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– Seniorów skupia wiele organizacji po-
zarządowych, które działają na zasadzie 
współpracy z samorządem Rudy Śląskiej. 
Na czym ta współpraca polega?

– Miasto wspiera działania organizacji po-
zarządowych, kierujących swoją ofertę do 
osób starszych. Dzięki tej współpracy senio-
rzy mogą korzystać z bogatej oferty, obejmu-
jącej m.in. zajęcia sportowe, prozdrowotne, 
hobbystyczne, integracyjne czy artystyczne. 
Wspieramy działalność m.in. Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Fundacji Aktywni My, Rudzkiego Stowarzy-

szenia Amazonek „Relaks”, Rudzkiego Sto-
warzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-
nI”, Stowarzyszenia Świętego Filipa Nere-
usza, Śląskiego Stowarzyszenie Diabetyków, 
Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Śląska Hufiec Ruda Śląska, Caritas Archidie-
cezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełno-
sprawnych Najświętsze Serce Jezusa, Stowa-
rzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych 
„Nadzieja”, Stowarzyszenia „Otwarte Ser-
ca”, Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Micha-
ła Archanioła w Orzegowie oraz Stowarzy-
szenia Rudzkie Konto Pomocy. Wyjątkowy 
na skalę ogólnopolską jest projekt „Dzwonię 
i jadę” – zainicjowany i realizowany przez 
Fundację Aktywni My, a polegający na za-
pewnieniu bezpłatnego dojazdu osobom po-
wyżej 70. roku życia oraz osobom, które 
ukończyły 60. rok życia i posiadają aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności. Ponadto 
w Rudzie Śląskiej funkcjonują podmioty za-
pewniające opiekę osobom w podeszłym 
wieku lub stwarzające osobom starszym wa-
runki do aktywności i samodzielności po-

przez terapię zajęciową. Należą do nich: 
Dom Pomocy Społecznej „Senior”, Ośrodek 
„Święta Elżbieta” Dom Pomocy Społecznej, 
mieszkania chronione dla osób starszych 
oraz Dzienny Dom „Senior-Wigor”. 

– Miasto prowadzi mnóstwo form 
wsparcia seniorów. Czy na tego typu po-
moc jest w Rudzie Śląskiej duże zapotrze-
bowanie? 

– Form pomocy realizowanych przez mia-
sto jest bardzo dużo. Poczynając od domów 
pomocy społecznej, poprzez ośrodki wsparcia 
dziennego aż po usługi opiekuńcze realizowa-
ne w domach podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Mamy cztery 
placówki  realizujące pomoc całodobowo, 
w których przebywają osoby starsze. Najwię-
cej miejsc posiadamy w Domu Pomocy Spo-
łecznej „Senior” w Orzegowie, gdzie przeby-
wa 180 osób przewlekle somatycznie cho-
rych. W Domu Pomocy Społecznej „Św. Elż-
bieta” mamy 90 miejsc dla osób w podeszłym 
wieku. Pomoc całodobową realizują także 
dwa domy prowadzone przez Zgromadzenie 
S.S. Boromeuszek w Kochłowicach, gdzie 
przebywa w sumie 100 osób. Poza tymi pla-
cówkami seniorzy mogą liczyć na pomoc 
w placówkach dziennych. Spotykają się 
w Dziennym Domu Pomocy „Senior-Wigor” 
w Nowym Bytomiu oraz w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Rudzie Śląskiej, który 
przeznaczony jest dla 21 osób, w tym z choro-
bą alzheimera i dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi. Poza tymi ośrodkami w Rudzie 
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Stawiamy na politykę senioralną Seniorzy z Rudy Śląskiej spędzają 

wolny czas aktywnie, mają 

mnóstwo ciekawych pomysłów 

oraz pasji, które realizują m.in. 

dzięki wsparciu miasta. O tym, 

jak w praktyce wygląda polityka 

senioralna w mieście, rozmawiamy 

z wiceprezydent Anną Krzysteczko.

Śląskiej są też trzy prywatne placówki opie-
kuńcze całodobowe oraz jeden prywatny 
dzienny dom pomocy. W Rudzie Śląskiej ma-
my też mieszkania chronione dla osób star-
szych. W takim miejscu przy ul. Matejki 
mieszka sześć osób. Każda z nich ma swój 
pokój, a wszyscy korzystają ze wspólnego po-
koju dziennego i kuchni. Drugie mieszkanie 
chronione znajduje się przy Ośrodku św. Elż-
biety. Osoby zainteresowane taką formą po-
mocy mogą kontaktować się z MOPS-em, 
który weryfikuje wnioski i określa, czy dana 
osoba kwalifikuje się do otrzymania miejsca 
w mieszkaniu chronionym. 

– A jakim powodzeniem cieszy się 
wprowadzona w 2016 roku Karta Senio-
ra? Ile osób z niej korzysta? 

– Rudzka Karta Seniora została wprowa-
dzona w czerwcu 2016 roku. W ciągu tych 
dwóch lat wydaliśmy 5500 kart. Codzien-
nie po kartę przychodzi ok. 20 osób. Przed-
sięwzięcie wspiera ok. 120 podmiotów go-
spodarczych, zarówno prywatnych, jak 
i publicznych, w których seniorzy mogą ko-
rzystać z atrakcyjnych zniżek. Staramy się, 
aby wydanie Karty Seniora było bardzo 
proste. Procedura zajmuje zaledwie 10 mi-
nut. W każdej chwili seniorzy mogą liczyć 
w tym temacie na pomoc pracowników 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Aby otrzymać kartę, trzeba tylko wypełnić 
krótki formularz. Kartę może też w imieniu 
seniora odebrać członek rodziny lub sąsiad. 
Trzeba tylko mieć przy sobie dowód osobi-

sty zainteresowanego seniora. Cieszy też 
fakt, że przedsiębiorcy na terenie miasta 
chcą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. 
Przypomnę, że Karta Seniora została wpro-
wadzona wspólnie z Radą Seniorów Miasta 
Ruda Śląska. To organ liczący 20 członków. 
Ma charakter konsultacyjny, doradczy i ini-
cjatywny. Główne zadania Rady Seniorów 
to integracja środowiska osób starszych 
oraz wzmacnianie udziału seniorów w ży-
ciu społecznym Rudy Śląskiej, dlatego 
chętnie podejmujemy współpracę z radny-
mi seniorami. 

– Z dużą grupą rudzkich seniorów 
spotykamy się podczas koncertów orga-
nizowanych właśnie z myślą o nich.

– Rudzki Dzień Seniora organizowany 
jest od 2016 r. Jest to forma podziękowania 
seniorom za ich całoroczną aktywność oraz 
okazja do spotkania w jednym miejscu wie-
lu społeczności osób starszych. W tym roku 
spotkamy się 14 października w hali  
MOSiR-u w Halembie. AW

Tak 
świętowaliśmy 

rok temu. 
W tym roku 

Dzień Seniora 
obchodzimy 
w najbliższą 

niedzielę. Fo
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Regionalizm w szkołach był i jest
Regionalizm to już coś więcej niż miłość do najbliższej okolicy. To konieczność, by w dobie unifikacji zachować autentyczność. Regionalizm jest warunkiem 
utrwalenia, wartości, historii i kultury. To nasza powinność względem tych pokoleń, które chcąc ocalić swoje miejsce, musiały o nie walczyć. Między innymi 
o tym, na czym polega regionalizm, rozmawiamy z Anną Morajko-Fornal, nauczycielem regionalistą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wirku, która 
została odznaczona przez marszałka województwa śląskiego tytułem „Lider Edukacji Regionalnej”.

– Czy w szkole jest miejsce na re-
gionalizm?

– Jest i było zawsze. Zależy to tylko 
od chęci i inwencji nauczyciela. Kie-
dyś tworzyło się programy autorskie, 
teraz programy własne, były moduły, 
zajęcia dodatkowe, święta okoliczno-
ściowe, czy tzw. dni śląskie, więc moż-
na było wybierać z szerokiej gamy pro-
pozycji. Patrząc marketingowo, regio-
nalizm – dobrze ujęty i właściwie opra-
cowany – jest świetnym sposobem na 
wypromowanie szkoły w środowisku 
lokalnym. Regionalizm powinien być 
obecnie jednym z priorytetów w dzia-
łalności placówki, ponieważ integruje 
środowisko lokalne, wskazuje między-
pokoleniowe więzi i uczy szacunku do 
tradycji, a także pomaga zrozumieć 
kulturę regionu.

– A jak to się w ogóle stało, że 
rudzki „Morcinek” stał się pionier-
ską szkołą w promocji regionu?

– Od zawsze treści regionalne były 
tu ważne. Chyba też patron szkoły do 
tego zobowiązuje, ale były też osoby 

szczególnie dbające o kult lokalnej 
przeszłości. Myślę tutaj o paniach 
Urbiczek, Maciągowskiej, czy Żurek. 
Nie ukrywam, że treści regionalne za-
wsze także dla mniebyły istotne. Stąd 
laury gimnazjalistów w debatach na 
temat Śląska, wiele laurów w gwaro-
wych konkursach recytatorskich, czy 
pierwsze nagrody w ogólnopolskich 
prezentacjach teatralnych, gdzie gwa-
ra i twórczość śląskich pisarzy były 
kanwą do tworzenia scenariuszy. Li-
cealiści zaś to laureaci Olimpiady 
Wiedzy o Górnym Śląsku. Kilkakrot-
nie zwyciężali oni także w Śląskim 
Turnieju Debat Oksfordzkich. Są oni 
również uczniami pierwszych w woje-
wództwie klas z innowacją wiedzy 
o regionie.

– Na czym polegała ta innowacja?
– Klasy z innowacją wiedzy o regio-

nie miały wprowadzane dodatkowe 
przedmioty, takie jak: historia Śląska, 
kulturoznawstwo Górnego Śląska, 
folklor i kultura regionu oraz literatura 
Górnego Śląska. Uczniowie tych klas 

pogłębiali swoją wiedzę w tym zakre-
sie, a z badań które prowadziłam, wy-
nikało, że zaproponowanie w ofercie 
szkoły takiej właśnie klasy było bardzo 
ważnym aspektem w trakcie naboru, 
zatem podniosło jakość pracy naszej 
placówki, co bardzo mnie cieszy.

– Jak udało się to Pani zrobić?
– Ogromną pomocą było to, że tra-

fiłam na podatny grunt. Zarówno 
„Morcinek”, jak i władze miasta bar-
dzo pozytywnie podeszły do propozy-
cji i pomysłu otwarcia klas regional-
nych. Efektem pracy było uzyskanie 
patronatu IPN-u (pierwsza taka klasa 
w kraju). Jako jedyni wygraliśmy też 
dwa lata z rzędu wojewódzki konkurs 
na edukację regionalną i turnieje de-
bat zarówno na poziomie gimnazjal-
nym, jak  i ponadgimnazjalnym. Pre-
zydent Grażyna Dziedzic była bardzo 
zainteresowana przygotowaniem pro-
gramu w tych klasach. Często nawet 
uczestniczyła w naszych sztandaro-
wych wydarzeniach. Z pewnością ta-
kim niezapomnianym dla nas wyda-

rzeniem było spotkanie z prezyden-
tem RP, prezesem IPN-u i wieloma 
innymi wybitnymi gośćmi. Wydział 
Kultury i Kultury Fizycznej także za-
prosił nas do współpracy, by dokonać 
koordynacji działań w zakresie regio-
nalizmu w mieście. 

– Została Pani odznaczona wyróż-
nieniem „Lider Edukacji Regional-
nej” i „Zasłużona dla województwa 
śląskiego”… Czy teraz czas na odpo-
czynek?

– Absolutnie nie. Regionalizm to 
mój sposób na życie. To nie jest chwi-
lowa moda, tylko cecha, która jest we 
mnie. Miałam okazję w 2016 r. repre-
zentować nasz region w Senacie RP, 
gdzie relacjonowałam program, który 
udało mi się opracować i wielokrotnie 
sprawdzić. W marcu 2018 r. byłam pre-
legentką na Ogólnopolskim Forum Na-
uczycieli Regionalistów, gdzie miałam 
zaszczyt przedstawić to, co cechuje 
moją pracę od dwudziestu lat. 

– Swoją wiedzą i pasją dzieli się 
Pani więc nie tylko z uczniami...

– Owszem. Miałam przyjemność  
w maju i czerwcu prowadzić szkole-
nia dla nauczycieli w Rybniku, Mysz-
kowie i Bieruniu. Śląskie Kuratorium 
Oświaty w Katowicach organizowa-
ło konferencje dla nauczycieli, któ-
rzy mieli pomysł na nietypowe lekcje 
dotyczące niepodległości. Dla mnie 
niepodległość to także wolność Ślą-
ska i pod takim kątem przygotowa-
łam zajęcia. 

– Jakie plany na przyszłość?
– Nie byłabym sobą, gdybym nie 

miała żadnego planu. Póki co muszę 
wszystko dopracować i uzyskać zgodę 
pani prezydent. Mam nadzieję, że tak 
jak wcześniej, gdy przedstawiałam 
moje wizje na edukację regionalną, tak 
i tym razem będę miała w niej ogrom-
ne wsparcie. Dodam jeszcze, że jeste-
śmy w gronie tych miast, gdzie na-
uczyciele mogli liczyć na pomoc sa-
morządu, podejmując podyplomowe 
studia z wiedzy o regionie, a w szko-
łach odbywają się lekcje z edukacji re-
gionalnej.  AW 
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Szczególny rok dla orzegowian

Sobotniej mszy świętej przewodniczył metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc.
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Ostatnie lata były szczególne w historii orzegow-
skiej parafii. Zwieńczeniem kolejnych wydarzeń i ini-
cjatyw była sobotnia (6.10) uroczysta msza święta 
z okazji 100-lecia poświęcenia kościoła pw. św. Micha-
ła Archanioła w Orzegowie. 

Jubileuszowy dzień poprzedzony był kilkuletnimi 
przygotowaniami, w trakcie których życie parafian 
oraz uroczystości kalendarza liturgicznego skupione 
były wokół rozważania tajemnic poszczególnych sa-
kramentów. Działo się to podczas m.in. spotkań, orga-
nizowanych wydarzeń, czy pielgrzymek. – Ten wymiar 
duchowy był dla nas najważniejszy, bo jubileusz to nie 
tylko jeden dzień. Dlatego np. przez ostatnie 9 miesięcy 
odprawialiśmy nowennę z błogosławieństwem dla ro-
dzin (ten rok związany jest z Sakramentem Małżeństwa 
– przyp. red.). Po drodze odbyły się także m.in. festyn 
Towarzystwa Miłośników Orzegowa, wystawa w gale-
rii Czapla, czy odpust parafialny – wylicza ks. Ryszard 
Nowak, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła. 

Równocześnie jednak kościół zmienia się przez ko-
lejne lata. Obecnie na ukończeniu jest remont dachu 

świątyni, natomiast wewnątrz została ona odmalowa-
na. Z kolei zabytkowe organy wyremontowano zgod-
nie z wytycznymi konserwatora zabytków. Z najbar-
dziej kluczowych prac pozostały jeszcze wymiana po-
sadzki oraz remont ławek. – Jestem tutaj od ośmiu lat 
i muszę podkreślić, że bardzo dużą rolę w Orzegowie 
i w życiu parafii odgrywa silnie zintegrowana społecz-
ność i działalność różnych grup, bo nasza współpraca 
m.in. z Towarzystwem Miłośników Orzegowa, z Cen-
trum Inicjatyw Społecznych, czy ze szkołami, jest 
współpracą dobrą i owocną. Nie wspominając o tym, 
jak równocześnie pięknie zmienia się otoczenie kościo-
ła (w tym roku utworzono ryneczek w dzielnicy – przyp. 
red.) – podsumowuje ks. Ryszard Nowak. 

Sobotniej, jubileuszowej mszy świętej z okazji set-
nej rocznicy poświęcenia kościoła w Orzegowie prze-
wodniczył metropolita katowicki arcybiskup Wiktor 
Skworc. Po jej zakończeniu proboszcz Ryszard Nowak 
odebrał Odznakę Honorową za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego, która została przyznana orzegowskiej 
parafii.  JO
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HALEMBA, WIREK 

Prezydent odwiedza seniorów 

Prezydent miasta Grażyna Dziedzic tradycyjnie 
spotyka się w październiku i listopadzie z seniorami 
zrzeszonymi w organizacjach pozarządowych. W mi-
nionym tygodniu prezydent odwiedziła seniorów  
w Halembie i Wirku. 

W tej pierwszej dzielnicy prezydent spotkała się 
z seniorami zrzeszonymi w kole Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Uczestnicy zebra-
nia chętnie zadawali pytania, nie tylko dotyczące roz-
woju swojej dzielnicy. Kolejne spotkanie odbyło się 
w Wirku. – Spotkania z seniorami są dla mnie bezcen-

ne. Nie tylko mam okazję opowiedzieć o tym, co dzieje 
się w mieście, ale przede wszystkim wsłuchać się 
w potrzeby starszych mieszkańców – mówiła Grażyna 
Dziedzic, prezydent miasta. – Poza tym spotkania te 
zawsze upływają w miłej atmosferze. Cieszy mnie, że 
seniorzy interesują się sprawami naszego miasta od 
oświaty i sytuacji w szkołach, w których uczą się ich 
wnuki, poprzez miejski budżet i możliwości kolejnych 
inwestycji, po imprezy kulturalne, w których zawsze 
chętnie biorą udział. Cieszę się, że spotkamy się po-
nownie podczas Dnia Seniora – dodała.  AW 

Prezydent miasta odwiedziła kolejnych seniorów. 

NOWY BYTOM

Walczą z cukrzycą
Cukrzycy oraz życiu z tą chorobą poświęcone by-

ło spotkanie zorganizowane przez Śląskie Stowarzy-
szenie Diabetyków w Rudzie Śląskiej. W ten sposób 
po raz kolejny włączono się w obchody Światowego 
Dnia Zwalczania Cukrzycy. 

– Dbanie o własne zdrowie jest niezwykle ważną 
rzeczą, ponieważ tylko my sami jesteśmy za nie odpo-
wiedzialni. Dlatego cieszę się, że Śląskie Stowarzy-
szenie Diabetyków w Rudzie Śląskiej zajmuje się  
osobami, które zachorowały na cukrzycę – podkreśla 
Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej, 
która uczestniczyła w spotkaniu w Miejskim Cen-
trum Kultury. – To spotkanie daje możliwość miesz-
kańcom naszego miasta dowiedzenia się potrzebnych 
rzeczy, na przykład takich, gdzie mogą uzyskać po-
moc, jeśli zachorują na tę chorobę oraz jak jej zapo-
biegać – dodaje.

Podczas akcji można było m.in. bezpłatnie zmie-
rzyć poziom glukozy we krwi i ciśnienie tętnicze, 
sprawdzić BMI oraz wysłuchać prelekcji i wykła-
dów. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też, w jaki 
sposób można zminimalizować ryzyko wystąpienia 
cukrzycy oraz jakie są sposoby wykrywania i lecze-
nia tej choroby. – Mam nadzieję, że dzięki temu spo-
tkaniu mieszkańcy zyskali odpowiedzi na interesują-
ce ich pytania. Spotkanie pokazało, jaki tryb życia 

powinni prowadzić ludzie chorzy na cukrzycę oraz 
osoby zagrożone cukrzycą, a także jakich zasad po-
winni przestrzegać i w jaki sposób się leczyć – tłuma-
czyła Krystyna Cebularz, prezes Śląskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków w Rudzie Śląskiej. – Ta akcja 
zorganizowana została dla rudzian, a przede wszyst-
kim dla tych, którzy chorują na cukrzycę. Próbujemy 
im pokazać, że z tą chorobą można sobie radzić i żyć. 
Chciałabym, żeby chorzy nie byli  zamknięci na cho-
robę, tylko by próbowali z nią walczyć – dodała. AL 

Rudzianie mieli okazję skosztować  
specjalnych potraw dla cukrzyków. 
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Rozmowy z rudzianami trwają

www.wiadomoscirudzkie.pl  MIASTO | 10.10.2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:
11.10.2018 – czwartek, godz. 17.00 – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170

Jesienna tura spotkań powoli jest na fi niszu. Kolejne z nich odbyły się dla mieszkańców Wir-
ku, Czarnego Lasu oraz Halemby.

Jedna z rudzianek podczas spotkania w SP nr 8 
w Wirku dopytywała o możliwość wykupu mieszkania 
w budynku komunalnym, w którym nie ma wspólnoty 
mieszkaniowej. – Nie wszędzie mamy możliwość two-
rzenia tych wspólnot. Pewnym rozwiązaniem jest wy-
miana najmowanego mieszkania na inne, znajdujące 
się w zasobie komunalnym, ale tam, gdzie istnieje już 
wspólnota. Wtedy można starać się o wykup mieszka-
nia i, co ważne, staż związany z najmem dotychczaso-
wego lokalu będzie się wliczał w bonifi kacie przy ewen-
tualnym wykupie nowego mieszkania – tłumaczył wice-
prezydent Michał Pierończyk.

Mieszkańcy zgłaszali także problemy z niedrożnymi 
wpustami ulicznymi w pobliżu ul. Różyckiego, a także 
z zanieczyszczeniami i stanem jezdni ul. Partyzantów. 
Jeden z mieszkańców apelował ponadto o naprawę dro-
gi dojazdowej do garaży przy ul. Szyb Andrzeja. Tu 
wiceprezydent Pierończyk poinformował, że docelowo 
miasto chce znaleźć nową lokalizację dla tych garaży 
i utworzyć nowy kompleks. Mieszkańcy podczas spo-
tkania dla Wirku i Czarnego Lasu otrzymali też zapew-
nienie, że jeszcze w tym roku zamontowana zostanie 
wiata na przystanku przy ul. Odrodzenia. 

Przypomnijmy, że ostatnio w dwóch wspomnianych 
dzielnicach zakończono kilka inwestycji. I tak m.in. 
w rejonie ul. Kolberga gotowe jest już miasteczko ru-
chu drogowego. Kolejna zakończona inwestycja doty-
czy budowy kompleksu 224 garaży przy ul. Kempne-
go. W Czarnym Lesie i Wirku trwa jeszcze budowa 
ścieżki rowerowej na odcinku od „gazowni” do ul. Toł-
stoja. 

Kolejnych inwestycji nie brakuje także w Halembie, 
dla mieszkańców której w poniedziałek (8.10)  w SP nr 

24 zorganizowano przedostatnie spotkanie. Inwestycje 
w dzielnicy Halemba to m.in. modernizacja hali wido-
wiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej. Poza tym 
ogłoszono przetarg na modernizację oświetlenia ulicz-
nego przy ul. Junaków, Chłopskiej, Świętojańskiej, Ju-
trzenki i Dziewanny. Nie brakuje też inwestycji doty-
czących infrastruktury drogowej. Wykonany  został już 
drugi etap modernizacji drogi dojazdowej do budyn-
ków przy ul. 1 Maja 7 i Olszynowej 2-4. Trwa rozbudo-
wa ulicy Mazurskiej  oraz budowa drogi dojazdowej do 
zbytych nieruchomości przy ul. Solidarności. Dodatko-
wo trwają prace nad opracowaniem dokumentacji pro-
jektowej na wykonanie rozbudowy ul. Podlaskiej oraz 
ulic Nowy Świat i Halembskiej. Łącznie na inwestycje 
drogowe w dzielnicy zostały przeznaczone ponad 
4 mln zł. Zmodernizowany został również plac zabaw 
przy Miejskim Przedszkolu nr 39. 

Podczas spotkania w Halembie mieszkańcy zadawa-
li pytania przede wszystkim na temat dzików, czy od-
nośnie miejsc parkingowych oraz utrudnień w ruchu na 
głównej arterii dzielnicy (ul. 1 Maja). – Zdajemy sobie 
sprawę z tej sytuacji, dlatego myślimy o wytyczeniu al-
ternatywnej drogi do ul. 1 Maja, tzw. obwodnicy Ha-
lemby i wydłużeniu trasy N-S do granic miasta. Jednak 
na razie priorytetem jest dokończenie trasy N-S i usta-
lenie jej przebiegu w kierunku północnym – powiedział 
Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Po 
zakończeniu tej inwestycji i wykonaniu czwartego eta-
pu połączona zostanie autostrada A4 i Drogowa Trasa 
Średnicowa. Trasa poza łącznikiem przejmie też funk-
cję ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, prze-
biegającej w zwartej zabudowie – dodała prezydent 
miasta Grażyna Dziedzic.  AW, AL

OGŁOSZENIA

Spotkanie w Halembie było już ósmym w jesiennej turze spotkań. 
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam najserdeczniejsze życzenia

wszystkim nauczycielom i pracownikom
rudzkich jednostek oświatowych.

Dziękuję za rzetelną pracę,
zaangażowanie w wypełnianie obowiązków,

cierpliwość i wyrozumiałość.
Niech Wasz cenny wkład w kształcenie

kolejnych pokoleń rudzian
przyniesie zasłużone zadowolenie, szacunek i radość.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności,
zdrowia i szczęścia.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KWW GRAŻYNY DZIEDZIC



Wirek 

SP nr 16 szkołą marzeń
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OgłOSZenIe

Ku radości najmłodszych
KOCHłOWICe

Maluszki z Miejskiego Przedszkola nr 42 w Kochło-
wicach doczekały się placu zabaw z prawdziwego zna-
czenia. Liczące ok. 10 urządzeń miejsce do zabaw po-
wstało w ramach tegorocznych inwestycji obywatel-
skich. – Bardzo się cieszę, że ten projekt wygrał i ten 
plac zabaw powstał. Życzę Wam, żeby ten plac zabaw 
Wam służył i żebyście o niego dbali, bo pamiętajcie, że to 
jest Wasze wspólne dobro – podkreślił podczas otwarcia 
placu zabaw wiceprezydent Krzysztof Mejer. 

Inwestycja do budżetu obywatelskiego została zgło-
szona przez Michała Kotyrbę z ramienia reprezentanta 
Rady Rodziców oraz pedagogów MP nr 42. W głosowa-
niu projekt ten poparło 188 mieszkańców. – To, że może-
my tutaj być, było możliwe za sprawą decyzji mieszkań-
ców naszej dzielnicy – dziękowała Ewelina Krysztofor-
ska, dyrektorka MP nr 42 przy ul. Brzozowej. 

Na nowym placu zabaw jest ok. 10 urządzeń (po 
konserwacji i nowych). Przebudowano też piaskowni-
cę oraz pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci. – 
Kiedy myśleliśmy o tym placu zabaw, to on właśnie 

Dzieci mogą już bawić się na nowym placu zabaw.

Fo
to

 JO

Wirek 

Pierwszaki ślubowały
Uroczyste pasowanie na ucznia to już tradycja 

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w 
Wirku. W środę (3.10) dwudziestu dwóch pierwszaków 
zostało przyjętych do społeczności szkolnej podczas 
uroczystej akademii. – Zostaliście przyjęci do grona 
osób, które przez ostatnie lata wpisały się do wielkiej 
księgi naszych uczniów. Chciałabym Wam życzyć, żeby 
wszystkie dni, które spędzicie w szkole, były tak samo 
piękne jak ten – mówiła podczas uroczystości Katarzy-
na Bartoń-Lorek, dyrektorka SP nr 7.

W jej trakcie pierwszoklasiści popisali się swoim 
talentem wokalnym i recytatorskim, a później oficjal-
nie zostali przyjęci do szkolnej społeczności i stali się 
pełnoprawnymi uczniami. – Dzieci przygotowały uro-
czystą akademię oraz miały okazję zaprezentować ro-
dzicom, jak wiele udało im się nauczyć przez te pierw-
sze tygodnie w szkole. Ćwiczyły wiersze i piosenki, żeby 

pochwalić się swoimi umiejętnościami – podkreśliła 
Anna Kusiak, wychowawczyni klasy pierwszej. – Na-
sze pierwszaki bardzo chętnie i z radością włączyły się 
w przygotowania – dodała. W tym roku w SP nr 7 na 
ucznia pasowanych zostało 14 dziewczynek i ośmiu 
chłopców, czyli w sumie 22 pierwszoklasistów.  AL
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Uczniów pasowali dyrektorka szkoły 
i wiceprezydent Michał Pierończyk. 

taki miał być. Nowoczesny, kolorowy, bezpieczny i za-
chęcający do ruchu i wspólnej zabawy. Udało nam się 
zrealizować nasze wspólne marzenie – podsumowała 
Ewelina Krysztoforska. JO

Lekcje będą atrakcyjniejsze
BIeLSZOWICe

Kompleks boisk oraz pracownia przyrodnicza zostały 
otwarte w sobotę (6.10) w Szkole Podstawowej nr 13  
w Bielszowicach. Będzie z nich korzystać ok. 300 
uczniów placówki. Z okazji otwarcia odbyło się m.in. 
zwiedzanie pozostałych sal i festyn rodzinny. – Boisko 
było naszą największą bolączką od lat, bo dotychczasowe 
mieliśmy betonowo-żwirowe. Teraz przy wsparciu miasta 
udało nam się stworzyć kompleks z prawdziwego zdarze-
nia – wyjaśniła Jolanta Sroka, dyrektorka SP nr 13. 

W ramach kompleksu powstały trzy boiska – do piłki 
ręcznej, siatkówki i koszykówki, a także rzutnia do 
pchnięcia kulą, bieżnia do skoków w dal, trzytorowa 
bieżnia do sprintu na 60 m i miniboisko do badmintona.  
Inwestycja realizowana była od czerwca do sierpnia tego 
roku. – Systematycznie poprawiamy stan infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej w mieście. W ostatnich czterech 
latach wybudowaliśmy i przebudowaliśmy dziewięć boisk 
lub całych kompleksów. Ta inwestycja kosztowała blisko 
900 tys. zł. Dobre i nowoczesne boiska to zachęta do tego, 
żeby dzieci rozpoczęły swoją sportową przygodę – pod-
kreśliła prezydent Grażyna Dziedzic.

Jednak to nie koniec ostatnich zmian w SP nr 13. W ra-
mach konkursu Zielona Pracownia organizowanego   
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Ka-
towicach, w bielszowickiej placówce powstała pracow-
nia przyrodnicza. – Mieliśmy to szczęście, że udało nam 
się uzyskać dofinansowanie spośród 127 różnych szkół 
z całego województwa, które złożyły wniosek. 68 szkół 

W sobotę przy SP nr 13 otwarto kompleks boisk.
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wygrało, z czego my jesteśmy jedyną placówką z Rudy 
Śląskiej – wyjaśniła Jolanta Sroka. 

Dzięki zielonej pracowni lekcje m.in. biologii w SP nr 
13 będą dla uczniów ciekawsze. – W sali znajduje się 
cała baza laboratoryjna, czyli m.in. mikroskop elektrono-
wy, który podłączony jest do nowoczesnego rzutnika mul-
timedialnego i projektora. Znajdują się tam także modele 
np. narządów, dzięki czemu uczniowie namacalnie zoba-
czą np. jak wygląda serce – wyliczała Jolanta Sroka. 

Dodajmy, że zarówno z kompleksu boisk jak i zielonej 
pracowni korzystać będzie 310 uczniów, którzy uczęsz-
czają do klas ogólnych, specjalnych i integracyjnych. 
Z okazji otwarcia nowych obiektów w SP nr 13 przy 
szkole odbył się festyn profilaktyczno-sportowy, współ-
organizowany przez fundację „Edukacja Marzeń” oraz 
Radę Rodziców. JO

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 w Wirku mo-
gą cieszyć się z nowych obiektów sportowych. W pią-
tek (5.10) odbyło się ich oficjalne otwarcie. W ramach 
wspomnianej inwestycji powstały trzy boiska oraz 
trzytorowa bieżnia do sprintu na 60 m. Wykonana zo-
stała także termomodernizacja budynku. Koszt całej 
inwestycji to ponad 5 mln zł. 

– Nasza placówka stała się szkołą marzeń pod kątem 
edukacyjnym, estetycznym oraz funkcjonalnym, szkołą 
na miarę XXI wieku. Dziękujemy za to urzeczywistnie-
nie naszych marzeń o takiej pięknej i nowoczesnej szko-
le. Teraz nasi uczniowie mają zapewnione dobre oraz 
bezpieczne warunki do nauki. Dziękuję władzom mia-
sta za wkład w poprawę stanu bazy dydaktycznej  
naszej szkoły – powiedziała Anna Sekta, dyrektorka 
Szkoły Podstawowej nr 16. 

Podczas uroczystości otwarcia nie zabrakło m.in. 
występów artystycznych w wykonaniu uczniów. 
– Przypominam sobie, jak uczestniczyłem w uroczy-
stości nadania sztandaru Gimnazjum nr 7, które kie-
dyś znajdowało się w tym budynku i teraz znowu mogę 
tutaj być. To niezwykła szkoła, bo łączy dwie dzielnice 
– Wirek i Bykowinę, a przy okazji także łączy uczniów 
– zaznaczył Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy 
Śląskiej.

W ramach inwestycji powstały trzy boiska – do piłki 
ręcznej, siatkówki i koszykówki, a także rzutnia do 
pchnięcia kulą, bieżnia do skoku w dal oraz trzytorowa 
bieżnia do sprintu na 60 m. Odnowiono także dziedzi-
niec szkolny. Powstały nowe ławki, stojaki na rowery, 
a wejście w centralnej części budynku zostało pod-
świetlone. Termomodernizację przeszedł również bu-
dynek szkoły. Koszt kompleksu sportowego szacuje 
się na ponad 1 mln zł, natomiast koszt termomoderni-
zacji budynku to 4,3 mln zł.  AL
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Uczniowie mogą już korzystać z otwartego 
w piątek kompleksu sportowego.



Wpłat na leczenie Kacperka można dokonywać na adres: 
Fundacja Pomóc Więcej, ul. Modrzejowska 20, 41-200 

Sosnowiec, numer konta: 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302. 
Tytuł wpłaty: Kacper Grajdek. PayPal: pomocwiecej 

@interia.pl. Należy podać tytuł/cel przy wpłacie PayPal – Kacper Grajdek. 
Dane do przelewów zagranicznych: Kod SWIFT: RCBWPLPW  

Kod IBAN: PL 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302. Tytuł wpłaty:  
Kacper Grajdek. KRS: 0000389968, cel szczegółowy: Kacper Grajdek 
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POMAGAMY

Kacperek potrzebuje każdej złotówki

www.wiadomoscirudzkie.pl  WOKÓŁ NAS | 10.10.2018

9-letni Kacper potrzebuje wsparcia rudzian,  
by wraz z rodzicami mógł wyjechać na leczenie.
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Jeszcze ok. dwa miesiące temu ich życie wyglądało zupełnie inaczej. 15 sierpnia 9-letni Kacper Grajdek wraz 
z rodzicami był w górach u rodziny. Nic nie zapowiadało nadchodzącego koszmaru. Ten rozpoczął się od bólu 
głowy Kacperka, po którym nastąpił atak padaczkowy i niedowład lewostronny. W szpitalu rodzice 9-latka usły-
szeli, że potrzebna będzie pogłębiona diagnostyka. – Jaki guz? Przecież Kacper to okaz zdrowia. Nigdy nie 
bolała go głowa, żadnych zawrotów, objawów czegokolwiek, co wzbudziłoby w nas niepokój – nie dowierzali 
rodzice. Jednak ostateczna diagnoza była o wiele gorsza. Okazało się, że Kacper choruje na glejaka wieloposta-
ciowego. By chłopczyk mógł zostać poddany leczeniu w Meksyku lub w Niemczech, bo tylko tam jest to możli-
we, potrzebnych jest na ten moment ok. 700 tys. zł.

ReKLAMA

Diagnozowanie chłopca rozpoczęło 
się od wizyty w najbliższym szpitalu. 
Tomografia komputerowa wykazała, że 
prawdopodobnie Kacper ma guza. Ba-
danie trzeba było poszerzyć o rezonans 
i dalsza diagnostyka musi być przepro-
wadzona już na oddziale neurologicz-
nym. W związku z tym rodzina trafiła 
do szpitala w Krakowie-Prokocimiu.  
– Lekarz prowadzący na czele z profe-
sorem postawił diagnozę udaru mózgu 
– co nas trochę uspokoiło, bo przy po-
stawionej diagnozie na SOR – nowo-
twór złośliwy mózgu – udar brzmiał jak 
wygrana w totolotka. Jednak po miesią-
cu badań  nadeszła ostateczna diagnoza 
i okazało się, że leczenie udaru nie było 
pomyłką, bo w głowie naszego syna sie-
dzi najgorszy z potworów, glejak o wy-
sokim stopniu złośliwości – mówi 
Agnieszka Grajdek, mama chłopca. 

W połowie września rodzina wróciła 
na Śląsk, gdzie został usunięty guz 
z płata czołowo-skroniowego 9-latka. 

Jednak w prawej półkuli pozostał guz 
nieoperacyjny. – Ale nadzieja nas nie 
opuściła. Wierzyliśmy, że wszystko wró-
ci do normy, że ten koszmar się skończy, 
że znajdzie się sposób na drugiego guza 
i wreszcie wrócimy do domu. Wiara 
w to, że Kraków w diagnozie się pomy-
lił, towarzyszyła nam, patrząc na nasze-
go Kacperka, który po ciężkiej operacji 
z każdym dniem czuł się coraz lepiej 
– wspomina pani Agnieszka. 

Tak się jednak nie stało. Pod koniec 
września rodzice usłyszeli, że Kacper 
choruje na Glioblastoma multiforme 
WHO Grade IV o wysokim indeksie 

proliferacyjnym, czyli glejaka wielopo-
staciowego. Konieczne było podjęcie 
szybkiego leczenia onkologicznego. 
W Polsce oprócz leczenia onkologicz-
nego pozostaje jedynie leczenie palia-
tywne. – Wiemy już, że jest możliwość 
leczenia w Meksyku i taki jest 
nasz cel. Leczenie jest 
bardzo kosztowne. 
Cena za życie na-
szego syna liczo-
na jest w setkach 
tysięcy – mówi 
Agnieszka Graj-
dek.

W grę wcho-
dzi też leczenie 

w Niemczech. 
Wstępnie mowa 

o kosztach ok. 700 tys. 
zł. Na razie rodzice przy-

gotowują dokumentację do 
przesłania lekarzom, którzy mogliby się 
podjąć leczenia Kacpra. Czasu jest niewie-
le, bo najlepiej, gdyby pieniądze udało się 
uzbierać w tym roku. W tym celu m.in. 27 

października zostanie zorganizowany 
Warsztatowy Maraton Charytatywny dla 
Kacperka (szczegółowe informacje odno-
śnie wydarzenia dostępne są na Facebo-
oku), a na facebookowej grupie Bazarek 
dla Kacperka rozpoczęły się licytacje. Po-
wstał także fan page Armia Dobrego Serca 
dla Kacperka oraz profil na stronie Funda-
cji Pomóc Więcej.  Ponadto zbiórki pro-
wadzi Fundacja Przyjaciół Świętego Mi-
kołaja z Rudy Śląskiej.  Joanna Oreł



WIEMY JAK TO ZROBIĆ!

HENRYK MERCIK
NASZ KANDYDAT 

DO SEJMIKU ŚLĄSKIEGO

KW Śląska Partia Regionalna

NOJLEPSZŎ, BO NASZA! LISTA NR 18

Sfinansowano przez KW Śląskiej Partii Regionalnej

KW Śląska Partia Regionalna

OKRĘG NR I CHEBZIE, GODULA, 
ORZEGÓW, RUDA

1. KAROL 
PIETER

Ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej, 
Rudzianin od pokoleń; zawodowo zajmuje 
się zagadnieniami zagospodarowania 
przestrzennego miast; niegdyś związany 
z  hutą „Pokój”; aktywny działacz organizacji 
społecznych i samorządowych.

2. JERZY 
KASPEREK

Od urodzenia związany z Rudą Śląską; posiada 
status osoby represjonowanej w stanie wojennym. 
Społecznik, obecnie wiceprzewodniczący 
Towarzystwa Miłośników Orzegowa, członek 
Zarządu Stowarzyszenia Nasz Orzegów, założyciel 
Orzegowskiej Grupy Twórców Kultury.

3. JANUSZ
MUZYCZYSZYN

Inżynier, absolwent Politechniki Śląskiej, 
specjalista informatyk; jest poetą i pisarzem, 
od czterech lat prowadzi własny blog 
polityczno-literacki, organizuje także 
spotkania z ciekawymi ludźmi w miejskiej 
Bibliotece.

4. MARTA 
PIETRZAK

Pracownik administracji państwowej; nie boi 
się wyzwań, rzadko organizuje coś lub pracuje 
bez planu; lubi odpoczynek na łonie natury 
wspólnie z ukochaną córką.

5. DARIUSZ 
MARCUS 
GAWRON

Przedsiębiorca; przez 20 lat kształcił 
się i studiował w Danii; związany z 
Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą; 
chciałby sprawdzone rozwiązania 
wprowadzić na ukochanym Śląsku.

6. MATEUSZ 
KUBICA

Technik geodeta, student Akademii 
Górniczo-Hutniczej, wydziału geodezji 
górniczej i inżynierii środowiska; Rudzianin 
zafascynowany kulturą Śląska, utożsamiający 
się z jego tradycjami.

7. GRZEGORZ
DANISZ

Ślązak, od 28 lat mieszkaniec Rudzie Śląskiej; 
szczęśliwy mąż i ojciec trojga dorosłych 
dzieci; działacz związkowy; członek Ruchu 
Autonomii Śląska.

8. JOANNA
DOMACHOWSKA

Miłośniczka przyrody, szczęśliwa żona i matka 
dwóch córek; z zawodu biolog i farmaceuta, 
obecnie prywatny przedsiębiorca; kocha 
pracę z ludźmi i dla ludzi.

9. SYBILLA 
OGROCKA

Specjalista ds. administracyjnych i obsługi 
klienta w branży ubezpieczeniowej; 
mama czteroletniego chłopca, pasjonatka 
podróży i literatury, w wolnych chwilach 
pisząca wiersze.

10. IWONA 
SKIERLAK

Przedsiębiorca od 1997, restauratorka 
wyróżniona przez portal Pyszne.pl, Koronę 
Smakosza oraz „Dziennik Zachodni” za najlepszą 
restaurację w Rudzie Śląskiej; chętnie wspiera 
akcje charytatywne oraz imprezy kulturalne; nie 
pozostaje obojętna na krzywdę wobec zwierząt.

OKRĘG NR II NOWY BYTOM, WIREK

1. ROMAN 
KUBICA

Założyciel Śląskiej Partii Regionalnej, członek rady 
politycznej. Magister psychologii zarządzania, 
ekonomista, automatyk, przedsiębiorca, 
społecznik, dwukrotny laureat „Aniołów 
Wolontariatu”. Pasjonat i miłośnik śląskiej historii i 
kultury. Członek Zarządu Ruchu Autonomii Śląska.

2. DAMIAN 
BELOK

Kulturoznawca, pracownik Muzeum Miejskiego 
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, 
pomysłodawca wielu projektów realizowanych 
w ramach budżetu obywatelskiego; społecznik 
od lat skutecznie pozyskujący dofinansowanie 
na przedsięwzięcia kulturalne w mieście.

3. IRENA 
KIZINIEWICZ

Związana z Rudą Śląską od wielu pokoleń. 
Ślązaczka, identyfikująca się z regionem. Społecznik. 
Zawodowo – menedżer z doświadczeniem 
w zarządzaniu wydawnictwem. Pracowała 
m.in. w „Wiadomościach Rudzkich”, „Gońcu 
Górnośląskim”, „Kurierze Polskim co tydzień”.

4. JAN 
MIGAS

Przedsiębiorca; urodzony i zamieszkały 
w Rudzie Śląskiej; zaangażowany w 
propagowanie świadomości regionalnej; 
zapalony cyklista.

5. IWONA 
WOLAŃSKA-
STACHURSKA

Tłumaczka języka angielskiego 
i francuskiego; pasjonatka malarstwa, 
twórca nieprofesjonalny, organizator 
wernisaży śląskich artystów-plastyków 
w Indiach i Japonii; sprawny organizator, 
śmiało podejmujący nowe wyzwania.

6. PIOTR 
SKUTELA

Rudzianin, magister inżynier elektroniki 
i telekomunikacji; gra na trąbce w orkiestrze 
dętej kopalni „Pokój” i zespole Silesia 
Orchestra; pasjonat muzyki, tańca, siatkówki 
i pływania; chce w duszę miasta wstrzyknąć 
odrobinę młodości.

7. ANETA 
SPAŁEK

Rudzianka, pracownik branży handlowej; 
wrażliwa na sprawy społeczności lokalnej, 
preferująca zdrowy tryb życia w zdrowym 
środowisku.

8. TOMASZ 
GARBAS

Rudzianin; politolog, specjalista ds. 
mediów i komunikacji społecznej, handlu 
i marketingu; regionalista; członek 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami; 
piewca historii i kultury Śląska, propagator 
śląskości i języka śląskiego.

WIEMY JAK TO ZROBIĆ!

TOMASZ PIECHNICZEK
NASZ KANDYDAT NA PREZYDENTA

OKRĘG NR III BIELSZOWICE, HALEMBA

1. TOMASZ 
PIECHNICZEK

Ślązak, od 15 lat mieszkaniec Rudy Śląskiej; 
bezpartyjny fachowiec - samorządowiec, 
przedsiębiorca i nauczyciel akademicki; 
doświadczony społecznik, lubiący trudne 
wyzwania sprawny organizator, wrażliwy na 
sprawy zbiorowości.

2. ANNA 
MERCIK 

Ekonomistka, specjalistka ds. projektów 
europejskich, od 10 lat zawodowo związana 
z publicznym transportem miejskim, 
wcześniej pracowała w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Zabrzu.

3. JACEK 
SKIERLAK

Przedsiębiorca aktywny w wielu branżach, 
otwarty na nowe wyzwania; laureat 
pierwszej trójki krajowego finału Master 
Beertender; chętnie wspiera akcje 
charytatywne.

4. MIROSŁAW
SZCZEPANIAK Rodowity Rudzianin, technik elektronik, 

od 1993 roku związany z kopalnią „Pokój” 
(obecnie „Ruda”) jako elektromonter.

5. RAFAŁ 
PRZYBYŁA

Ślonzok; od 21 lat mieszka, żyje i pracuje 
w Rudzie Śląskiej; Ruda to jego dom, jego 
miejsce, jego miasto, jego przyszłość; jest 
ojcem dwójki dzieci.

6. LUDWIK 
STRZEMPEK Urodzony i zamieszkały w Bielszowicach; 

socjolog zajmujący się szeroko rozumianymi 
problemami społecznymi.

7. JOANNA 
ROSÓŁ

Rodowita Ślązaczka. 
Od 2001 roku mieszka w Rudzie Śląskiej. 
Z zawodu nauczyciel języka angielskiego 
oraz WOS. Praca z młodzieżą jest jej pasją 
i ciągłym wyzwaniem. 
Szczęśliwa żona i matka trójki dzieci.

8. LUCYNA 
BOGDANOWICZ Od 40 lat Ślązaczka, matka dwójki dzieci; 

emerytowany pracownik Urzędu Miasta, 
dla której Ruda Śląska stała się domem.

4. ŁUKASZ 
STEUER

Rodowity Kochłowiczanin. Dynamiczny 
przedsiębiorca stawiający na długotrwałe 
relacje z partnerami, lubiący angażować 
się w nowe projekty, ale nie zapominający 
o stałych obowiązkach.

5. JANINA 
PRZYSIĘŻNIUK-
MUZYCZYSZYN

Inżynier-energetyk, absolwentka 
Politechniki Śląskiej; od wielu lat 
zajmuje się pomocą bezdomnym 
zwierzętom, współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, skupia się na problemach 
ekologii i ochrony środowiska.

6. GRAŻYNA 
PADLEWSKA

Emerytowany nauczyciel przedmiotów 
zawodowych; Ślązaczka pochodząca 
z rodziny górniczej; mama trójki dzieci, 
zainteresowana ekologią, dobrymi 
warunkami rozwoju dzieci i młodzieży, 
zdrowym stylem życia.

7. KAZIMIERZ 
PŁOTKOWSKI Przedsiębiorca; wnuk powstańca śląskiego, 

syn górnika; uważa, że śląskość to styl życia, 
a nie wpis w deklaracji spisu powszechnego; 
spełniony mąż i ojciec dwóch synów.

OKRĘG NR IV BYKOWINA, 
KOCHŁOWICE

1. MARIAN 
MAKULA

Rudzianin, technik górnik i magister historii; 
twórca i animator kultury, felietonista i wykonawca 
w kabarecie „RAK”; autor licznych piosenek, musicalu 
„Pomsta”, wodewilu „Zolyty” i scenariuszy wielu 
koncertów; prezes stowarzyszenia „SWAT”, założyciel 
Teatru Górnośląskiego, właściciel Agencji Artystycznej 
Makula; założyciel i członek Śląskiej Partii Regionalnej.

2. JAN 
KOŁODZIEJ 

Działacz obywatelski, felietonista, autor książek 
i publikacji historycznych, wierszy i opowiadań, 
modelarz. Inicjator obchodów 650-lecia Kochłowic, 
honorowy członek stowarzyszenia Genius Loci. 
Współtwórca OSP w Rudzie Śląskiej. Doświadczony 
pracownik branży kolejowej, orędownik 
przywrócenia Kochłowicom połączenia kolejowego.

3. HALINA 
BRZOZOŃ

Emerytowany handlowiec; spełniona żona 
i matka; sercem oddana Kochłowicom, 
marzy o zagospodarowaniu plant i miejscu 
spotkań dla młodzieży i seniorów.
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Sfinansowano przez KW Śląskiej Partii Regionalnej

OKRĘG NR I CHEBZIE, GODULA, 
ORZEGÓW, RUDA

1. KAROL 
PIETER

Ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej, 
Rudzianin od pokoleń; zawodowo zajmuje 
się zagadnieniami zagospodarowania 
przestrzennego miast; niegdyś związany 
z  hutą „Pokój”; aktywny działacz organizacji 
społecznych i samorządowych.

2. JERZY 
KASPEREK

Od urodzenia związany z Rudą Śląską; posiada 
status osoby represjonowanej w stanie wojennym. 
Społecznik, obecnie wiceprzewodniczący 
Towarzystwa Miłośników Orzegowa, członek 
Zarządu Stowarzyszenia Nasz Orzegów, założyciel 
Orzegowskiej Grupy Twórców Kultury.

3. JANUSZ
MUZYCZYSZYN

Inżynier, absolwent Politechniki Śląskiej, 
specjalista informatyk; jest poetą i pisarzem, 
od czterech lat prowadzi własny blog 
polityczno-literacki, organizuje także 
spotkania z ciekawymi ludźmi w miejskiej 
Bibliotece.

4. MARTA 
PIETRZAK

Pracownik administracji państwowej; nie boi 
się wyzwań, rzadko organizuje coś lub pracuje 
bez planu; lubi odpoczynek na łonie natury 
wspólnie z ukochaną córką.

5. DARIUSZ 
MARCUS 
GAWRON

Przedsiębiorca; przez 20 lat kształcił 
się i studiował w Danii; związany z 
Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą; 
chciałby sprawdzone rozwiązania 
wprowadzić na ukochanym Śląsku.

6. MATEUSZ 
KUBICA

Technik geodeta, student Akademii 
Górniczo-Hutniczej, wydziału geodezji 
górniczej i inżynierii środowiska; Rudzianin 
zafascynowany kulturą Śląska, utożsamiający 
się z jego tradycjami.

7. GRZEGORZ
DANISZ

Ślązak, od 28 lat mieszkaniec Rudzie Śląskiej; 
szczęśliwy mąż i ojciec trojga dorosłych 
dzieci; działacz związkowy; członek Ruchu 
Autonomii Śląska.

8. JOANNA
DOMACHOWSKA

Miłośniczka przyrody, szczęśliwa żona i matka 
dwóch córek; z zawodu biolog i farmaceuta, 
obecnie prywatny przedsiębiorca; kocha 
pracę z ludźmi i dla ludzi.

9. SYBILLA 
OGROCKA

Specjalista ds. administracyjnych i obsługi 
klienta w branży ubezpieczeniowej; 
mama czteroletniego chłopca, pasjonatka 
podróży i literatury, w wolnych chwilach 
pisząca wiersze.

10. IWONA 
SKIERLAK

Przedsiębiorca od 1997, restauratorka 
wyróżniona przez portal Pyszne.pl, Koronę 
Smakosza oraz „Dziennik Zachodni” za najlepszą 
restaurację w Rudzie Śląskiej; chętnie wspiera 
akcje charytatywne oraz imprezy kulturalne; nie 
pozostaje obojętna na krzywdę wobec zwierząt.

OKRĘG NR II NOWY BYTOM, WIREK

1. ROMAN 
KUBICA

Założyciel Śląskiej Partii Regionalnej, członek rady 
politycznej. Magister psychologii zarządzania, 
ekonomista, automatyk, przedsiębiorca, 
społecznik, dwukrotny laureat „Aniołów 
Wolontariatu”. Pasjonat i miłośnik śląskiej historii i 
kultury. Członek Zarządu Ruchu Autonomii Śląska.

2. DAMIAN 
BELOK

Kulturoznawca, pracownik Muzeum Miejskiego 
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, 
pomysłodawca wielu projektów realizowanych 
w ramach budżetu obywatelskiego; społecznik 
od lat skutecznie pozyskujący dofinansowanie 
na przedsięwzięcia kulturalne w mieście.

3. IRENA 
KIZINIEWICZ

Związana z Rudą Śląską od wielu pokoleń. 
Ślązaczka, identyfikująca się z regionem. Społecznik. 
Zawodowo – menedżer z doświadczeniem 
w zarządzaniu wydawnictwem. Pracowała 
m.in. w „Wiadomościach Rudzkich”, „Gońcu 
Górnośląskim”, „Kurierze Polskim co tydzień”.

4. JAN 
MIGAS

Przedsiębiorca; urodzony i zamieszkały 
w Rudzie Śląskiej; zaangażowany w 
propagowanie świadomości regionalnej; 
zapalony cyklista.

5. IWONA 
WOLAŃSKA-
STACHURSKA

Tłumaczka języka angielskiego 
i francuskiego; pasjonatka malarstwa, 
twórca nieprofesjonalny, organizator 
wernisaży śląskich artystów-plastyków 
w Indiach i Japonii; sprawny organizator, 
śmiało podejmujący nowe wyzwania.

6. PIOTR 
SKUTELA

Rudzianin, magister inżynier elektroniki 
i telekomunikacji; gra na trąbce w orkiestrze 
dętej kopalni „Pokój” i zespole Silesia 
Orchestra; pasjonat muzyki, tańca, siatkówki 
i pływania; chce w duszę miasta wstrzyknąć 
odrobinę młodości.

7. ANETA 
SPAŁEK

Rudzianka, pracownik branży handlowej; 
wrażliwa na sprawy społeczności lokalnej, 
preferująca zdrowy tryb życia w zdrowym 
środowisku.

8. TOMASZ 
GARBAS

Rudzianin; politolog, specjalista ds. 
mediów i komunikacji społecznej, handlu 
i marketingu; regionalista; członek 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami; 
piewca historii i kultury Śląska, propagator 
śląskości i języka śląskiego.

TOMASZ PIECHNICZEK
NASZ KANDYDAT NA PREZYDENTA

OKRĘG NR III BIELSZOWICE, HALEMBA

1. TOMASZ 
PIECHNICZEK

Ślązak, od 15 lat mieszkaniec Rudy Śląskiej; 
bezpartyjny fachowiec - samorządowiec, 
przedsiębiorca i nauczyciel akademicki; 
doświadczony społecznik, lubiący trudne 
wyzwania sprawny organizator, wrażliwy na 
sprawy zbiorowości.

2. ANNA 
MERCIK 

Ekonomistka, specjalistka ds. projektów 
europejskich, od 10 lat zawodowo związana 
z publicznym transportem miejskim, 
wcześniej pracowała w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Zabrzu.

3. JACEK 
SKIERLAK

Przedsiębiorca aktywny w wielu branżach, 
otwarty na nowe wyzwania; laureat 
pierwszej trójki krajowego finału Master 
Beertender; chętnie wspiera akcje 
charytatywne.

4. MIROSŁAW
SZCZEPANIAK Rodowity Rudzianin, technik elektronik, 

od 1993 roku związany z kopalnią „Pokój” 
(obecnie „Ruda”) jako elektromonter.

5. RAFAŁ 
PRZYBYŁA

Ślonzok; od 21 lat mieszka, żyje i pracuje 
w Rudzie Śląskiej; Ruda to jego dom, jego 
miejsce, jego miasto, jego przyszłość; jest 
ojcem dwójki dzieci.

6. LUDWIK 
STRZEMPEK Urodzony i zamieszkały w Bielszowicach; 

socjolog zajmujący się szeroko rozumianymi 
problemami społecznymi.

7. JOANNA 
ROSÓŁ

Rodowita Ślązaczka. 
Od 2001 roku mieszka w Rudzie Śląskiej. 
Z zawodu nauczyciel języka angielskiego 
oraz WOS. Praca z młodzieżą jest jej pasją 
i ciągłym wyzwaniem. 
Szczęśliwa żona i matka trójki dzieci.

8. LUCYNA 
BOGDANOWICZ Od 40 lat Ślązaczka, matka dwójki dzieci; 

emerytowany pracownik Urzędu Miasta, 
dla której Ruda Śląska stała się domem.

4. ŁUKASZ 
STEUER

Rodowity Kochłowiczanin. Dynamiczny 
przedsiębiorca stawiający na długotrwałe 
relacje z partnerami, lubiący angażować 
się w nowe projekty, ale nie zapominający 
o stałych obowiązkach.

5. JANINA 
PRZYSIĘŻNIUK-
MUZYCZYSZYN

Inżynier-energetyk, absolwentka 
Politechniki Śląskiej; od wielu lat 
zajmuje się pomocą bezdomnym 
zwierzętom, współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, skupia się na problemach 
ekologii i ochrony środowiska.

6. GRAŻYNA 
PADLEWSKA

Emerytowany nauczyciel przedmiotów 
zawodowych; Ślązaczka pochodząca 
z rodziny górniczej; mama trójki dzieci, 
zainteresowana ekologią, dobrymi 
warunkami rozwoju dzieci i młodzieży, 
zdrowym stylem życia.

7. KAZIMIERZ 
PŁOTKOWSKI Przedsiębiorca; wnuk powstańca śląskiego, 

syn górnika; uważa, że śląskość to styl życia, 
a nie wpis w deklaracji spisu powszechnego; 
spełniony mąż i ojciec dwóch synów.

OKRĘG NR IV BYKOWINA, 
KOCHŁOWICE

1. MARIAN 
MAKULA

Rudzianin, technik górnik i magister historii; 
twórca i animator kultury, felietonista i wykonawca 
w kabarecie „RAK”; autor licznych piosenek, musicalu 
„Pomsta”, wodewilu „Zolyty” i scenariuszy wielu 
koncertów; prezes stowarzyszenia „SWAT”, założyciel 
Teatru Górnośląskiego, właściciel Agencji Artystycznej 
Makula; założyciel i członek Śląskiej Partii Regionalnej.

2. JAN 
KOŁODZIEJ 

Działacz obywatelski, felietonista, autor książek 
i publikacji historycznych, wierszy i opowiadań, 
modelarz. Inicjator obchodów 650-lecia Kochłowic, 
honorowy członek stowarzyszenia Genius Loci. 
Współtwórca OSP w Rudzie Śląskiej. Doświadczony 
pracownik branży kolejowej, orędownik 
przywrócenia Kochłowicom połączenia kolejowego.

3. HALINA 
BRZOZOŃ

Emerytowany handlowiec; spełniona żona 
i matka; sercem oddana Kochłowicom, 
marzy o zagospodarowaniu plant i miejscu 
spotkań dla młodzieży i seniorów.
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OKRĘG NR I CHEBZIE, GODULA, 
ORZEGÓW, RUDA

1. KAROL 
PIETER

Ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej, 
Rudzianin od pokoleń; zawodowo zajmuje 
się zagadnieniami zagospodarowania 
przestrzennego miast; niegdyś związany 
z  hutą „Pokój”; aktywny działacz organizacji 
społecznych i samorządowych.

2. JERZY 
KASPEREK

Od urodzenia związany z Rudą Śląską; posiada 
status osoby represjonowanej w stanie wojennym. 
Społecznik, obecnie wiceprzewodniczący 
Towarzystwa Miłośników Orzegowa, członek 
Zarządu Stowarzyszenia Nasz Orzegów, założyciel 
Orzegowskiej Grupy Twórców Kultury.

3. JANUSZ
MUZYCZYSZYN

Inżynier, absolwent Politechniki Śląskiej, 
specjalista informatyk; jest poetą i pisarzem, 
od czterech lat prowadzi własny blog 
polityczno-literacki, organizuje także 
spotkania z ciekawymi ludźmi w miejskiej 
Bibliotece.

4. MARTA 
PIETRZAK

Pracownik administracji państwowej; nie boi 
się wyzwań, rzadko organizuje coś lub pracuje 
bez planu; lubi odpoczynek na łonie natury 
wspólnie z ukochaną córką.

5. DARIUSZ 
MARCUS 
GAWRON

Przedsiębiorca; przez 20 lat kształcił 
się i studiował w Danii; związany z 
Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą; 
chciałby sprawdzone rozwiązania 
wprowadzić na ukochanym Śląsku.

6. MATEUSZ 
KUBICA

Technik geodeta, student Akademii 
Górniczo-Hutniczej, wydziału geodezji 
górniczej i inżynierii środowiska; Rudzianin 
zafascynowany kulturą Śląska, utożsamiający 
się z jego tradycjami.

7. GRZEGORZ
DANISZ

Ślązak, od 28 lat mieszkaniec Rudzie Śląskiej; 
szczęśliwy mąż i ojciec trojga dorosłych 
dzieci; działacz związkowy; członek Ruchu 
Autonomii Śląska.

8. JOANNA
DOMACHOWSKA

Miłośniczka przyrody, szczęśliwa żona i matka 
dwóch córek; z zawodu biolog i farmaceuta, 
obecnie prywatny przedsiębiorca; kocha 
pracę z ludźmi i dla ludzi.

9. SYBILLA 
OGROCKA

Specjalista ds. administracyjnych i obsługi 
klienta w branży ubezpieczeniowej; 
mama czteroletniego chłopca, pasjonatka 
podróży i literatury, w wolnych chwilach 
pisząca wiersze.

10. IWONA 
SKIERLAK

Przedsiębiorca od 1997, restauratorka 
wyróżniona przez portal Pyszne.pl, Koronę 
Smakosza oraz „Dziennik Zachodni” za najlepszą 
restaurację w Rudzie Śląskiej; chętnie wspiera 
akcje charytatywne oraz imprezy kulturalne; nie 
pozostaje obojętna na krzywdę wobec zwierząt.

OKRĘG NR II NOWY BYTOM, WIREK

1. ROMAN 
KUBICA

Założyciel Śląskiej Partii Regionalnej, członek rady 
politycznej. Magister psychologii zarządzania, 
ekonomista, automatyk, przedsiębiorca, 
społecznik, dwukrotny laureat „Aniołów 
Wolontariatu”. Pasjonat i miłośnik śląskiej historii i 
kultury. Członek Zarządu Ruchu Autonomii Śląska.

2. DAMIAN 
BELOK

Kulturoznawca, pracownik Muzeum Miejskiego 
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, 
pomysłodawca wielu projektów realizowanych 
w ramach budżetu obywatelskiego; społecznik 
od lat skutecznie pozyskujący dofinansowanie 
na przedsięwzięcia kulturalne w mieście.

3. IRENA 
KIZINIEWICZ

Związana z Rudą Śląską od wielu pokoleń. 
Ślązaczka, identyfikująca się z regionem. Społecznik. 
Zawodowo – menedżer z doświadczeniem 
w zarządzaniu wydawnictwem. Pracowała 
m.in. w „Wiadomościach Rudzkich”, „Gońcu 
Górnośląskim”, „Kurierze Polskim co tydzień”.

4. JAN 
MIGAS

Przedsiębiorca; urodzony i zamieszkały 
w Rudzie Śląskiej; zaangażowany w 
propagowanie świadomości regionalnej; 
zapalony cyklista.

5. IWONA 
WOLAŃSKA-
STACHURSKA

Tłumaczka języka angielskiego 
i francuskiego; pasjonatka malarstwa, 
twórca nieprofesjonalny, organizator 
wernisaży śląskich artystów-plastyków 
w Indiach i Japonii; sprawny organizator, 
śmiało podejmujący nowe wyzwania.

6. PIOTR 
SKUTELA

Rudzianin, magister inżynier elektroniki 
i telekomunikacji; gra na trąbce w orkiestrze 
dętej kopalni „Pokój” i zespole Silesia 
Orchestra; pasjonat muzyki, tańca, siatkówki 
i pływania; chce w duszę miasta wstrzyknąć 
odrobinę młodości.

7. ANETA 
SPAŁEK

Rudzianka, pracownik branży handlowej; 
wrażliwa na sprawy społeczności lokalnej, 
preferująca zdrowy tryb życia w zdrowym 
środowisku.

8. TOMASZ 
GARBAS

Rudzianin; politolog, specjalista ds. 
mediów i komunikacji społecznej, handlu 
i marketingu; regionalista; członek 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami; 
piewca historii i kultury Śląska, propagator 
śląskości i języka śląskiego.

TOMASZ PIECHNICZEK
NASZ KANDYDAT NA PREZYDENTA

OKRĘG NR III BIELSZOWICE, HALEMBA

1. TOMASZ 
PIECHNICZEK

Ślązak, od 15 lat mieszkaniec Rudy Śląskiej; 
bezpartyjny fachowiec - samorządowiec, 
przedsiębiorca i nauczyciel akademicki; 
doświadczony społecznik, lubiący trudne 
wyzwania sprawny organizator, wrażliwy na 
sprawy zbiorowości.

2. ANNA 
MERCIK 

Ekonomistka, specjalistka ds. projektów 
europejskich, od 10 lat zawodowo związana 
z publicznym transportem miejskim, 
wcześniej pracowała w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Zabrzu.

3. JACEK 
SKIERLAK

Przedsiębiorca aktywny w wielu branżach, 
otwarty na nowe wyzwania; laureat 
pierwszej trójki krajowego finału Master 
Beertender; chętnie wspiera akcje 
charytatywne.

4. MIROSŁAW
SZCZEPANIAK Rodowity Rudzianin, technik elektronik, 

od 1993 roku związany z kopalnią „Pokój” 
(obecnie „Ruda”) jako elektromonter.

5. RAFAŁ 
PRZYBYŁA

Ślonzok; od 21 lat mieszka, żyje i pracuje 
w Rudzie Śląskiej; Ruda to jego dom, jego 
miejsce, jego miasto, jego przyszłość; jest 
ojcem dwójki dzieci.

6. LUDWIK 
STRZEMPEK Urodzony i zamieszkały w Bielszowicach; 

socjolog zajmujący się szeroko rozumianymi 
problemami społecznymi.

7. JOANNA 
ROSÓŁ

Rodowita Ślązaczka. 
Od 2001 roku mieszka w Rudzie Śląskiej. 
Z zawodu nauczyciel języka angielskiego 
oraz WOS. Praca z młodzieżą jest jej pasją 
i ciągłym wyzwaniem. 
Szczęśliwa żona i matka trójki dzieci.

8. LUCYNA 
BOGDANOWICZ Od 40 lat Ślązaczka, matka dwójki dzieci; 

emerytowany pracownik Urzędu Miasta, 
dla której Ruda Śląska stała się domem.

4. ŁUKASZ 
STEUER

Rodowity Kochłowiczanin. Dynamiczny 
przedsiębiorca stawiający na długotrwałe 
relacje z partnerami, lubiący angażować 
się w nowe projekty, ale nie zapominający 
o stałych obowiązkach.

5. JANINA 
PRZYSIĘŻNIUK-
MUZYCZYSZYN

Inżynier-energetyk, absolwentka 
Politechniki Śląskiej; od wielu lat 
zajmuje się pomocą bezdomnym 
zwierzętom, współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, skupia się na problemach 
ekologii i ochrony środowiska.

6. GRAŻYNA 
PADLEWSKA

Emerytowany nauczyciel przedmiotów 
zawodowych; Ślązaczka pochodząca 
z rodziny górniczej; mama trójki dzieci, 
zainteresowana ekologią, dobrymi 
warunkami rozwoju dzieci i młodzieży, 
zdrowym stylem życia.

7. KAZIMIERZ 
PŁOTKOWSKI Przedsiębiorca; wnuk powstańca śląskiego, 

syn górnika; uważa, że śląskość to styl życia, 
a nie wpis w deklaracji spisu powszechnego; 
spełniony mąż i ojciec dwóch synów.

OKRĘG NR IV BYKOWINA, 
KOCHŁOWICE

1. MARIAN 
MAKULA

Rudzianin, technik górnik i magister historii; 
twórca i animator kultury, felietonista i wykonawca 
w kabarecie „RAK”; autor licznych piosenek, musicalu 
„Pomsta”, wodewilu „Zolyty” i scenariuszy wielu 
koncertów; prezes stowarzyszenia „SWAT”, założyciel 
Teatru Górnośląskiego, właściciel Agencji Artystycznej 
Makula; założyciel i członek Śląskiej Partii Regionalnej.

2. JAN 
KOŁODZIEJ 

Działacz obywatelski, felietonista, autor książek 
i publikacji historycznych, wierszy i opowiadań, 
modelarz. Inicjator obchodów 650-lecia Kochłowic, 
honorowy członek stowarzyszenia Genius Loci. 
Współtwórca OSP w Rudzie Śląskiej. Doświadczony 
pracownik branży kolejowej, orędownik 
przywrócenia Kochłowicom połączenia kolejowego.

3. HALINA 
BRZOZOŃ

Emerytowany handlowiec; spełniona żona 
i matka; sercem oddana Kochłowicom, 
marzy o zagospodarowaniu plant i miejscu 
spotkań dla młodzieży i seniorów.
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29 łóżek, stanowiska intensywnego nadzoru udaru oraz OIOM neurologiczny – tak wygląda zmodernizowany Oddział 
Neurologiczny wraz z Oddziałem Udarowym w Szpitalu Miejskim w Goduli. Oddział został uruchomiony po trwającym 
cztery miesiące remoncie jego nowej lokalizacji. To jedna z inwestycji, która została wykonana dzięki wsparciu z budżetu 
miasta.

Rudzka neurologia zmodernizowana

– Mieszkańcy oczekują opieki medycznej 
na najwyższym poziomie i nasz szpital cią-
gle się zmienia, aby te oczekiwania spełnić. 
W tym celu niezbędne są znaczne nakłady 
fi nansowe, dlatego systematycznie wspie-
ramy szpital, któremu od 2015 roku przeka-
zaliśmy z budżetu miasta prawie  14 mln zł 
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic. 
– Szpital to nasza priorytetowa spółka. 
Chcemy, aby był wśród najlepszych w woje-
wództwie i będziemy dalej dbali o jego roz-
wój – dodaje.

– Mam duży szacunek dla władz miasta, 
bo widać, jak dbają o ten szpital. Potencjał 
placówki jest z pewnością większy niż po-
ziom, na którym obecnie jest on w sieci 

szpitali – powiedział podczas otwarcia Od-
działu Neurologicznego Jerzy Szafrano-
wicz, dyrektor Śląskiego Oddziału Woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Nowy Oddział Neurologiczny zapew-
nia 29 łóżek, OIOM neurologiczny oraz 
salę intensywnego nadzoru udaru. – Hospi-
talizujemy rocznie około 900 chorych. Cie-
szę się bardzo, że będą mieli większy kom-
fort pobytu i lepsze warunki leczenia – mó-
wił dr n. med. Janusz Kwieciński, ordyna-
tor Oddziału Neurologicznego.

– Na potrzeby nowego oddziału udało 
się zaadaptować całe pierwsze piętro w bu-
dynku administracji godulskiej części szpi-
tala, które od 10 lat było niezagospodaro-
wane. Inwestycja w całości sfi nansowana 
została ze środków miasta, przekazanych 
szpitalowi w formie dokapitalizowania 

spółki – informuje dr Katarzyna Adamek, 
prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. – Ze 
środków miejskich szpitalowi udało się 
również w ostatnich czterech miesiącach 
zmodernizować i przenieść do nowej lokali-
zacji Laboratorium Analityczne, które zo-
stanie otwarte 11 października. Laborato-
rium zyskało przestronne i nowoczesne po-
mieszczenia na miarę XXI wieku, a szpital 
dzięki tej przeprowadzce zyskał dodatkowe 
pomieszczenia, w których uruchomione zo-
staną niebawem kolejne gabinety Izby 
Przyjęć – dodaje.

Dzięki tej inwestycji uporządkowane 
zostaną również drogi komunikacji we-
wnątrz szpitala, co ma szczególne znacze-
nie w przypadku ratowania pacjentów 
w stanach zagrożenia życia. W październi-
ku również szpital zamierza uruchomić 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w swojej 
drugiej lokalizacji – w dzielnicy Bielszo-
wice. – Powstanie on w odpowiedzi na 
palące potrzeby demografi czne, systema-
tyczne wydłużanie się przeciętnej długości 
życia w kraju, także wśród mieszkańców 
Rudy Śląskiej – mówi dr Katarzyna Ada-
mek. Oprócz zespołu pielęgniarskiego 
bielszowicki ZOL zapewniać będzie pa-
cjentom kompleksowe i całodobowe kon-
sultacje lekarskie. Zakład w pierwszej fa-
zie będzie liczył 18 stanowisk, wyposażo-
ny zostanie m.in. w nowoczesne elektrycz-
ne łóżka. Na początku funkcjonowania, do 
czasu uzyskania kontraktu z NFZ, usługi 
świadczone w rudzkim ZOL będą odpłat-
ne.

Po inauguracji działalności zmodernizo-
wanego Oddziału Neurologicznego w po-
bliskim Śląskim Inkubatorze Przedsiębior-
czości odbyła się sesja naukowa „Bezpie-
czeństwo przede wszystkim”, którą rudzki 
szpital zorganizował wspólnie z fi rmą Bo-
ehringer Ingelheim. Wśród zaproszonych 
wykładowców znaleźli się: wybitny kar-
diolog prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kala-
rus, specjalista angiologii i chirurgii naczy-
niowej prof. dr hab. n. med. Tomasz Urba-
nek oraz  dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, 
wojewódzki konsultant w dziedzinie neu-
rologii.
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– Mieszkańcy oczekują opieki medycznej 
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Uroczyste otwarcie oddziału – od lewej: dr n. med. Janusz Kwieciński, 
ordynator Oddziału Neurologicznego; dr Katarzyna Adamek, 

prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.; dr hab. n. med. Anett a Lasek-Bal, 
wojewódzki konsultant w dziedzinie neurologii; dr Jerzy Szafranowicz, 

dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Na potrzeby nowego oddziału zostało zaadaptowane całe pierwsze 
piętro w budynku administracji godulskiej części szpitala.

Przypomnijmy, że w tym roku gruntowny 
remont przeszedł Oddział Kardiologiczny 
Szpitala Miejskiego. Do dyspozycji pacjen-
tów przeznaczono 28 łóżek, w tym siedem 
łóżek intensywnego nadzoru kardiologicz-
nego. Modernizacja oddziału wraz z dopo-
sażeniem go w nowoczesny sprzęt koszto-
wała ponad 650 tys. zł. W ubiegłym roku 
miasto przekazało szpitalowi 3 mln 390 tys. 
zł na przebudowę i uporządkowanie archi-
tektoniczne szpitala, a w obecnym 2,5 mln 
złotych na dalsze inwestycje. W tym czasie 
szpital ze środków własnych zrealizował in-
westycje za ok. 1,5 mln zł. WG

Można już korzystać z rudzkiego miasteczka ruchu drogowego. Inwestycja zrealizowana została w ramach budżetu obywatelskiego przy ul. Kolberga w Wir-
ku. Ma służyć dzieciom i młodzieży do praktycznej nauki poruszania się na drodze. Obok miasteczka niebawem stanie mini park linowy z tyrolką i trampoli-
nami. Prace budowlane ruszyły z początkiem tego tygodnia.

Miasteczko drogowe otwarte!
– Projekt miasteczka ruchu drogowe-

go zgłoszony został w budżecie obywa-
telskim na rok 2017. Po kilku nieroz-
strzygniętych przetargach, w których 
zgłaszano oferty przekraczające zarezer-
wowaną kwotę, w końcu udało nam się 
zrealizować tę nietuzinkową inwestycję. 
Obiekt prezentuje się pięknie i jestem 
pewna, że znajdzie wielu wielbicieli 
– zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic.

Miasteczko znajduje się w bliskim są-
siedztwie toru modelarskiego. Cały teren 
inwestycji to prawie 5,6 tys. m2. Główną 
częścią obiektu jest jezdnia o szerokości 
2 m z kostki betonowej. W zachodniej 
części powstała droga dwujezdniowa, 
w centralnej skrzyżowanie czterowloto-
we z sygnalizacją świetlną oraz rondo, 
a w części wschodniej „ósemka” oraz 
długi łuk. Na miejscu powstało także to-

rowisko z lokomotywą, tworzące prze-
jazd kolejowy. – Elementy przejazdu 
otrzymaliśmy od Polskiej Grupy Górni-
czej. Na lokomotywę składają się 3 wa-
goniki oraz maszyna pociągowa – zdra-
dza Piotr Janik, naczelnik Wydziału In-
westycji UM.

Koszt przedsięwzięcia to 1,2 mln zł.

W ramach inwestycji wybudowane zo-
stały także chodniki i ścieżka rowerowa. 
Miasteczko  wyposażono w kilkadziesiąt 
znaków drogowych, oświetlono i objęto 
monitoringiem. Na miejscu znalazły się 
ławki, kosze na śmieci i stojaki dla rowe-
rów, a przy drodze dojazdowej parking 

dla samochodów osobowych. Koszt przed-
sięwzięcia to 1,2 mln zł.

Ruszyły już prace budowlane związane 
z budową mini parku linowego. Projekt in-
westycji został wybrany do realizacji w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 2018. Jej 
koszt to blisko 200 tys. zł. W ramach przed-

sięwzięcia zniwelowany zostanie teren, na 
nim zamontowane zostaną trampoliny 
okrągłe, urządzenie wielofunkcyjne 
ze zjeżdżalnią, mini park linowy, tyrolka 
oraz trampolina dla niepełnosprawnych. 
Całości dopełnią kosze na śmieci oraz ław-
ki.  DR

Miasteczko wyposażono w znaki drogowe,
 oświetlono i objęto monitoringiem.

Na miejscu powstało także torowisko z lokomotywą.
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Ścieżka pieszo-rowerowa, która połączyła ul. Kościelną z ul. Bujoczka, ma 650 m.

Tereny zielone pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda zyskały nowe życie. W rejonie tzw. Rowu Rudzkiego II zakończyła się właśnie budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej oraz ścieżki edukacyjnej z placem zabaw. Zainstalowane zostały też budki lęgowe dla ptaków i owadów, a także nasadzono nowe 
rośliny. Inwestycja kosztowała ponad 1 mln zł, a większość tej kwoty miasto otrzyma w ramach refundacji ze środków unijnych. Dolina zaliczana jest do ob-
szarów cennych przyrodniczo. Odznacza się dużymi walorami krajobrazowymi, charakteryzuje się też dużą różnorodnością zwierząt, szczególnie płazów 
i ptaków.

Zrewitalizowana dolina
– Rewitalizacja przestrzeni miej-

skich obejmuje nie tylko budynki, czy 
infrastrukturę komunalną, ale także 
tereny zielone – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Potrzebujemy 
zieleni i chcemy ją przywracać miesz-
kańcom. Oprócz zakończonej właśnie 
inwestycji rewitalizujemy hałdę  
w Wirku oraz budujemy Trakt Rudzki, 
który docelowo połączy obszary zielo-
ne w Wirku i Nowym Bytomiu. Mamy 
też plany na rewitalizację w następ-
nych latach 180 ha kolejnych terenów 
zielonych, m.in. wzdłuż Bytomki – za-
powiada prezydent Grażyna Dziedzic.

Prace przy rewitalizacji doliny po-
między ul. Bujoczka a Kościelną roz-
poczęły się wiosną. – W pierwszej ko-
lejności trzeba było ten teren uprząt-
nąć ze śmieci. Przeprowadzona zosta-
ła też wycinka roślin inwazyjnych, 
usunięte zostały także części powalo-
nych lub uschniętych drzew, głównie 
tych, które kolidowały z projektowany-
mi ścieżkami – wylicza wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

W ramach inwestycji przede wszyst-
kim wybudowana została ścieżka pie-
szo-rowerowa o długości ok. 650 m, 
prowadząca od ul. Bujoczka do  
ul. Kościelnej oraz dodatkowe schody 

terenowe, umożliwiające zejście od 
strony ulicy Kościelnej. Ponadto w re-
jonie ul. Bujoczka wykonany został 
plac zabaw dla dzieci, nie zabrakło też 
drobnej architektury – ławek, koszy na 
śmieci i stolików do gry. Ponadto za-
instalowane zostały budki lęgowe dla 
ptaków i owadów, a także skrzynki dla 
nietoperzy. Przeprowadzono także na-
sadzenia kilkudziesięciu drzew i krze-
wów.

Niezwykle istotnym w skali całego 
przedsięwzięcia jest jego edukacyjny 
wymiar. Na obszarze objętym inwe-
stycją została wytyczona ścieżka edu-
kacyjna, przy której zainstalowane 
zostały tablice edukacyjne. – Planuje-
my jeszcze wydanie broszury informa-
cyjnej, a także książeczki i kolorowan-
ki dla dzieci. Opracowane zostaną 
również materiały do placówek oświa-
towych – informuje Ewa Wyciślik, na-
czelnik Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Górnictwa UM.

Cała inwestycja kosztowała ponad 
1 mln zł, z czego w formie refundacji 
unijnej miasto ma otrzymać  zwrot  
85 proc. kosztów kwalifikowanych. 
– Dofinansowanie przyznane zostało 
miastu już w ubiegłym roku. Otrzyma-
ły go jedynie cztery projekty z woje-

wództwa. Udzielone ono zostało w ra-
mach RPO Województwa Śląskiego 
2014-2020. Działanie 5.4.1. Ochrona 
różnorodności biologicznej ZIT – mó-
wi wiceprezydent Michał Pierończyk.

Dolina Rowu Rudzkiego odznacza 
się dużymi walorami krajobrazowymi, 
charakteryzuje się też dużą różnorod-
nością zwierząt, szczególnie płazów  
i ptaków. – Występuje tu także pięć ga-
tunków roślin objętych ochroną czę-
ściową w Polsce, w tym konwalia ma-
jowa i bluszcz pospolity, oraz dwa ga-
tunki zagrożone w skali regionu gór-
nośląskiego – rzeżucha gorzka i jeżo-
główka pojedyncza. Ponadto znajdują 
się tutaj dwa pomniki przyrody  
– 150-letni grab oraz 200-letni dąb 
szypułkowy – wylicza Ewa Wyciślik.

Dolina Rowu Rudzkiego II ze 
względu na stosunkowo wąskie dno, 
dość dużą głębokość oraz występowa-
nie zbiorników wodnych charaktery-
zuje się swoistym topoklimatem  
– większą wilgotnością powietrza 
i częstszymi mgłami niż na sąsiednich 
terenach, mogą się też zdarzać inwersje 
temperatury. Co interesujące, po plebi-
scycie w 1922 r. wzdłuż osi doliny Ro-
wu Rudzkiego II przebiegała granica 
między Polską a Niemcami. TK

Dolina Rowu Rudzkiego charakteryzuje się dużymi walorami krajobrazowymi.

W ramach zadania utworzona została także ścieżka edukacyjna.

W rejonie ul. Bujoczka wybudowany został plac zabaw.
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GÓRNIKU! 
 KUPIMY PRAWA DO AKCJI KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.

JEŻELI JESTEŚ, BĄDŹ BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KOPALNI, ZADZWOŃ.
TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!

KUPIMY RÓWNIEŻ AKCJE HUTY POKÓJ

TEL. 510-806-072 | 519-700-062
NAJWYŻSZE CENY | POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

NIERUCHOMOŚCI
 

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, 
gotówka tel. 730-770-900.

 Sprzedam 3 pokoje Solidarności, 119 tys., 
2 pokoje Sławika 44 m2, 113 tys., kawalerka 
Westerplatt e 35 m2 42 tys, tel. 793-017-323,  
www.lokator.nieruchomosci.pl.

 Sprzedam mieszkanie po generalnym 
remoncie w Rudzie Śl.   tel. 668-845-818.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 
– specjalizujemy się w sprzedaży 

atrakcyjnych domów jednorodzinnych. 
Obecna oferta: HALEMBA ul. Solidarności od 

89 m2, WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2, 
GODULA „Paryż” od 125 m2. Pomagamy 

uzyskać kredyt. Tel. 691-523- 055.

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. 
TEL. 501-239-405, ANEL.

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

 Halemba, trzypokojowe, 54 m2, 180 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, trzypokojowe, 82 m2, 108 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 42 m2, 89 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dom, 210 m2, 465 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Administrowanie, zarządzanie nierucho-
mościami, DOM, tel. 504 434-445.

 Sprzedam lub wynajmę M-3, 42,3 m2, Wi-
rek. Tel. 513-903-407.

 Wirek, M-2, 34 m2, 39 tys. Tel. 609-814-
723.

MOTORYZACJA

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

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

 
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 

skup samochodów wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-
261.

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

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

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

USŁUGI

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

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Drobne usługi budowlane. Tel. 607-
219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, domów. Tel. 501-668-930.

 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, 
513-981-778.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119.

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

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

 Szybka gotówka z dostawą do domu, na-
tychmiastowa decyzja, błyskawiczna wypła-
ta, tel. 32 348-61-68, 504-819-404. Pośrednik 
CDF S.C. Firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

 „Złota rączka” – kompleksowe profesjo-
nalne remonty łazienek, panele, instalacje 
c.o. Tel. 784-699-569.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. So-
lidnie. Tel. 737-593-999.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wy-
kładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-
056.

USŁUGI POGRZEBOWE

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. 
Cena od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA 
AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-
61-31, 502-097-300. Ruda Śląska - Chebzie ul. 
Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni 
pracowników budowlanych doświadczenie 
min 2 lata, brygadzistę z prawem jazdy kat. 
B, tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-
24-11.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 32 271-09-66 781-989-873.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Buduj-Remontuj zatrudni pracowników 
ogólnobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788-

 Serwisanta domofonów zatrudnię. Tel. 
604-796-694 w godz. 17-18.

 Valdi Plus zatrudni kucharzy i kelnerów do 
pracy stałej i weekendowej kontakt, tel.  32 
330-05-62, valdiplus@valdiplus.pl.

 Przyjmę pracowników z doświadczeniem 
na stanowisko: ślusarz, spawacz, frezer, to-
karz. Mile widziane osoby na emeryturze. Tel. 
kontaktowy 697-480-004.

 Poszukiwany pracownik do pracy w go-
spodarstwie rolnym – stajnia w Rudzie Ślą-
skiej. Tel. 605-942-109.

 Firma zatrudni ekspedientki i kierowni-
ków do sklepu mięsnego Gliwice, Ruda Ślą-
ska. Tel. 601-521-963.

 Zatrudnię kucharza/kucharkę na cały etat.
Praca Ruda Śląska 1 biuro.stolowka@interia.
pl. Tel. 517-333-960. 

 Przyjmę pracowników do pracy – brukar-
stwo, ogrodzenia. Tel. 504-334-464.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni kierownika 
budowy. Prawo jazdy kat. B. Praca na delega-
cjach. Kontakt, tel. 32 740-91-63, 604-908-
300. 

 Zatrudnię pracownika. Może być emeryt/ 
rencista. Do pracy przy ogrodzeniach kutych 
Umiejętność obsługi szlifi erki kątowej. Mile 
widziana umiejętność spawania. Uprawnie-
nia nie wymagane. Praca Zabrze-Pawłów. Tel. 
514-932-896.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. 
Tel. 603-280-675.

Firma ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

BRYGADZISTA, MAJSTER ORAZ MURARZ, ZBROJARZ,
CIEŚLA, POMOCNIK OGÓLNOBUDOWLANY

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

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.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 

215) wykazu nieruchomości gruntowych położonych w rejonie 
ul. Janusza Korczaka, które zostaną oddane w najem

z przeznaczeniem pod garaż murowany.

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

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  
 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, 

naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych 
położonych w rejonie ul. Polnej, które zostaną oddane w 
dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy. 
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Agnieszka i Józef Belokowie. Ewa i Karol Brzezekowie. Irena i Franciszek Kwokowie.

Jan Słupik z córką. Józef Stawowski z prezydent Grażyną Dziedzic. Krystyna i Henryk Rzegota.

Krystyna i Józef Tluczykontowie. Krystyna i Paweł Nowokowie. Łucja i Jerzy Skrochowie.

Małgorzata i Andrzej Suligowscy. Maria i Marian Maluszczakowie. Maria i Ryszard Liskowie.

ZŁOTE GODY

Marianna i Jan Szczubełkowie. Stanisława i Stanisław Pohlowie. Stefania i Stefan Kaniowscy.

Teresa i Kazimierz Bonieccy. Teresa i Marian Jeglorzowie. Wanda i Władysław Rodasikowie.

OBWIESZCZENIE 
PREZYDENT 

MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego – ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst 
ustawy Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z później-
szymi zmianami),  

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 22.08.2018 r. Prezyden-
ta Miasta Ruda Śląska  Zarządcę Dróg Publicz-
nych z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 
w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez 
pełnomocnika Pana Janusza Franiczka (Fra-
niczek) - Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” 
S.C. Hanna i Janusz Franiczek z siedzibą 
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Skrzyszow-
skiej 39 C, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej, pn: „Rozbudowa ulicy Nowy Świat 
oraz ulicy Halembskiej w Rudzie Śląskiej
-Halembie, na nieruchomościach o oznacze-
niu geodezyjnym 244/61, 246/61, 395/60, 
1151/143, 1150/143, 1152/143, 3113/84, 
89, 2183/80, 3083/80, 3113/84, 2169/86, 
3623/80, 1156/52, 1437/52, 596/83, 924/81, 
3748/50, 1160/50, 2185/80, 2461/36, 
3747/50, 3187/52, 3622/80, 3625/81, 
3084/80, 3186/52, 2713/82, 2711/81, 
2709/81, 3117/50, 3116/50, 1467/50, 
2504/50, 3624/80, 3863/81, 1625/81, 
2910/80, 1436/52, 1439/52, 1162/50, 
1166/81, 2714/82, 3803/81, 3804/81, 
3114/81, 3115/81, 869/82, 1227/80, 
2715/80, 1226/80, 2996/81, 394/60”.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, 

że wszystkie zainteresowane strony po-
stępowania mogą zapoznać się z treścią 
dołączonej do wniosku dokumentacji 
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej 
inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia 
w sprawie, składać wnioski, uwagi i za-
strzeżenia. Strony mogą skorzystać z przy-
sługujących im uprawnień w terminie 14 
dni od dnia doręczenia publicznego ogło-
szenia tj. od dnia 4.10.2018 r. do dnia 
17.10.2018 r., w siedzibie Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki 
i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, 
w pokoju nr 320.

OGŁOSZENIA
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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 uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela 
Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w 
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości 

gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy 
Wireckiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest 
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej - kochłowicach przy 
ul. wireckiej, obręb kochłowice, k.m. 4, zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW GL1S/00011360/9, stanowiących dział-
ki oznaczone numerami geodezyjnymi:

1) 2129/32 o powierzchni 750 m2, użytek R-V, 
2) 2131/32 o powierzchni 671 m2, użytek R-V.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(symbol planu 39Mnii).

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, poro-
śnięte wysoką trawą. Dojazd do nich winien odbywać się z drogi publicznej ul. Wireckiej 
poprzez działkę nr 2132/32 przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu 
lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym 
tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie 
warunków na powyższe. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową 
wynoszą:

– dla działki nr 2129/32 – 118.000,00 zł, 
– dla działki nr 2131/32 – 106.000,00 zł.
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 towa-
rów i usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia 
umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca 
każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może 
być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościa-
mi.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia 
aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiąza-
nia umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wie-
czystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

przetarg odbędzie się w dniu 13.11.2018 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 6.11.2018 r. 
dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 2129/32 – 5.900,00 zł, 2131/32 
– 5.300,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Wirecka, działka nr ………” przelewem na rachu-
nek 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 środ-
ków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok.  
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-
14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumen-
ty 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

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 2019 r. i zaprasza wykonawców  

do składania ofert wstępnych (pierwszy etap przetargu) na niżej 
wymienione rodzaje robót:

OGÓLNOBUDOWLANE1. 
MALARSkIE2. 
kOMINIARSkIE I ZDUŃSkIE3. 
DEkARSkIE4. 
STOLARSkIE5. 
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWYCH TYPU „ACEkOL” Z ROBOTAMI 6. 
TOWARZYSZĄCYMI
CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNkÓW7. 
ŚLUSARSkIE8. 
DROGOWE9. 
URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI OSIEDLOWEJ 10. 
WYkONANIE I REMONTY PLACÓW ZABAW, MAŁEJ ARCHITEkTURY ORAZ 11. 
PLACYkÓW GOSPODARCZYCH
ZAkUP I DOSTAWA PIASkU DO PIASkOWNIC ŁĄCZNIE Z TRANSPORTEM12. 
ELEkTRYCZNE 13. 
kONTROLA INSTALACJI GAZOWYCH ŁĄCZNIE Z USUWANIEM STWIERDZONYCH 14. 
PRZECIEkÓW
REMONTY INSTALACJI WODNEJ, C.O., GAZOWEJ, kANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ  15. 
I ZEWNĘTRZNEJ
USUWANIE AWARII kANALIZACYJNYCH Z MONITORINGIEM16. 
DERATYZACJA, DEZYNSEkCJA, DEZYNFEkCJA I USUWANIE GNIAZD OS17. 

Oferty na wybrane rodzaje robót należy składać w zamkniętych kopertach z dopi-
skiem „PRZETARG DWUSTOPNIOWY – OFERTA WSTĘPNA” w sekretariacie RSM do dnia 
21.11.2018 r. do godz. 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.18 r. o godz.9.00 w siedzibie RSM, w pokoju nr 317.
Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu przetargów” obowiązującego w RSM 

oraz powinny być przygotowane w zakresie i sposobie określonym w „Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia”.

Formularz zawierający „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” można ode-
brać od dnia 10.10.18 r.do dnia 20.11.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, 

adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:

dokonać wpłaty na konto PkO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 0039 • 
3751,
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu ode-• 
brania faktury VAT,
odebrać SIWZ w pokoju nr 310.• 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem za-
mówienie, z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 123,00 PLN z VAT-em.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są pani Teresa kałuża i pan Stani-

sław Wuzik, w siedzibie Spółdzielni pokój 310 i 309 telefon 24-82-411 wewnętrzny 306 i 
286 w godzinach od 7.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku. 

Wyniki przetargu zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu i Inter-
necie.

Oferenci zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymają pisemne zaproszenie do składa-
nia ofert ostatecznych na wybrane zakresy robót.

RSM zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi oferentami 
na temat treści złożonych ofert wstępnych, jak również prawo unieważnienia przetargu 
w części lub w całości bez podania przyczyn. 
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,,Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”.

Pani Katarzynie Furmaniuk
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 

im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
przekazują

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z Zastępcami, Skarbnikiem i Sekretarzem Miasta

PREZydENt MIAStA 
RudA ŚląSkA

informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 
wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach 

mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:

– ul. dunajewskiego 3A/2
– ul. ludwika Solskiego 4/34,

– ul. Grodzka 5/38

stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska a 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

na rzecz ich najemców.

PREZydENt MIAStA 
RudA ŚląSkA

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  

urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła 
II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 

nieruchomości gruntowych położonych w rejonie 
ul. ks. Jana Szymały, które zostaną oddane w najem 

z przeznaczeniem pod kiosk handlowy. 

PREZydENt MIAStA 
RudA ŚląSkA 

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

gruntowych które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem 
znajdujących się w rejonie ulic: Szpaków – z przeznaczeniem 

pod istniejący parking, kochłowickiej – z przeznaczeniem pod 
drogę dojazdową, Jagiełły – z przeznaczeniem pod zaplecze 

gospodarstwa rolnego, Barbary – z przeznaczeniem pod 
nową oraz istniejącą wieżę/maszt telefonii komórkowej, 

Powstańców Śląskich, Basenowej z przeznaczeniem pod nowe 
ogródki przydomowe,  Oświęcimskiej – Łukaszewicza pod 
istniejący ogródek rekreacyjny, Bytomskiej i Górnośląskiej 

z przeznaczeniem pod tablice informacyjne.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy Władzom Samorządowym  

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,
którzy uczcili pamięć, złożyli wyrazy współczucia 

 oraz uczestniczyli w ceremonii  
pogrzebowej zmarłego 1.10.2018 r.

MĘŻA, OJCA, DZIADKA I PRADZIADKA
ŚP. 

józefa SPItZER
Żona i Córki z Rodzinami
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PAŹDZIERNIK 
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty, 

ul. Niedurnego 69, tel. 32 248-62-40, www.mckrudasl.pl 
12 października, godz. 18.00 – Koncert zespołu „U Studni”

Jeden z najlepszych w Polsce zespołów uprawiający balladę z umiejętnie dobranym tekstem i niebanalną oprawą muzyczną. Swój 
najnowszy program opierają na wierszach Adama Ziemianina, wybitnego krakowskiego poety, a także na utworach autorstwa Oli 
Kiełb, Darka Czarnego i Ryszarda Żarowskiego. Współtworząc przez wiele lat Stare Dobre Małżeństwo, wyznaczyli rozpoznawalne 
brzmienie i styl muzyczny tej legendarnej grupy. 

Bilety w cenie: 40 zł (parter) i 35 zł (balkon) Dla grup min. 10-osobowych bilety w cenie 20 zł/szt. Emeryci 
i renciści: 25 zł.

13 października, godz. 18.00 – Gala operowo-operetkowa – Sonori Ensemble
Czardasze, walce, toasty, miłosne arie i duety, sceny operowe i operetkowe, a także standardy jazzowe i popularne piosenki 

oprawione barwnym komentarzem to niepowtarzalna podróż muzyczna, pełna emocji i wzruszeń. W trakcie spektaklu zabrzmią naj-
słynniejsze sceny z oper: „Traviata”, „Carmen”, „Opowieści Hoff manna”, „Don Giovanni”, „Lakmé”, „Straszny dwór” i wiele innych. 

Bilety w cenie: 50 zł
15 października,  godz. 19.00 – „JOJO” – komedia omyłek – spektakl Teatru MY

Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... 
gdybyśmy spróbowali te trzy słowa powtórzyć tyle razy ile utworów zostało poświęconych temu (jakże dramatycznemu) zagad-
nieniu zapewne nie starczyłoby nam życia na ich zapisanie (a Państwo na ich przeczytanie), więc (z braku tak naszego, jak i przed 
wszystkim Państwa czasu) nie podejmujemy się tego wyzwania...

Bilety w cenie: 80 zł (parter rz. I-V), 70 zł (parter rz. VI-XV), 60 zł (balkon)
Dom Kultury w Bielszowicach, 

ul. Kokota 170, tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
14 października, godz. 16.00 – Spektakl bajkowy dla dzieci Piaskiem malowane „Kopciuszek”

Przez wiele dni artystki teatru piaskowej animacji Mira i Svitlana, w swojej magicznej pracowni szukały środków do przekazania 
widzom prawdziwej bajecznej atmosfery, niesamowicie pięknej i romantycznej historii pt. ,,Kopciuszek’’.

Widzowie staną się świadkami bardzo rzadkiej sztuki oraz niezwykłego widowiska, które pozostaje na długo w pamięci. Na dużym 
ekranie, za pomocą światła, piasku i cienia powstanie autorska interpretacja ulubionej bajki. Nowe spojrzenie na znaną od dawna 
historię, niezrównana animacja tworzona na żywo, zabierze widza w niezwykłą podróż do magicznego świata baśni. 

Bilety w cenie 12 zł.
Młodzieżowy Dom Kultury, 

ul. Janasa 28, tel. 32 243-22-20, www.mdkruda.org
do 15 października – przyjmowanie zgłoszeń 

Konkurs literacki po hasłem: „Ważne, dobre, piękne”
Kategorie: poezja, mała proza (opowiadanie), scenariusz spotu lub eti udy fi lmowej do 3 min.
Adresat: młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

17 października – przesłuchania, 31 października – wręczenie nagród i koncert laureatów 
Konkurs piosenki pozytywnej i pozytywnego  słowa „DOBRE SŁOWO”

Kategorie: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodzice + dzieci.
 Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, Filia nr 18, 

ul. 1 Maja 32, tel. 32 242-67-92
17 października, godz. 17.00 

„Zakładka 75” – Benefi s Marka Wacława Judyckiego 
Benefi s oraz wernisaż prac poetyckich i plastycznych jubilata, w oprawie muzycznej zespołu „Od Serca” z Ośrodka Najświętsze 

Serce Jezusa Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Wstęp wolny

Szukasz pracy?
Zostań Kurierem DPD

507-003-508*

* Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
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KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

łucznictwo 

Dziewięć medali dla łuczników

Dziewięć medali wywalczyli rudzcy łucznicy pod-
czas zawodów młodzików i dzieci „Złoty liść jesieni”. 
W Kielcach zawodnicy UKS-u Grot Ruda Śląska ry-
walizowali z ponad setką zawodników z piętnastu klu-
bów z całej Polski.  Zawody rozegrane zostały w trzech 
kategoriach wiekowych: dzieci młodszych, dzieci star-
szych i młodzików. Wszyscy młodzicy strzelali kate-
gorię ŁB, czyli 50 i 30 metrów. Reprezentacja Grotu 
liczyła 15 zawodników i co ważne, na 18 rozdanych 
w Kielcach medali, rudzianie wystrzelali ich aż 9. 
– Były  to  prawdopodobnie  już  przedostatnie  zawody 

Tym 
razem 
dobrą 
formę 
młodzi  
łucznicy 
pokazali 
w Kielcach. 

prezydent MiaSta
 ruda ŚląSka 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska oraz o 
zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej urzędu Miasta 

ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy ruda Śląska o oznaczeniu 
geodezyjnym 1797/58 o pow. 760 m2, zapisanej na karcie mapy 2, obręb kłodnica, 

położonej w rudzie Śląskiej przy ul. kochłowickiej, przeznaczonej do zbycia w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w trybie art. 32 ustawy z dnia 

21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
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prezydent MiaSta ruda ŚląSka
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  

 urzędu Miasta ruda Śląska plac jana pawła ii 6 (ii piętro, naprzeciw pokoju 215) 
wykazu nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. lipińskiej, która zostanie 
oddana w dzierżawę  na okres 3 lat z przeznaczeniem pod kompleks istniejących 

ogródków rekreacyjnych.

prezydent MiaSta  
ruda ŚląSka 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta, wykazu części  
nieruchomości  gruntowej (gruntu), która przydzielona zostanie w trybie 

bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat, 
położonej przy ul. wolności 23.

koMunikat
prezydent MiaSta ruda ŚląSka

informuję wszystkich mieszkańców – wyborców miasta ruda Śląska, że w trakcie wy-
borów  samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborcy niepeł-
nosprawni będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy  w dotarciu z miejsca zamieszka-
nia do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej oraz z powrotem do miejsca zamieszkania. 
Samochód odpowiednio przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych będzie 
do dyspozycji w godzinach od 8.00 do 17.00.

zgłoszenia przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu 800-158-800 oraz ad-
resem e-mail: um_adm@ruda-sl.pl, do dnia wyborów, tj. do 21.10.2018 r. 

sezonu torów otwartych, ponieważ w przyszły weekend 
wstępnie  zapowiedziano  mistrzostwa  Śląska,  gdzie 
również liczymy na udany start – podkreślił Rafał Le-
pa, prezes UKS-u Grot Ruda Śląska. 

Wyniki: Dzieci młodsze – 2. miejsce Aleks Chudy, 
3. miejsce Tymek Kolasiński. Dzieci starsze, dziew-
częta – 1. miejsce Pola Paczyńska, 3. miejsce Maja 
Tomczak. Dzieci starsze, chłopcy – 1. miejsce Daniel 
Kamiński. Młodziczki – 1. miejsce Natalia Lepa,  
3. miejsce Dominika Ratyńska. Młodzicy – 1. miejsce 
Adrian Szłapak, 3. miejsce Jakub Sroka. 

koSzykówka

Koszykarze triumfowali
 W minioną sobotę (6.10) smaku zwycięstwa za-

znali koszykarze rudzkiej Pogoni, którzy zmierzyli 
się z ekipą AZS UJK Kielce. Trener Bogusław Mol 
miał w tym dniu twardy orzech do zgryzienia, ponie-
waż dysponował jedynie ośmioma zawodnikami, 
przy czym drużyna z Kielc, która w poprzedniej ko-
lejce zdobyła aż 108 punktów, była tego dnia fawo-
rytem. Pierwsza kwarta spotkania to wysoki wynik 
33:22 i pewne prowadzenie rudzkich koszykarzy, 
które w kolejnych dwóch kwartach udało się zwięk-

szyć aż do siedemnastu punktów. Z kolei w ostatniej 
części gry od pierwszych sekund przewaga zaczęła 
topnieć i po opuszczeniu parkietu przez Tomasza 
Stankala, który wykorzystał limit pięciu fauli, spadła 
tylko do jednego oczka na półtorej minuty przed 
końcem. Dobra skuteczność Pawła Mola i Mateusza 
Pawlika miała duży wpływ na wynik tego spotkania, 
ale ten ostateczny – 87:84 – ustalił jednak Nikodem 
Jeglorz, który po faulu wykorzystał dwa rzuty osobi-
ste. 

lekkoatletyka

Lekkoatletyczne igrzyska
Kilkuset uczniów rudzkich szkół podstawowych 

wzięło udział w igrzyskach lekkoatletycznych dzieci. 
W środę (4.10) i czwartek (5.10) na stadionie lekko-
atletycznym przy ul. Czarnoleśnej młodzi rudzianie 
mogli sprawdzić swoje siły w siedmiu konkurencjach. 

– To były zawody przygotowane specjalnie z myślą 
o uczniach szkół podstawowych. To liga szkolna.  Dzie-
ci  startowały w  siedmiu  konkurencjach  lekkoatletycz-
nych. Zaczęliśmy od biegu na 60 metrów, potem na 300 
metrów  i  600 metrów. Mieliśmy  też  skok w  dal,  skok 
wzwyż, rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą – wy-
mieniała Katarzyna Czyż, organizatorka zawodów 
i nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Pod-
stawowej nr 6 w Orzegowie. 

W sportowych zmaganiach na stadionie lekkoatle-
tycznym rywalizowało kilkanaście szkół. W każdej 
konkurencji mogły wystartować trzy osoby z danej 
szkoły, czyli w sumie maksymalnie 42 osoby z każdej 
szkoły. Zawody zorganizowane zostały dla szkół pod-
stawowych do 12 lat i młodszych. 
– Frekwencja była bardzo duża, mimo że było zimno. 

Myślę, że świadczy to o tym, że dzieci lubią takie zawo-

dy i chcą brać w nich udział. Uczniowie rywalizowali 
o jak najlepsze wyniki i miejsca, a ci którzy znaleźli się 
w  pierwszej  trójce  danej  szkoły,  dostali  pamiątkowe  
dyplomy.  Podczas  zawodów  zostały  wyłonione  także 
najlepsze szkoły – dodała Katarzyna Czyż. 

Młodzi zawodnicy wystartowali  
w siedmiu konkurencjach. 

Piłka nożna
14 października, godz. 11.00  

 mecze: GKS Urania 2 Ruda Śląska – AKS 2 
Mikołów, GKS Wawel Wirek  

– GKS Gieksa 2 Katowice, GKS Grunwald Ruda 
Śląska – MKS Siemianowiczanka 2 Siemianowice 
Śląskie, KS Hetman Katowice – TP Jastrząb Ruda 

Śląska. 

Piłka ręczna
13 października, godz. 18.30  

 mecz NMC Górnik Zabrze – Azoty Puławy, hala 
„Pogoń” Zabrze, ul Wolności 406. 

Biegi
11 listopada, godz. 11.00  

 XXV Biegi Niepodległości, las halembski i bieżnia 
SPS nr 15. 

piłka nożna w Skrócie

7. kolejka, klasa A
Kolejarz 24 Katowice – Grunwald Ruda Śląska 2:2

MKS Siemianowiczanka II – Wawel Wirek 3:1
GKS GieKSa II Katowice – Urania II Ruda Śląska 10:0

Jastrząb Bielszowice – Józefka Chorzów 2:0

Haiz, IV liga śląska, grupa I
Slavia Ruda Śląska – Górnik Piaski 1:0 

oGłoSzenie

oGłoSzenia
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Biegacze wystartowali w Biegu Wiewiórki przedostatni raz w tym cyklu. 

Biegi

Październikowy Bieg Wiewiórki Wędkarze świętowali

Prezydent Grażyna Dziedzic złożyła życzenia wędkarzom z okazji 70-lecia działalności. 

WędkarstWo

Po raz kolejny zapaleni biegacze i miło-
śnicy nordic walking wzięli udział w Bie-
gu Wiewiórki. W sobotę (6.10) halembski 
las znowu wypełnili fani zdrowego stylu 
życia, którzy sprawdzili swoje siły okrą-
żając pętle o długości 4,2 km, którą w za-
leżności od predyspozycji mogli pokonać 
od jednego do pięciu razy. Tradycyjnie już 
w biegu wzięły udział także dzieci, które 
przebiegły kilometr.

 – Stawiamy przede wszystkim na rekre-
ację i dobrą zabawę – podkreśla Aleksan-
dra Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. – Chcielibyśmy, aby 
to wydarzenie miało charakter rodzinny. 

Żyjemy w pędzie i mamy coraz mniej cza-
su dla siebie, dlatego warto na kilka go-
dzin zmobilizować się i wspólnie z dziećmi 
przyjechać do Halemby. W ten sposób 
uczymy je aktywnych postaw – dodaje.

Limit pokonania pełnego dystansu, 
czyli 21 km (pięć okrążeń) wynosił  
2 godziny 45 minut. Na tej samej trasie 
rywalizowali też  wielbiciele nordic wal-
king, dla których maksymalny dystans 
to 12,6 km. Na dzieci i młodzież do lat 
15 czekała rywalizacja na dystansie  
1 km. Kolejny Bieg Wiewiórki odbędzie 
się 3 listopada i będzie to już ostatni bieg 
w tym cyklu. 

70. urodziny obchodziło koło wędkar-
skie nr 51 Polskiego Związku Wędkarskie-
go w miniony piątek (5.10). Podczas jubi-
leuszowego spotkania w restauracji Wa-
welska nie zabrakło życzeń i podziękowań 
oraz wielu wędkarskich historii opowiada-
nych przez wędkarzy. 

– Z naszego koła wywodzili się znamie-
nici działacze tacy jak: Alfred Kubica, Jan 
gruszka, Henryk Lebioda czy Bronisław 
Żabiński – zaznaczył Joachim Klenczar, 
prezes koła nr 51 w Rudzie Śląskiej. – Na 
przestrzeni minionych lat nasi zawodnicy 
odnosili wielkie sukcesy w wędkarstwie 

rzutowym i spławikowym. W swoich szere-
gach mamy mistrzów okręgu Polski, Euro-
py czy świata. Na przykład Maciej Białdy-
ga w 2014 roku zdobył tytuł mistrza świata 
juniorów w wędkarstwie spławikowym 
– dodał.

W kole nr 51 zrzeszonych jest ponad 
750 wędkarzy, a w całej Rudzie Śląskiej 
ponad 2000. Wędkarze z koła nr 51 węd-
kują na czterech zbiornikach o łącznej po-
wierzchni prawie 15 hektarów. W ostat-
nich latach wpuścili do swoich stawów 
wiele różnych gatunków ryb za kwotę po-
nad 40 tysięcy zł. 

To był  
udany start

Jiu-Jitsu

Jedenaście medali wywalczyli młodzi za-
wodnicy klubu KTJ MMA Team Ruda Śląska 
podczas Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Mło-
dzieży w jiu-jitsu sportowym. Dobrze spisali 
się także zawodnicy Academii Gorila Ruda 
Śląska, którzy w tych zawodach zdobyli aż 
siedem medali. 

W sobotę (6.10) małe Goryle pod okiem 
trenerki Karoliny Chojnowskiej walczyły w 
formule ne-waza. – Nasze pociechy, a zara-
zem przyszłość Academii Gorila Ruda Śląska, 
zaliczyły bardzo udany start. Prawie wszyscy 
zdobyli upragnione medale, a co najważniej-
sze cenne doświadczenia, jednocześnie do-
brze się przy tym bawiąc – zaznaczył Tomasz 
Paszek z Academii Gorila. Medale zdobyli: 
Laura Stankiewicz (złoto), Wojciech Rajnisz 
(złoto), Małgorzata Baucz (srebro), Laura 
Blicharska (srebro), Fabian Krętorz (srebro), 
Julia Mazur (brąz) i Karol Broda (brąz). 

Z kolei młodzi wojownicy pod kierunkiem 
Damiana Seweryna wywalczyli w sumie je-
denaście medali, z czego cztery złote, sześć 
srebrnych i jeden brązowy w kategoriach fi-
ghting, fighting bez I fazy i ne-waza. Medale 
wywalczyli: Martyna Pawlak (złoto i srebro), 
Martyna Cichosz (dwa złota i srebro), Tomek 
Szlapa (złoto), Paweł Szlapa (srebro), Wojtek 
Jankowski (brąz), Vanessa Żur (srebro), Nata-
lia Szczęsna (złoto) oraz Angelika Krzymyk 
(srebro). 

rEkLaMa
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RUDA ŚLĄSKA (RUDA)
UL. MATEJKI 14

TEL.: 32 / 340 00 84, 797 027 212

RUDA ŚLĄSKA (WIREK)
UL. 1 MAJA 194

TEL.: 32 / 340 85 26, 797 027 226

RUDA ŚLĄSKA (HALEMBA)
UL. PIOTRA SKARGI 114A

TEL.: 32 / 242 40 95, 797 027 241
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