej – wylicza 
Piotr Janik. – Do tego na dachu budynku 
wykonana zostanie instalacja fotowolta-
iczna, złożona ze 100 paneli, a oprawy 
oświetleniowe w placówce zostaną wy-
mienione na energooszczędne typu LED 
– informuje.

W realizacji jest także termomoderniza-
cja Miejskiego Przedszkola nr 18, gdzie  
m.in. docieplane są ściany zewnętrzne, fun-
damentowe i piwniczne oraz wymieniane 
drzwi zewnętrzne i instalacja centralnego 
ogrzewania.

Przypomnijmy, że na termomodernizację 
Szkoły Podstawowej nr 13 i budynku daw-
nego Gimnazjum nr 7 miastu przyznane 
zostało unijne dofinansowanie. – Te dwa 

zadania były częścią naszego projektu, 
obejmującego osiem placówek oświato-
wych. Pozostałe sześć już się zakończyło. 
Były to inwestycje w Miejskich Przedszko-
lach nr 25, 30, 31 i 43, Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 oraz Zespole Szkół 
Specjalnych nr 4 – wylicza wiceprezydent 
Michał Pierończyk. – Dofinansowanie 
zgodnie z wnioskiem wynosi ponad  
12,5 mln zł przy kwocie całkowitej projektu 
16,3 mln zł – dodaje.

Dzięki tym inwestycjom zmniejszy się 
liczba rudzkich szkół, które nie przeszły 
termomodernizacji. – Z 77 placówek oświa-
towych, które funkcjonowały w mieście 
przed tegoroczną reformą oświaty, takie in-
westycje przeprowadzono już w 55, a trzy 
budynki, które powstały w latach 90.  
XX wieku, ich nie wymagają – podkreśla 
odpowiedzialna za oświatę wiceprezydent 
Anna Krzysteczko.

 WG

– Łatwy dostęp do mieszkań komunal-
nych to jeden z priorytetów naszych dzia-
łań – podkreśla prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic. – Na bieżąco reorganizujemy 
obowiązujący system zarządzania i dys-
ponowania zasobem komunalnym, aby 
wyeliminować problemy – dodaje.

Do tej pory zasadą otrzymania miesz-
kania było nieposiadanie tytułu prawnego 
do innego lokalu mieszkalnego, np. prawa 
własności czy najmu. – Zmiana obowią-
zujących przepisów miała na celu wyjście 
naprzeciw mieszkańcom, czyli uspołecz-
nienie decyzji przyznawania mieszkań. 
Nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu 
mieszkalnego nie zawsze jest tożsame 
z posiadaniem niezaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych – wyjaśnia wiceprezy-
dent Michał Pierończyk. Obecnie w myśl 
nowej uchwały  mieszkania oddawane bę-
dą w najem mieszkańcom, którzy mogą 
mieć tytuł prawny do innego mieszkania, 
ale muszą też spełniać jeden z określo-
nych warunków, na przykład posiadać 
umowę najmu innego mieszkania na czas 
oznaczony, nieprzekraczający 10 lat lub 
zajmować mieszkanie, którego stan tech-
niczny nie nadaje się do zamieszkiwania, 
albo utracili mieszkanie w wyniku zdarze-
nia losowego takiego jak pożar czy klęska 
żywiołowa. 

Kilka warunków przyznania mieszka-
nia dotyczy sytuacji rodzinnych, takich 
jak pozostawanie w separacji, uzyskanie 
rozwodu, przemoc domowa, czy opusz-
czenie domu dziecka. W tych przypad-
kach osoba opuszczająca dotychczas zaj-
mowanie mieszkanie również może ubie-
gać się o przyznanie lokalu z zasobów 
miasta. – Każdą z sytuacji analizujemy in-
dywidualnie. W przypadkach budzących 
wątpliwości co do przyznania mieszkania, 
występujemy o opinię do Społecznej Ko-
misji Mieszkaniowej – tłumaczy wicepre-
zydent Michał Pierończyk.

W obowiązującej uchwale doprecyzo-
wano również przepis dotyczący przyłą-
czeń i podziałów mieszkań. – Chodzi tutaj 
o racjonalne gospodarowanie miejskim 
zasobem mieszkaniowym. Nowy zapis po-
zwala m.in. na łączenie samodzielnych, 
lecz niefunkcjonalnych mieszkań – wyja-
śnia Anna Stemplewska, naczelnik Wy-
działu Spraw Lokalowych. 

Kolejną istotną zmianą jest to, że oso-
by, które nie uzyskają mieszkania przez 
10 lat od daty złożenia wniosku, zostaną 
skreślone z listy osób oczekujących na 
przyznanie mieszkania do remontu.  
– Obecnie czas oczekiwania na mieszka-
nie znacznie się skrócił, 10 lat to wystar-
czający czas na uzyskanie lokalu odpo-

Basen kryty w Nowym Bytomiu 
 ponownie otwarty

Po kilkumiesięcznej modernizacji budynku basenu krytego w Nowym Bytomiu obiekt został ponownie udostęp-
niony mieszkańcom. Prace remontowe związane były z usunięciem płyt azbestowych oraz ociepleniem elewacji 
frontowej budynku. Wymienione zostały drzwi i okna, przebudowane zostało także wejście główne, a także od-
nowiony został hol. Całość kosztowała ponad 270 tys. zł.

Kluczową częścią zakończonej właśnie 
inwestycji było usunięcie znajdujących się 
na 230 m kw. elewacji frontowej płyt azbe-
stowych. W dalszej kolejności przeprowa-
dzone były pozostałe prace. – Wykonaliśmy 
docieplenie elewacji, wymieniliśmy stolar-
kę okienną i drzwiową zewnętrzną, dosto-
sowaliśmy budynek dla osób niepełno-
sprawnych poprzez likwidację wiatrołapu 
i wykonanie podjazdu, przebudowaliśmy 
strefę wejścia do budynku – wylicza Piotr 
Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzę-
du Miasta Ruda Śląska. Ponadto w trakcie 
robót zainstalowano monitoring oraz 
oświetlenie zewnętrzne elewacji.

wiadającego oczekiwaniom wnioskodaw-
cy – tłumaczy Anna Stemplewska.   

Obecnie na liście oczekujących na przy-
znanie mieszkania są 1154 osoby. Aby sta-
rać się o przyznanie mieszkania z zasobu 
miasta należy złożyć wniosek w Biurze 
Obsługi Mieszkańców UrzędU Miasta. Do 
wniosku należy dołączyć zaświadczenie 
o dochodach z sześciu ostatnich miesięcy 
lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu 
Pracy albo oświadczenie o kontynuowaniu 
nauki. Druk wniosku dostępny jest w BOM 
oraz na stronie internetowej miasta w Biu-
letynie Informacji Publicznej. Tam też pu-
blikowane są średnio dwa razy w miesiącu 
wykazy wolnych mieszkań. Podana jest 
data i godzina oględzin każdego z lokali. 
Osoby zainteresowane danym mieszka-
niem, które wcześniej złożyły wniosek, 
powinny stawić się na oględzinach i na 
miejscu zapisać się na listę chętnych do 
najmu konkretnego mieszkania. Mieszka-
nie otrzyma ta osoba, która najwcześniej 
złożyła wniosek. 

Proponowane do najmu mieszkania 
wymagają remontu. Najemca jest zobo-
wiązany wykonać go w ciągu trzech mie-
sięcy,  w tym czasie jest zwolniony z pła-
cenia czynszu. 

Istotnym elementem polityki mieszka-
niowej Rudy Śląskiej jest Społeczna Ko-
misja Mieszkaniowa. Opiniuje ona wnio-
ski o przyznanie lokalu mieszkalnego po-
za ustaloną na liście kolejnością oraz kon-
troluje realizację przydziału mieszkań 
według list osób zakwalifikowanych do 
otrzymania lokalu mieszkalnego i socjal-
nego z zasobów gminnych.  Wprowadzili-
śmy też rejestr osób ubiegających się 
o zamianę mieszkania z prostą procedurą: 
wystarczy dowód osobisty i wypełniony 
formularz zgłoszeniowy – mówi Anna 
Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw 
Lokalowych UM. – Zamianę traktujemy 
jako jeden ze sposobów wyjścia z trudnej 
sytuacji finansowej i proponujemy ją za-
dłużonym najemcom – dodaje. 

Ustalono trzy sposoby regulacji długu: 
może on być płacony przez nowego na-
jemcę lub przez osobę zadłużoną i nowego 
najemcę. Kolejna możliwość to zamiana 
bez przejmowania zobowiązań. – Dzięki 
już wprowadzonym zmianom mieszkania 
szybciej znajdują najemców. Odnotowali-
śmy też wzrost wpływów z najmu – zazna-
cza wiceprezydent Michał Pierończyk.

Nowe przepisy natomiast pozwalają 
wyjść naprzeciw potrzebom mieszkań-
ców, bardziej indywidualnie ocenić ich 
sytuację i pomagać przede wszystkim tym 
osobom, które realnie tej pomocy potrze-
bują.  IM

Przypomnijmy, że pod koniec 2016 r. 
obiekt wyposażony został w instalację foto-
woltaiczną. Dzięki niej wyprodukowany 
„ekoprąd” wykorzystywany jest do zasila-
nia instalacji odpowiedzialnej za technolo-
gię wody basenowej oraz oświetlenie base-
nu.

W Rudzie Śląskiej funkcjonują trzy kry-
te baseny: w Rudzie, Kochłowicach i No-
wym Bytomiu. W 2017 r. odnotowano 
w nich ponad 131 tys. wejść. Najwięcej na 
basenie w Rudzie – 55 615. Z racji kilku-
miesięcznego remontu basen w Nowym 
Bytomiu w ubiegłym roku odwiedziło 21 
149 osób. TK

Szkoła Podstawowa nr 14 i Miejskie Przedszkole nr 28  
już po termomodernizacji.
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Chcę, żeby moja płyta była pełna słońca

– Od jakiegoś czasu jesteś na śląskiej scenie. 
Jak to się zaczęło i co wydarzyło się przez ten 
czas?

– Moja pierwsza piosenka pojawiła się w listo-
padzie 2015 r. Po raz pierwszy można ją było usły-
szeć na antenie Radia Fest. To był pierwszy utwór 
i pierwszy sukces, czyli tytuł Muzyczne Zasko-
czenie w plebiscycie na Szlagier Roku 2015. To 
było dla mnie ogromne osiągnięcie, dające moty-
wację do dalszego tworzenia.

– Tak też się stało i obecnie masz na swoim 
koncie dużo więcej utworów i pracujesz nad 
debiutancką płytą.

– Płyta będzie spełnieniem moich marzeń,  
a jak wiadomo, marzenia są po to, żeby – jak 
śpiewam w jednym z moich utworów – dążyć do 
ich spełnienia. Nie chcę robić nic na szybko, dla-
tego powoli pracuję nad utworami, do których 
sama piszę teksty. Kiedy przyjdzie na to czas, 
pojawi się płyta. Choć słucham wielu gatunków 
muzycznych, to w moich piosenkach chcę poka-
zywać siebie i to jaka jestem. Chcę, żeby taka 
była moja płyta – słoneczna i wesoła – gdyż dużo 
podróżuję i stąd pomysły oraz teksty moich pio-
senek. 

– Nagrałaś już swój pierwszy teledysk?
– Tak. Pojawił się już teledysk, gdyż chciałam 

dotrzeć do moich sympatyków również poprzez 
obraz. Lubię się bawić i to chyba widać w tym te-
ledysku. Występuje ze mną mój mąż, Andrzej, 
który bardzo mnie wspiera w moich artystycznych 
działaniach. Mam nadzieję, że teledysk się podo-
ba. Jestem z niego bardzo zadowolona, bo dzięki 

Podczas�najbliższego�spotkania�„Gramy�po�śląsku”�w�ODK�RSM�„Matecznik”�wystąpi�m.in.�
rudzianka�Bogusława�Piechura,�która�na�śląskiej�scenie�zaistniała�w�2015�roku.�Z�artystką�
rozmawiamy�m.in.�o�muzycznych�planach�na�najbliższe�tygodnie.

współpracy z twórcami teledysku, udało nam się 
stworzyć coś fajnego. 

– Czego więc życzyć Ci na najbliższe tygo-
dnie?

– Chyba wielu okazji do spotkań z publiczno-
ścią. Nic tak nie cieszy, jak możliwość pokazania 
innym tego, co gra ci w sercu. Za mną fantastycz-
ny koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Holandii, a przed nami spotkanie 
w „Mateczniku”. Wierzę, że po raz kolejny bę-
dziemy się świetnie bawić. 

 Arkadiusz Wieczorek
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Płyty z dostawą do domu zamów  
na stronie inter netowej 

sklep.wiadomoscirudzkie.pl

Płyty dostępne w redakcji 
„Wiadomości Rudzkich”. 
Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36
ZaPRasZamy  
pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00
pt. 8.00-15.00

DRUGA PŁYTA 

GRATIS*

*�t
ylk

o�w
�st
yc
zn
iu�

pł
yt
a�,
,B
al�
Se
nio

ra
”�d

o�w
yc
ze
rp
an

ia�
za
pa

só
w.
�

PROMOCJA!



OGŁOSZENIE

11www.wiadomoscirudzkie.pl  WOKÓŁ NAS | 17.01.2018

Kolędy i muzyka cerkiewna na Ficinusie
KULTURA

19 stycznia, w piątek, o godz. 17.00 w kościele ewangelicko-augsburskim w dzielnicy Wirek wystąpi Prawosławny Kameralny Chór Męski Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 
pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka. Koncert kolęd i muzyki cerkiewnej zainauguruje tegoroczny cykl „Twórczych piątków na Ficinusie”.

W piątkowy wieczór rudzianie będą mieli oka-
zję wziąć udział w niecodziennym wydarzeniu.  
– Tradycyjnie w styczniu odbywa się Tydzień Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan. W naszym mieście 
regularnie, co roku, odbywają się nabożeństwa 
ekumeniczne w naszym kościele i kościele pw. św. 
Wawrzyńca. Myślę, że ten koncert wpisuje się rów-
nież w program ekumenicznego tygodnia, a także 
Wirku jako dzielnicy tolerancji – wielu kultur i tra-
dycji. Jest też zaproszeniem do poznania wspania-
łej muzyki i duchowości prawosławia – mówi ks. 
Marcin Brzóska, proboszcz wireckiej parafii.  
– Wstęp na koncert jest bezpłatny – dodaje.

Koncert został podzielony na dwie części: li-
turgiczną i kolędową. W części liturgicznej bę-
dzie można usłyszeć m.in. „Hymn Maryjny”, 
„Uwielbienie do św. Onufrego” w wykonaniu 
barytona Łukasza Hajduczeni, czy Magnificat 
na melodię starobułgarską w wykonaniu tenora 
Bogdana Kuźmiuka. Nie zabraknie też prze-
pięknych kolęd i pastorałek, takich jak „Cicha 

noc”, „Bracia patrzcie jeno” czy „Dzisiaj w Be-
tlejem”. – Będą tradycyjne polskie kolędy, ale 
wykonamy też rumuńską kolędę „La Betlejem”. 
„Cichą noc” zaśpiewamy po polsku i słowiań-
sku – zdradza dyrygent prof. zw. dr hab. Włodzi-
mierz Wołosiuk.

Chór męski Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie istnieje od czasu powoła-
nia w 1954 roku tej ekumenicznej uczelni. Po-
siada w swym dorobku artystycznym liczne na-
grody (I nagroda na Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce) oraz 
własne wydawnictwa fonograficzne. Chórzyści 
koncertują w kraju i za granicą (m.in. w Niem-
czech, na Białorusi i Ukrainie). Z zespołem 
współpracują soliści: Bogdan Kuźmiuk – tenor i 
Łukasz Hajduczenia – baryton, absolwenci Uni-
wersytetu Muzycznego i Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej w Warszawie.

Od 1990 roku chórem dyryguje pracownik 
sekcji prawosławnej teologii praktycznej prof. 

zw. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – muzyk, dy-
rygent, specjalista w zakresie śpiewu cerkiew-
nego, języka cerkiewnosłowiańskiego i prawo-
sławnej teologii praktycznej, który jest nauczy-
cielem akademickim Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie.

Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie” to inicja-
tywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii ewan-
gelickiej. Ma ona na celu promocję kolonii ro-
botniczej Ficinus przy ul. Kubiny oraz szeroko 
pojętych tradycji śląskich. „Twórcze piątki” od-
bywają się w salkach parafii ewangelickiej 
w Wirku lub w tamtejszym kościele. Przed lub 
po każdym spotkaniu jest możliwość zwiedza-
nia kolonii z przewodnikiem, po wcześniejszym 
zgłoszeniu.

Kolonia Ficinus to historyczne osiedle robot-
nicze znajdujące się przy ul. Kubiny w Rudzie 
Śląskiej-Wirku. Od 2006 roku wpisane jest na 
Szlak Zabytków Techniki Województwa Ślą-
skiego. Osiedle to powstało w 1867 roku dla 

pracowników kopalni Gottessegen (obecnie ko-
palnia Pokój). Właścicielami kopalni byli prze-
mysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli 
również fundatorami osiedla. Kolonia składa się 
z szesnastu domów i stanowi jeden z najstar-
szych zachowanych zespołów budownictwa pa-
tronackiego na Górnym Śląsku. Nazwano ją tak 
na cześć ważnego urzędnika górniczego, który 
był odpowiedzialny za jej budowę. Budynki Fi-
cinusa w niczym nie przypominają typowych 
ceglanych śląskich familoków. Niezwykłość ko-
lonii polega na użyciu jako budulca naturalnego 
piaskowca, pozyskiwanego z okolicznych ka-
mieniołomów. W każdym budynku znajdowały 
się cztery mieszkania, a w nich: przedsionek, 
kuchnia i mały pokój. Ficinus miał charakter ko-
lonii wiejsko-przemysłowej. Mieszkali w niej 
„górniko-rolnicy”, którzy na co dzień fedrowali 
węgiel, a w wolnym czasie uprawiali pola, znaj-
dujące się za budynkami mieszkalnymi.

IM
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wojciecha 

kossaka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość grunto-
wa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ul. Wojciecha kossaka, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3901/120 
o powierzchni 1209 m2, użytki: Ps-IV, R-V, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 4 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW 
Gl1S/00020419/4. W dziale III księgi figuruje wpis : „Właściciele wykazów nr 363 i 477 
Bielszowice przyznali sobie wzajemnie i ich następcom prawnym prawo drogi wymie-
nione w rozprawie z dnia 10.02.1890 r. – tu przeniesiono i wpisano z księgi wieczystej 
Bielszowice 363 dnia 6.11.1969 r. – tu przeniesiono z księgi wieczystej kw 8207”; dział IV 
wolny jest od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/lXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 
22.06.2006 r. ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 
2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 3901/120 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (symbol planu MN1).

Zbywana nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu; przez działkę przebiega 
skarpa bezpośrednio przyległego zbiornika wodnego, okresowo w zależności od wy-
stępujących warunków atmosferycznych występują problemy hydrologiczne związane  
z powierzchniowym odprowadzaniem wód deszczowych, jak również podnoszeniem się 
zwierciadła wód w zbiorniku; zwierciadło wody w zbiorniku jest zmienne w zależności od 
występujących opadów atmosferycznych i może powodować okresowe zalewanie przy-
ległego terenu, a co za tym idzie przedmiotowej nieruchomości; działka jest niezagospo-
darowana, porośnięta trawą i drzewami, posiada dojazd z drogi publicznej ul. Wojciecha 
kossaka. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ( t.j. dz.U. z 2016 r., poz. 
1440 ze zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 
m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Wojciecha kossaka. W celu budowy zjazdu z drogi 
publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do 
Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 132.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek 

od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta 

Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną 

treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 14.02.2018 r. 
dokonają wpłaty wadium w wysokości 6.600,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. kossa-
ka” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank 
Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie 
tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-
18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargo-
wej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 
99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy kingi 
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą 

niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 18.12.2017 r. zakończył się wynikiem nega-
tywnym.

Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wie-
czyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ul. Kingi, obejmującą stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 965 m2, obręb Bielszowice, 
k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 4948/216 o powierzchni 28 m2, użytek dr, kW nr Gl1S/00006378/0 
i 4949/213 o powierzchni 937 m2, użytki: dr, R-VI, kW nr Gl1S/00007235/3 wraz ze sprzedażą udziału wynoszą-
cego 1/6 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej 
stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 758 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone nu-
merami geodezyjnymi:

– 4950/216 o powierzchni 369 m2, użytki: lz-V, dr, kW nr Gl1S/00006378/0,
– 4951/213 o powierzchni 389 m2, użytki: dr, R-VI, kW nr Gl1S/00007235/3 - z przeznaczeniem pod drogę 

dojazdową.
 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana 

działka nr 4950/216 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN27) i tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1), działki nr 4949/213 i 4951/213 stanowią teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN27).

 Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i usługowej (nr 4949/213), po-
rośnięte drzewami i krzewami. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Na Piaski. Zgodnie z art. 6 ustawy 
o drogach publicznych ( t.j. dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w od-
ległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Na Piaski dla działek nr 4949/213 i 4951/213.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działek nr 4948/216 i 4949/213 pod zabudowę mieszkaniową 
wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działkach nr 4950/216 i 4951/213 wynosi 115.000,00 zł, tj. działka pod 
zabudowę 101.000,00 zł, droga 14.000,00 zł.

Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, 
z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.

Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
 Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warun-
ku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej 
użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2018 r. o godz. 12.00  
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 8.02.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.800,00 zł z dopiskiem 
„wadium – ul. kingi, działki nr 4948/216 i 4949/213” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 
13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwar-
ciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do 
odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. 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 
elewacji. 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.

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

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

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

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

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. 
Tel. 605-109-517.

 Hydraulik. Tel. 797-599-031.

 Czyszczenie tapicerki meblowej, 
wykładzin-solidnie. Tel. 601-422-342. 

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

 CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy, 
obszywamy), wykładzin, tapicerki, fak-
tury VAT. Tel. 602-642-294.

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 
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. 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.

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

 Halemba, dwupokojowe, 39 m2, 99 
tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

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

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej 
pilne. Tel. 668-591-916.

 Atrakcyjne oferty mieszkań w Ru-
dzie Śląskiej, dobre ceny. Zapraszamy 
na www.lokator.nieruchomosci.pl. Tel.  
793-017-323.

 
 Atrakcyjne domy szeregowe: 

WIREK ul. Jankowskiego 107 m2 
– NOWA CENA, GODULA os. Paryż 

od 125 m2 cena od 335.000 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, KA-
MIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.

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

 Sprzedam lub wynajmę bar Halem-
ba. Tel. 664-129-662, 662-587-890.

 Sprzedam wspaniałe mieszkanie
w Rudzie Śl, ul. Magazynowa, 3 pokoje, 
53,8 m2, 146 tys. do negocjacji, tel. 
504-609-338.

 Tanie mieszkania Zabrze, Ruda 
Śl. informacje www.posesja.rsl.pl. 
Tel. 668-845-818.

 Do wynajęcia mieszkania i kwatery 
pracownicze również dla obcokrajow-
ców. Dzielnica Nowy Bytom ul. Nie-
durnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. 
Tel. 725-025-008. Rozmawiamy po ro-
syjsku.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy naj-

więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów, skup samochodów wszystkich 
marek, całych, uszkodzonych, skorodo-
wanych. 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 obo-
jętny. Tel. 507-572-625.

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

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 0,55 za kg. DOBRA 
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPO-
NY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. 
Ruda Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52 
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

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

 Sprzedam Volkswagen Polo IV 1,2, 
2004 r., cena 9,8 tys. Tel. 601-329-814.

PRACA

 Firma budowlana BEDAMEX za-
trudni pracowników budowlanych 
doświadczenie 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 Niem-
czech. Tel. 32 271-09-66 781-989-873.

ZAPRASZAMY DO SALONU Alex 
(C.H. DOMINO – pasaż dolny), 

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafi nowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

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

Tel. 32 700 70 78

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! 

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, 
którego przedmiotem będzie zapewnienie 

pierwszeństwa do zawarcia umowy na 
ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności wymienionych w wykazie mieszkań.

Ww. wykaz, warunki przetargu oraz szczegółowych infor-
macji udziela dział członkowsko-lokalowy Spółdzielni tel. 32 
248-24-11 wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przy-
czyn. 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, 
wykazu części  nieruchomości  gruntowej lokali użytkowych 

położonej przy:
– ul. Radoszowskiej 108/04 oraz Solidarności 5/8, które 

przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie 
umów najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

 Stowarzyszenie Pomocna dłoń 
w Rudzie Śląskiej poszukuje opiekunek 
do pracy przy osobach starszych 
w miejscu ich zamieszkania. Tel. 505-
054-823.

 Kucharki, pomoce kuchenne i bufe-
towe zatrudnię do nowoczesnej sto-
łówki pracowniczej. Praca na 1/2 lub 
cały etat. Umowa o pracę. Bardzo do-
godny dojazd (Ruda 1) Tel.668-447-128 
lub biuro.akademiasmaku@onet.pl.

 Zatrudnię pomocnika na budowę.
Tel. 602-628-955.

 Elektryków i elektromonterów 
przyjmę do pracy. Tel. 668-189-468.

 Firma WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o. 
zatrudni pracowników na stanowiska 
górnik, górnik strzałowy, pomoc dołowa 
do wykonywania prac na terenie kopalń 
Bielszowice, Budryk, Silesia. Firma za-
pewnia transport. Tel. 883-953-430.

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 od igły po 
szafę. Tel. 603-280-675.

 Sprzedam kserokopiarkę CANON IR 
2018 z 2008 r. Cały okres serwisowana. 
Tel. 32 242-24-11.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

ogłasza przetarg dwustopniowy na wykonanie
w swoich zasobach robót remontowo-budowlanych w 2018 r. 
i zaprasza Wykonawców do składania ofert wstępnych (I etap 

przetargu) w zakresie deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji 
i usuwania gniazd os. 

 
Warunki uczestnictwa w przetargu i szczegółowych informacji udziela Dział Technicz-

ny: Teresa Kałuża, Stanisław Wuzik pokój 309 i 310, tel. 32 248-24-11 wew. 306 i 286 
w godzinach od 7.00 do 10.00. 

RSM zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi oferenta-
mi na temat treści złożonych ofert wstępnych, jak również prawo unieważnienia prze-
targu w części lub w całości bez podania przyczyn. 

Firmy, które uczestniczyły w unieważnionej części przetargu z dnia 22.11.2017 r. 
otrzymują Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia bezpłatnie.
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OGŁOSZENIE

Jedną ze zdobywczyń  
pierwszego miejsca była  

Wiktoria Nowakowska-Baranowska. 

PŁywaNIE

Szkoła Podstawowa nr 18 triumfowa-
ła w rywalizacji drużynowej podczas 
mistrzostw Rudy Śląskiej w pływaniu. 
Szczęście uśmiechnęło się także do 
Szkoły Podstawowej nr 30. W zawodach 
wzięło udział 275 uczniów (145 dziew-
cząt i 130 chłopców) z 17 szkół podsta-
wowych.

W wyniku rywalizacji drużynowej  
SP nr 18 zwyciężyła zarówno w katego-
rii dziewcząt jak i chłopców, zdobywa-
jąc 24 miejsca indywidualne i wygrywa-
jąc sztafety. Miejsce drugie w obydwu 
kategoriach zdobyła SP nr 30. Obydwie 
drużyny uzyskały prawo reprezentowa-
nia Rudy Śląskiej na zawodach rejono-
wych. Warto dodać, że podczas 
zawodów zostały pobite dwa rekordy 
mistrzostw. Rekordowymi wynikami po-
pisali się uczniowie SP nr 30: Bartosz 
Staniszewski, uzyskując w stylu dowol-
nym klas szóstych wynik 0,27,79 min i 
Marek Kaźmierczak w stylu motylko-
wym w tej samej kategorii wiekowej 
z wynikiem 0,15,36 min. Z kolei w ry-
walizacji klas czwartych najlepsi okazali 
się: Kinga Nowara (styl grzbietowy 25 

Mistrzostwa Rudy Śląskiej w pływaniu
m), Marta Poppe (styl klasyczny 25 m), 
Michalina Skudlik (styl dowolny 25 m), 
Maciej Grychtoł (styl grzbietowy 25 m), 
Ryszard Richter (styl klasyczny 25 m) 
oraz Marcel Słowik (styl dowolny 25 m). 
W rywalizacji klas piątych wśród dziew-
cząt najlepsze okazały się: Marta Wal-
kiewicz (styl motylkowy 25 m), Natalia 
Badura (styl grzbietowy 50 m), Wiktoria 
Nowakowska-Baranowska (styl klasycz-
ny 50 m) i Dominika Kubecka (styl do-
wolny 50 m). Z kolei wśród chłopców 
z klas piątych triumfowali: Adam Pawlik 
(styl motylkowy 25 m), Wojciech Krzą-
kała (styl grzbietowy 50 m), Konrad 
Zdebel (styl klasyczny 50 m) oraz Dawid 
Malik (styl dowolny 50 m). Natomiast 
wśród klas szóstych na najwyższym 
stopniu podium wśród dziewczyn upla-
sowały się: Kamila Gruchel (styl motyl-
kowy 25 m), Emilia Kroker (styl grzbie-
towy 50 m), Natalia Kozubowska (styl 
klasyczny 50 m) i Karolina Wolny (styl 
dowolny 50 m). Wśród chłopców najlep-
si byli: Marek Kaźmiarczak (styl motyl-
kowy 25 m), Szymon Kostelnik (styl 
grzbietowy 50 m), Łukasz Czyżak (styl 

klasyczny 50 m), a także Bartosz Stani-
szewski (styl dowolny 50 m). – Bardzo 
cieszę się, że mogłam na zawodach god-
nie reprezentować szkołę i zdobyć miej-
sce na podium. Swój sukces zawdzięczam 
mozolnej pracy i trenerowi Robertowi 
Mośko, któremu serdecznie dziękuję  
– podkreśliła Wiktoria Nowakowska-
Baranowska, jedna z zawodniczek.

FuTsal 

Cenne zwycięstwo na początek 
rundy rewanżowej odniosła Gwiaz-
da Ruda Śląska, pokonując w Rze-
szowie drużynę Heiro Futsal 4:2. 
Do przerwy rudzianie kontrolowali 
wydarzenia na parkiecie. Bramki 
debiutującego w barwach Gwiazdy 
Michała Dubiela oraz Ariela Pia-
seckiego po kapitalnie rozegranym 
rzucie rożnym dały zasłużone pro-
wadzenie wynikiem 2:0. Kiedy po 
zmianie stron Bartosz Siadul zdo-
był szybko dwie bramki i Gwiazda 

Dobry występ Gwiazdy
1 liga PLF – Heiro Futsal Rzeszów – Gwiazda Ruda Śląska 2:4 (0:2)

prowadziła aż 4:0, wydawało się, że 
kolejne gole są tylko kwestią czasu. 
Rudzianie zaczęli stwarzać sytuacje 
bramkowe, ale chyba zbyt nonsza-
lanckie wykończenia akcji spowo-
dowały, że bramki dla Gwiazdy już 
nie udało się zdobyć. Później prze-
ciwnicy zdobyli dwa gole i przez 
moment wydawało się, że Heiro 
jest w stanie zdobyć kontaktowego 
gola. Jednak Gwiazda spokojnie 
utrzymała wynik i rozpoczęła rundę 
od wygranej na wyjeździe. 

Koszykarze rudzkiej Pogoni 
osłabieni brakiem Tomasza Stanka-
li nie sprostali krakowskiej Wiśle 
w meczu 17. kolejki drugiej ligi. 
Trzy kwarty i pewne prowadzenie 
rudzkich koszykarzy nie dały zwy-
cięstwa w sobotnim spotkaniu 
(13.01). Czwarta kwarta to zwycię-
stwo koszykarzy z Krakowa 21:11, 
o której wyniku jak i wyniku całe-
go spotkania zadecydowało ostat-
nie 14 sekund, w których akcje roz-
grywała krakowska Wisła. Na pięć 
sekund przed końcem spotkania 
celny rzut za dwa punkty oddał Ja-

kub Żaczek i dodatkowo trafił rzut 
osobisty przyznany po faulu przez 
Adama Andułę. Pozostałe pięć se-
kund nie wystarczyło rudzkim ko-
szykarzom, aby rozegrać skuteczną 
akcję i przegrali spotkanie 79:82. 
W sobotnim spotkaniu (13.01) 
punktowali: Jeleń 20, Maślanka 21, 
Mol 10, Pawlik 7, Komandzik 4, 
Sega 2, Biel 8, Anduła 7.

 Przed koszykarzami Pogoni ko-
lejne dwa spotkania na własnym 
parkiecie, m.in. w sobotę 20.01 tra-
dycyjnie o godz. 17.00 z KŚ AZS-
em Gliwice. 

TENIS 

Na korcie nie ma sobie równych

Jakub Jędryka z TKS-u Slavia 
Ruda Śląska nie miał sobie rów-
nych podczas turnieju w Pszczy-
nie. W Śląskim Centrum Tenisa 
odbył się ostatni z cyklu turniejów 
Wilson Cup by Molbud, na którym 
młody podopieczny trenera Woj-
ciecha Żmudy wykazał się wielki-
mi umiejętnościami. Ośmiolatek 
był bezkonkurencyjny i zwyciężył 
wszystkie cztery turnieje, które od-
bywały się od października ubie-
głego roku, tym samym zwycięża-

jąc w całym cyklu. – Sukces jest 
tym większy, że Jakub jako zawod-
nik ośmioletni pokonał zawodni-
ków, zarówno w kategorii do lat 
dziewięciu, jak i w kategorii do lat 
dziesięciu, zdobywając dwa pierw-
sze miejsca. Widać, że ciężka praca 
na treningach przynosi wymierne 
efekty. Gratulacje dla zawodnika, 
rodziców i trenerów. Życzymy dal-
szych sukcesów – mówi Wojciech 
Żmuda, prezes TKS-u Slavia Ruda 
Śląska. 

 Kuba (w środku) zwyciężył w całym cyklu turniejów Wilson Cup by Molbud. 
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Wybieramy sportowców
„Wiadomości Rudzkie” po raz XXV orga-

nizują Plebiscyt na Sportowca i Trenera 
Roku. Podobnie jak w zeszłym roku 
nasi Czytelnicy wybiorą swoich fa-
worytów. Do 24 stycznia 2018 r. 
przyjmować będziemy zgłoszenia 
klubów. Natomiast po tym termi-
nie rozpocznie się głosowanie. 
Nasi Czytelnicy podczas głoso-
wania wybiorą Najpopularniej-
szego Sportowca, Sportowca 
Skrzata oraz Sportowca Amatora. 
Wszystko to podsumujemy 2 marca 
uroczystą jubileuszową galą w Domu 
Kultury Bielszowice.

Do zgłaszania kandydatur zachęcamy 
prezesów rudzkich klubów (którzy mogą 
zgłosić kandydatów w kategoriach: Najlepszy 
Sportowiec, Najlepszy Trener i Sportowiec 
Skrzat), a także mieszkańców naszego miasta 

(którzy mogą przesyłać do nas kandydatów 
w kategorii Sportowiec Amator). Kandydatu-

ry zostaną opublikowane w gazecie, na portalu 
wiadomoscirudzkie.pl oraz na profi lu portalu 
społecznościowego Facebook.

Wszyscy, którzy chcą zgłosić swoich kandy-
datów, powinni nadesłać wiadomość na maila 

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl lub 
agnieszka.lewko@wiadomoscirudz-

kie.pl z następującymi danymi 
o kandydacie: imię i nazwisko, zdję-

cie, adres, nazwa klubu, numer pesel, 
wiek, krótka notka opisująca osiągnięcia 

sportowe kandydata w roku 2017. Zgłoszenia 
można także dostarczać osobiście do redakcji. 

Zarówno kandydaci na najlepszego spor-
towca, jak i trenera powinni urodzić się 
w Rudzie Śląskiej lub pracować w klubie z na-

szego miasta. W kategorii skrzat obowiązuje 
limit wiekowy do 13 lat.

SIATKÓWKA 

Juniorki idą jak burza

Pasmem sukcesów mogą pochwalić się junior-
ki KPKS-u Halemba, które w ubiegłym tygodniu  
nie dały szans swoim przeciwniczkom podczas 
ostatnich trzech spotkań. W pierwszym meczu 
1/4 mistrzostw Śląska rudzianki na wyjeździe 
spotkały się w meczu otwarcia z pierwszoligo-
wym UKS-em Sokół ’43 Katowice.

Dzięki błędom popełnianym na początku spo-
tkania przez katowicki zespół, rudzianki mogły 
wyjść na wysokie prowadzenie. Natomiast dobra 
i konsekwentna gra dziewczyn z Halemby po-
zwalała utrzymać już do końca zdobyte wcze-
śniej prowadzenie. W ten sposób wszystkie trzy 
sety miały podobny przebieg, co pozwoliło od-
nieść zwycięstwo. 

UKS Sokół ’43 Katowice – KPKS Halemba 
0:3 (17:25, 19:25, 21:25)

Mimo „zadyszki” w trzecim secie juniorki poko-
nały UKS NET Piekary Śląskie i zachowały wyso-
kie miejsce w walce o półfi nały mistrzostw Śląska.

UKS NET Piekary Śląskie
 – KPKS Halemba 1:3

(11:25, 15:25, 25:23, 14:25)
Natomiast zwycięstwem w trzech szybkich se-

tach juniorki zakończyły walkę w turnieju 1/4 
mistrzostw Śląska i z kompletem punktów zajęły 
pierwsze miejsce, a co najważniejsze – awanso-
wały do półfi nałów. Od samego początku gospo-
dynie dyktowały warunki gry i nie pozwoliły so-
bie na dłuższy przestój w grze, co zaowocowało 
wysokimi wynikami w poszczególnych setach.

KPKS Halemba 
– UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 3:0

(25:13, 25:14, 25:18)
Skład: Oliwia Wilk, Kinga Watola, Karolina 

Szafarczyk (K), Weronika Nalewajka, Małgorza-
ta Hadasz, Monika Skworc, Natalia Sobiech (L), 
Michalina Tymińska, Nicola Stencel, Zuzanna 
Pilchowska, Magdalena Wilczek, Malwina Ku-
jon, Agata Pietraszek, Zuzanna Perkowska (L).

Siatkarki 
awansowały
do półfi nałów 
mistrzostw Śląska.

PIŁKA RĘCZNA

Młodzi szczypiorniści zagrali na Słowacji

Początek roku młodziki SPR-u Grunwald Ru-
da Śląska spędzili w słowackim Preszowie. Mło-
dzi szczypiorniści po raz pierwszy wzięli udział 
w 12. turnieju piłki ręcznej Kempa Handball 4 
Sport Cup 2018, w którym uczestniczyło 88 dru-
żyn z 11 państw. 

Kategoria U15 (rocznik 2003), w którym zna-
lazła się rudzka drużyna, została podzielona na  
dwie grupy po pięć drużyn. Kolejno rozgrywane 
były mecze w grupie. W pierwszym dniu młodzi 
zawodnicy zmierzyli się z drużyną UKS Dzie-
wiątka Legnica I (Polska) przegrywając 2:15, 
następnie ulegli zespołowi RK Rakovica (Serbia) 
wynikiem 8:16. Z kolei drugiego dnia turnieju 
rudzka drużyna stoczyła dwa ciężkie mecze 
z MKS-em PM MPEC Tarnów (Polska) z rezul-
tatem 6:19 oraz gospodarzami turnieju, czyli dru-
żyną Tatran Presov (Słowacja) wynikiem 2:14.

„Zielonym” pozostała jeszcze walka w ostat-
nim meczu o 9. miejsce w turnieju w swojej kate-

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

SIATKÓWKA 

Seniorki KPKS-u triumfują
Po raz pierwszy zespół seniorek po wy-

granych dwóch setach wytrzymał presję 
w trzecim i zwyciężył za trzy punkty bez 
straty seta. Mimo że sam początek spotka-
nia nie był udany (0:3), to dziewczyny 
z Halemby szybko odrobiły straty z na-
wiązką wygrywając do 16, a w drugim 
secie do 12. 

Takiej gry nie udało się utrzymać już 
w trzecim secie, gdzie wkradło się zbyt 
wiele błędów, które na szczęście zostały 
odrobione w końcówce i rudzkie siatkarki 
wygrały do 21. Przed zespołem seria spo-
tkań za „sześć punktów”, w których 
o zwycięstwo będzie zdecydowanie trud-
niej. Walka o kolejne punkty rozpocznie 
się w Tychach, a u siebie za dwa tygodnie 
zawodniczki zmierzą się  z Katowicami.

Po przegranej z Radzionkowem seniorki 
pokonały zawodniczki z Łazisk. 

Zagrali w ping-ponga 
Szkoła Podstawowa nr 24 oraz Szkoła Pod-

stawowa nr 30 triumfowały podczas drużyno-
wych zawodów w tenisie stołowym szkół pod-
stawowych. Do zawodów rejonowych awanso-
wały dwie pierwsze drużyny dziewcząt z SP nr 
24 i SP nr 6 oraz dwie pierwsze drużyny chłop-
ców z SP nr 30 i SP nr 24. Zawody rozegrane 

zostały w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15 
w Halembie. 

Wyniki: Dziewczęta: 1. miejsce – SP nr 24, 2. miej-
sce – SP nr 6, 3. miejsce – SP nr 2, 4. miejsce – SPS nr 
15. Chłopcy: 1. miejsce – SP nr 30, 2. miejsce – SP nr 24, 
3. miejsce – SP nr 40, 4. miejsce – SP nr 6, 5. miejsce
– SPS nr 15, 6. miejsce – SP nr 41, 7. miejsce – SP nr 2.

gorii z UKS-em Dziewiątką Legnica I. Po bardzo 
dobrej grze pokonali oni rywala 11:5, nie dając 
swoim przeciwnikom żadnych szans. 

– SPR Grunwald Ruda Śląska wraca z turnieju 
z mnóstwem energii, nowymi planami na przy-
szłość oraz zawzięciem do walki w swojej lidze 
w Polsce. Wierzymy również, że chłopaki wynio-
są z tego wyjazdu mnóstwo umiejętności i będą 
dążyć do tego, aby w przyszłym roku na tym sa-
mym turnieju pokazać, jak duży zrobili postęp 
– podkreśla Łukasz Wodarski, prezes 
SPR-u Grunwald Ruda Śląska. 

SPR Grunwald wystąpił w składzie: Dawid 
Szczelaszczyk, Jakub Kisiała, Seweryn Ksiądz, 
Jakub Kwiatkowski, Łukasz Kamiński, Paweł 
Podraza, Filip Wójcik, Krzysztof Krzeszowski, 
Maksymilian Wolnic, Bartosz Morka, Damian 
Chrzanowski, Paweł Lewandowski. Trener: An-
na Samol. Kierownik: Anna Kamińska-Wyd-
much.

Kolejny turniej 
w ramach Ligi 
Czesko-Sło-
wacko-Polskiej 
czeka szczy-
piornistów 20 
stycznia. 

KPKS H������ – KS P������ Ł������ G���� 3:0 (25:16, 25:12, 25:21)

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 

215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic 
Piastowskiej, Potokowej, Na Łąkach, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem 

z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, przydomowe oraz garaże.

OGŁOSZENIE
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