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KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Czterdziestu młodych ludzi 
rozpoczęło praktyczną naukę  
zawodu w dwudziestu czterech 
rudzkich zakładach rzemieślni-
czych. Przyszli rzemieślnicy 
złożyli ślubowanie oraz zostali 
pasowani na uczniów w rzemio-
śle podczas uroczystości, która 
odbyła się w Domu Kultury  
w Bielszowicach w minioną śro-
dę.

Więcej str. 3

Wybrali  
pracę 

w rzemiośle

Rzemieślnicy
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Zagrali i zaśpiewali dla Kacperka
Więcej str. 7
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Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

składam z serca płynące życzenia: zdrowia, sukcesów i szczęścia.
Dziękuję za zaangażowanie i empati ę,

 które nie opuszczają Was podczas realizacji codziennych obowiązków.
Rzetelne podejście do stawianych zadań i ich perfekcyjne wykonanie sprawiają,

 że rudzki MOPS od lat jest wzorem dla wielu innych ośrodków.
Życzę Państwu kolejnych sukcesów zawodowych, 

wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i realizacji marzeń. 
Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Rozpoczęli przygodę z rzemiosłem
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OGŁOSZENIA

RZEMIEŚLNICY

– Warto być dobrym w tym, co się robi. Jeśli jest się 
dobrym i angażuje w swoją pracę to wtedy odnosi się 
sukces. Wiem, że Wy odniesiecie taki sukces – podkre-
ślił Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej 
podczas uroczystości pasowania. – Kiedyś rzemieśl-
ników było zdecydowanie więcej niż teraz, ale ważna 
jest przede wszystkim jakość usług, które oni oferują. 
Dlatego bądźcie dobrymi oraz zaangażowanymi rze-
mieślnikami. To będzie klucz do Waszego sukcesu 
– dodał. 

Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej mło-
dych ludzi, bo czternastu, wybrało naukę w fachu 
fryzjerskim. I tak na przykład w zakładzie fryzjer-
skim Damiana Dudy praktykę odbędzie siedem osób, 
z kolei u Bożeny Rolnik dwie. Poza tym siedmiu 
uczniów zdecydowało się na wybór zawodu cukierni-
ka, siedmiu mechanika samochodowego, a czterech 
uczniów zostanie lakiernikami. Kolejnych trzech wy-
brało zawód stolarza. A po jednym uczniu dołączy do 
zawodu fotografa, kucharza, piekarza i tapicera. 
– W tym roku do naszej rzemieślniczej rodziny przyję-
liśmy kolejnych uczniów pierwszych klas szkół zawo-
dowych rozpoczynających praktyczną naukę zawodu 
w naszych zakładach rzemieślniczych, które zrzeszo-
ne są w rudzkim Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości 
– powiedział Grzegorz Skudlik, prezes Cechu Rze-
miosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej. – Uro-
czystość ta, oprócz znaczenia symbolicznego z aktem 
ślubowania i pasowaniem, ma także głębsze znacze-
nie. Świadczy ona o tym, jak wielką uwagę nasze śro-

dowisko rzemieślnicze przywiązuje do procesu 
kształcenia rzemieślników – dodał. 

Jednak pomimo tego, że nauka zawodu trwa tylko 
trzy lata, a po jej skończeniu otrzymuje się tytuł cze-
ladnika, który uznawany jest w całej Unii Europejskiej 
to liczba uczniów rzemieślniczych w ostatnich latach 
znacznie zmalała. Praktyczną naukę zawodu w latach 
2012-2013 w Rudzie Śląskiej rozpoczęło stu czter-
dziestu uczniów, w 2013-2014 dziewięćdziesięciu, 
następnie w latach 2014-2015 dziewięćdziesięciu sze-
ściu, w latach 2015-2016 siedemdziesięciu siedmiu, 
w 2016-2017 sześćdziesięciu sześciu, zaś w latach 
2017-2018 sześćdziesięciu dwóch.  

Dodajmy, że o tym, jak wysoki jest poziom rze-
mieślników z Rudy Śląskiej, świadczą m.in. nagrody, 
które otrzymał w ostatnim czasie mistrz fryzjerstwa, 
Lucjan Szajbel. Razem z kadrą zdobył on dziesięć me-
dali (w tym sześć złotych) podczas Mistrzostw Świata 
(World Champion Barber) oraz Mistrzostw Europy 
(Festival Internazionale della Coiffure), które odbyły 
się w Paestum we Włoszech. W ten sposób fryzjerzy 
chcieli także uczcić 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. – Cieszę się ogromnie z tej nagrody 
– podkreśla Lucjan Szajbel, mistrz grzebienia i noży-
czek z Rudy Śląskiej. Lucjan przygotowywał kadrę do 
wyjazdu poprzez szkolenia, wsparcie fryzjerów oraz 
dbanie o każdy szlif zarówno przed mistrzostwami, jak 
i w trakcie nich. Między innymi za to nasz fryzjer we 
Włoszech otrzymał nagrodę „Wielka Osobowość we 
Fryzjerstwie”. Agnieszka Lewko, Joanna Oreł

W tym roku do grona rudzkich rzemieślników przyjęto 40 osób.
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SZPITAL MIEJSKI

Kolejne inwestycje w szpitalu

W bielszowickiej części szpitala termomodernizacja 
będzie prowadzona w budynkach, gdzie obecnie znaj-
dują się Oddział Psychiatryczny Ogólny, Oddział Pe-
diatryczny oraz Oddział Psychiatrii Dziennej. – Ta dłu-
go wyczekiwana przez zarząd, pracowników oraz pa-
cjentów szpitala inwestycja, możliwa jest dzięki środ-
kom pozyskanym przez nas z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (85 proc. kosztów zostanie sfi -
nansowane ze środków unijnych) – podkreśla Katarzy-
na Adamek, prezes Szpitala Miejskiego.

W ramach inwestycji zaplanowano docieplenie ele-
wacji, dachów oraz piwnic. Ponadto zostaną wymie-
nione okna oraz drzwi wejściowe, a także instalacje 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
W budynkach pojawią się również windy. – Dzięki ter-
momodernizacji budynki A i B zyskają nowy estetyczny 
wygląd, a realizacja tego projektu przyczyni się do po-
lepszenia jakości powietrza i redukcji emisji zanie-
czyszczeń – podkreśla Katarzyna Adamek. 

Prace mają potrwać od listopada tego roku do czerw-
ca 2019 roku. Ponadto, aby obniżyć koszty funkcjono-

wania Szpitala Miejskiego, na dachach budynków za-
montowanych zostanie ponad 100 ogniw fotowoltaicz-
nych. Taka inwestycja realizowana jest równocześnie 
w Szpitalu Miejskim w Goduli. Na początku listopada 
rozpoczął się tam montaż 140 modułów fotowoltaicz-
nych. Będą to kolejne inwestycje szpitala w odnawial-
ne źródła energii, bo trzy lata temu na dachu godulskiej 
części szpitala zamontowano 60 solarów.

Przypomnijmy, że to kolejne zadania inwestycyjne 
realizowane w rudzkim szpitalu. W tym roku w Goduli 
wyremontowany został Oddział Kardiologiczny, a tak-
że otwarto w nowej lokalizacji Oddział Neurologiczny 
wraz z Oddziałem Udarowym. Ponadto w godulskiej 
części uruchomiono zmodernizowane Laboratorium 
Analityczne, a w Bielszowicach Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy. 

Docelowo w bielszowickiej części szpitala w jed-
nym budynku powstanie centrum psychiatryczne, 
a w drugim będzie działał ośrodek rehabilitacji. Nato-
miast Oddział Pediatryczny przeniesiony zostanie do 
Goduli.  Joanna Oreł

Jeszcze w tym miesiącu ma rozpocząć się termomodernizacja bielszowickiej części Szpitala Miejskiego. 
Wyremontowane zostaną budynki A i B. Niedawno została podpisana umowa na wykonanie inwesty-
cji, która będzie kosztowała ok. 2,4 mln zł, a większość tej kwoty zostanie pokryta ze środków unijnych. 
Jednak na tym nie koniec. Bowiem na dachu budynku Szpitala Miejskiego w Goduli zakończył się mon-
taż paneli fotowoltaicznych, które w przyszłości mają wpłynąć na obniżenie kosztów zużycia energii 
elektrycznej. Kolejne takie panele zamontowane zostaną również w Bielszowicach. 

Czterdziestu młodych ludzi dołączyło do grona rudzkich rzemieślników. W środę (14.11) w Domu Kul-
tury w Bielszowicach odbyła się uroczystość, podczas której uczniowie zostali pasowani na uczniów 
w rzemiośle oraz złożyli ślubowanie. Od tego momentu rozpoczyna się ich praktyczna nauka zawodu 
w 24 rudzkich zakładach rzemieślniczych. 
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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

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

Żeby sprawdzić, jaka jest jakość powietrza 
w Rudzie Śląskiej, należy odwiedzić stronę 

internetową htt ps://discovair.pl/?area=RudaSlaska, 
gdzie prezentowane są pomiary z 15 czujników 

jakości powietrza w naszym mieście.

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 ustalenie 

najwyższej stawki 
czynszu najmu i na jej 

podstawie zapewnienie 
pierwszeństwa 

do zawarcia umowy 
najmu dla mieszkania 

w Rudzie Śl.-Bykowinie, 
ul. Kopalniana 16A/13, 

3 pokoje + kuchnia, 
IV piętro, powierzchnia 

użytkowa 58,75 m2, 
stawka wywoławcza 

12,60 zł.

Oprócz czynszu najmu najem-
cy są zobowiązani wnosić również 
opłaty niezależne tj. za energię 
cieplną (c.o.), zimną i ciepłą (c.w.u.) 
wodę, wywóz śmieci oraz gaz zbior-
czy w zależności od wyposażenia 
budynku.

Oględzin mieszkań można doko-
nać w dniu 26.11.2018 r w godz. 
od 14.00-16.00. 

Warunki uczestnictwa w przetar-
gu oraz szczegółowych informacji 
udziela Dział Członkowsko-Lokalo-
wy Spółdzielni, tel. 32 248-24-11 
wew. 209. 

Spółdzielnia może odwołać prze-
targ bez podania przyczyn.

Fo
to

: S
tr

aż
 M

ie
js

ka

OGŁOSZENIASTRAŻ MIEJSKA

Straż zyskała 
nowe uprawnienia

Jakość powietrza to temat, który powraca zwłaszcza w okresie jesienno-
zimowym. Mieszkańcy Rudy Śląskiej często zwracają uwagę na spore za-
dymienie zwłaszcza w pobliżu osiedli domków jednorodzinnych. – Przy 
wjeździe do Kochłowic od razu nie tylko czuć, ale również widać, jak gę-
ste jest powietrze – pisze pani Aniela, mieszkanka dzielnicy. – Wydaje mi 
się, że odpowiednie służby powinny jeszcze więcej uwagi poświęcić temu, 
czym mieszkańcy palą w piecach – dodaje.

Straż Miejska od kilku 
lat może sprawdzać, czym 
palimy w piecach i czy nie 
spalamy w nich odpadów 
komunalnych. To jednak 
nie wszystko. Od początku 
listopada strażnicy gminni mogą wy-
stawiać mandaty za łamanie przepisów 
uchwały antysmogowej. – Do tej pory, 
pomimo tego, że uchwała antysmogo-
wa weszła w życie w województwie ślą-
skim już 1 września 2017 roku, Straż 
Miejska mogła jedynie informować 
o nieprawidłowościach, a w przypadku 
stwierdzenia naruszeń, przekazać spra-
wę policji bądź złożyć wniosek do sądu 
o ukaranie – mówi Dariusz Kozłowski, 
zastępca komendanta Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej.

Do tej pory w przypadku stwierdze-
nia spalania mułu węglowego lub fl o-
tokoncentratu strażnicy mogli jedynie 

skierować wniosek o ukaranie do sądu. 
W tej chwili mogą także ukarać za sto-
sowanie jednego z paliw wymienio-
nych w uchwale, tj. mułów i fl otokon-
centratów, węgla brunatnego, niskiej 
jakości miału oraz mokrego drewna 
o 20-procentowej wilgotności.

Przypomnijmy, że do tej pory 
w 2018 r. rudzcy strażnicy miejscy prze-
prowadzili 290 kontroli. Podczas nich 
ujawnili 105 nieprawidłowości. W Ru-
dzie Śląskiej każdy, kto podejrzewa, że 
sąsiad pali nieodpowiednim paliwem 
bądź odpadami, może ten fakt zgłosić 
Straży Miejskiej, która przeprowadzi 
kontrolę.  Arkadiusz Wieczorek

Straż Miejska od 1 listopada ma dodatkowe uprawnienia w zakresie kontroli pieców.

KMP RUDA ŚLĄSKA

Policjancji poszukują świadków

Do zdarzenia doszło 21 października 
2018 roku pomiędzy godziną 11.30 
a 11.50 w Rudzie Śląskiej przy ulicy 
Orzegowskiej 47 (przystanek komuni-
kacji autobusowej w pobliżu tzw. stare-
go cmentarza). Na przystanku przeby-
wał zatrzymany sprawca pobicia i kilka 
osób, a między nimi grupa czterech 
młodzieńców. 

Sprawca wraz z kolegami, którzy 
doszli do niego na przystanek, pobił 
jednego z oczekujących na autobus 
chłopaków. Policjanci zatrzymali oso-
by biorące udział w pobiciu i przedsta-

Kryminalni z rudzkiej komendy prowadzą postępowanie przeciwko mło-
demu rudzianinowi, który wraz z innymi osobami brał udział w pobiciu 
jednego z czterech oczekujących na przystanku młodzieńców. Policjanci 
bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymali sprawcę, któremu przedstawiono 
zarzuty. Teraz śledczy proszą o zgłoszenie się osób, które w tym czasie 
były na przystanku.

wili im zarzuty. Prowadzący postępo-
wanie prosi o kontakt telefoniczny lub 
osobisty osoby, które w czasie zdarze-
nia były na przystanku. W szczególno-
ści młodych rudzian, którzy według 
ustaleń śledczych, mieszkają w Byko-
winie i Kochłowicach. Kontakt z refe-
rentem prowadzącym postępowanie 
– asp. Krzysztof Godlewski, tel. 32 
244-93-86, sekretariat Wydziału Kry-
minalnego, tel. 32 244-92-80, e-mail: 
kryminalny@ruda.ka.policja.gov.pl 
lub kontakt za pomocą skrzynki „po-
wiadom nas”. JO

OGŁOSZENIE PREZYDENT 
MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 

w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, 
autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwały 
nr PR.0007.71.2018 z dnia 19.04.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, 
autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska

Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
w Wydziale Urbanistyki i Architektury,  plac Jana Pawła II 6, 

41-709 Ruda Śląska lub pocztą na jego adres, 
w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) dla projektów ww. miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie prze-
prowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, na zasadach 
określonych w art. 39 i 54 przywołanej ustawy.



Filateliści świętowali
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REKLAMA

POLSKi ZWiąZEK FiLAtELiStÓW

W 1988 roku połączono koła filate-
listów, które działały wówczas w Ru-
dzie Śląskiej. Grupa pasjonatów po-
stanowiła pracować na własny rachu-
nek i tak doszło do inicjatywy utwo-
rzenia Oddziału Polskiego Związku 
Filatelistów w naszym mieście. W tym 
roku przypada więc 30-lecie działal-
ności rudzkich filatelistów. 

Przy poparciu władz i organizacji 
miejskich oraz pomocy zakładów 
i przedsiębiorstw, na terenie których 
działały koła, 1 stycznia w 1988  
roku zarząd Polskiego Związku  
Filatelistów w Katowicach podjął 

Filateliści podsumowali 30 lat działalności.
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Zbiory rudzkich filatelistów można 
podziwiać na wielu wystawach. 
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UWAGA WĘDKARZE
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZARZĄD KOŁA PZW 92 HALEMBA ZAWIADAMIA SWOICH WĘDKARZY, ŻE 
W DNIU 8.12.2018 r. (SOBOTA) O GODZ. 9.00 W SZKOLE SPORtOWEJ nr 15 
w HALEMBiE (ul. ENERGEtYKÓW 15) ODBĘDZiE SiĘ ZEBRANiE SPRAWOZDAW-
CZE ZA ROK 2018 KOŁA PZW 92 HALEMBA. ZARZąD KOŁA 92 HALEMBA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZARZĄD KOŁA PZW 51 RUDA ŚLąSKA ZAWiADAMiA SWOiCH WĘDKARZY, ŻE 
W DNiU 9.12.2018 r (NIEDZIELA) O GODZ 9.00 w SZKOLE MUZYCZNEJ W DZiEL-
NiCY NOWY BYtOM (ul. NiEDURNEGO 36) ODBĘDZiE SiĘ ZEBRANiE SPRAWOZ-
DAWCZE KOŁA PZW 51 RUDA ŚLąSKA. ZARZąD KOŁA 51 RUDA ŚLąSKA.

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 ulicy 1 Maja 67, która 
zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem  

pod istniejący ogródek przydomowy.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczel-
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uchwałę o utworzeniu oddziału PZF 
w Rudzie Śląskiej. 

W minionym tygodniu (15.11) 
w siedzibie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej nr 18 w Halembie uroczyście 
świętowano trzydziestolecie organiza-

cji. Podczas spotkania podsumowano 
działalność i przypomniano o tym, co 
udało się zrobić. Przez te lata m.in. 
zorganizowano setki wystaw, prelekcji 
i spotkań, w których uczestniczyli 
mieszkańcy naszego miasta. AW 

PREZYDENt MiAStA
RUDA ŚLąSKA 

ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż  
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach 
w rejonie ulicy Do Dworca z przeznaczeniem na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu ograniczonego – z przeznaczeniem na 
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – jest nieruchomość gruntowa 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy 
Do Dworca, stanowiąca działkę nr 3298/25 o powierzchni 374 m2, obręb Kochłowice, karta mapy 
1, KW nr GL1S/00007554/5 (działy iii i iV ww. księgi są wolne od wpisów). Do udziału w przetargu 
będą uprawnieni właściciele działek nr: 1573/26, 1574/26, 3299/25, 3716/19. 

Przetarg, który odbył się w dniu 30 października 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-

ska zbywana nieruchomość stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz funkcji 
usługowej (symbol planu 26MNUI) oraz funkcji usługowej (symbol planu 148U). 

Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt, zbliżony do trójkąta, położona jest w sąsiedztwie te-
renów mieszkaniowych, nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych i ze wszystkich 
stron otoczona jest gruntami osób trzecich. 

Działka nr 3298/25 objęta jest 2 umowami dzierżawy, obowiązującymi do dnia 30.11.2020 r. z przeznacze-
niem pod ogródki przydomowe. Nabywca nieruchomości z dniem zawarcia aktu notarialnego wchodzi w pra-
wa Wydzierżawiającego.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 38.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towa-

rów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2018 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które zapoznają się z pełną treścią ogłosze-
nia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 5.12.2018 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 1.900,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu, złożą w sekre-
tariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przedłożą 
Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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



Walczą razem z Kacperkiem
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REKLAMA

POMAGAMY

Dwa koncerty charytatywne, licytacje, spęd rowerowy, zbiórki do puszek oraz siatkarski turniej chary-
tatywny – miniony weekend upłynął w Rudzie Śląskiej pod znakiem pomagania Kacperkowi Grajdkowi, 
który walczy z glejakiem wielopostaciowym. Pieniądze są potrzebne na cykl leczenia w Niemczech. 

Cały czas trwa zbiórka pieniądzy. I to na różne sposoby.
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OGŁOSZENIA

Armia dobrego serca dla Kacperka 
ruszyła już w piątek, kiedy to w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących nr 3 
w Kochłowicach odbył się koncert cha-
rytatywny. Przed publicznością wystą-
pili m.in. utalentowani uczniowie pla-
cówki, a także Szkoły Podstawowej  
nr 16, której uczniem jest Kacper.  
– Jestem ciocią Kacpra, stąd też 
pomysł na zorganizowanie 
takiego koncertu w murach 
szkoły. Uczniowie bardzo 
chętnie odpowiedzieli na 
mój apel i każdy zadekla-
rował swoją pomoc – pod-
kreśliła Justyna Grajdek, 
nauczycielka matematyki  
oraz fizyki w ZSO nr 3.

Przypomnijmy, że 9-letni Kacper 
Grajdek i jego rodzice o śmiertelnej 
chorobie syna dowiedzieli się w sierp-
niu tego roku. Glejaka wielopostacio-
wego nie leczy się w Polsce, więc zde-
cydowano się na kurację w Niemczech. 
By było to możliwe, trzeba zebrać kil-
kaset tysięcy złotych. Kacperek jest już 
po pierwszym cyklu leczenia. Kolejny 
zaplanowano na grudzień, a następny 
odbędzie się prawdopodobnie w no-
wym roku. 

By zebrać pieniądze, w sobotę w hali 
MOSiR-u odbył się II Siatkarski Tur-
niej Charytatywny „Gramy dla Kacper-
ka”. – 12 drużyn siatkarskich z Rudy 
Śląskiej, Świętochłowic, Bytomia, Ka-
towic, Gliwic, Mikołowa, Tychów, Sie-
mianowic Śląskich, Żor, Mikołowa 
i Dąbrowy Górniczej zgromadziło się, 
by pomóc poprzez sportową rywaliza-
cję. Tego typu turnieje są bardzo  
popularne wśród siatkarskiej społecz-
ności i zawsze cieszą się dużym zainte-
resowaniem. Dla miłośników siatkówki 
to wspaniała okazja do wspólnego spo-
tkania, spędzenia czasu w gronie znajo-

mych w świetle 
sportowej rywalizacji  

– podsumowała Marcelina Skubis, 
koordynator II Siatkarskiego Turnie-
ju Charytatywnego „Gramy dla Kac-
perka”.

Zwycięzcą została drużyna Elitarni, 
drugie miejsce przypadło Volley Stars 
Mikołów, natomiast turniejowe podium 
uzupełniły Miechowice. Najbardziej 
wartościowymi graczami (MVP) zosta-
li Karolina Gajda (Volley Stars Miko-
łów) oraz Jakub Chudyba (Elitarni). 
Oprócz turnieju odbyła się licytacja 
m.in. koszulek reprezentacyjnych, ko-
szulek oraz strojów klubowych, piłek 
z autografami, czy plastronu lidera Pu-
charu Świata w skokach narciarskich. 
W sumie udało się zebrać 6920,87 zł.

Z kolei 7536,70 zł uzbierano pod-
czas niedzielnego koncertu charytatyw-
nego dla Kacperka w Domu Kultury 
w Bielszowicach. Przed publicznością 
zaprezentowali się: Chwytak & DJ 
Wiktor, Wiktoria Siodłak, Natalia Sio-
dłak, Krzysztof Drabik, STIFF Capella, 
Tequila Sunrise, Syberia i AGLET, Nie 
zabrakło też licytacji i kiermaszu. – Od 
2 października Kacperek jest pod-

opiecznym fundacji Pomóc Więcej. 
Udało nam się do tej pory uzbierać już 
260 tysięcy złotych. Uruchomiliśmy też 
portal Się pomaga. Zbiórka trwa cały 
czas. Kacper potrzebuje mnóstwa pie-
niędzy, bo może się okazać, że potrze-
buje leczenia w Meksyku, co stanowi 
bardzo duży kosz. Jednak zrobimy 
wszystko i postawimy wszystkich na no-
gi, żeby pomóc temu maluchowi – pod-
kreślił Michał Niezgoda, prezes Funda-
cji Pomóc Więcej. – Niestety, ostatnio 
Kacperkowi pogorszyło się i rodzice 
musieli pojechać z nim do Warszawy, 
ponieważ guz zaczął rosnąć. Mamy jed-
nak nadzieję, że wszystko będzie do-
brze. Chcemy za wszelką cenę pomóc 
Kacperkowi i staniemy na wysokości 
zadania. Zaangażowało się w to wiele 
osób, wielu rudzian, którzy będą wal-
czyć o zdrowie tego małego człowieka 
– dodał.

W tym gronie znaleźli się również 
rowerzyści. W niedzielę dla 9-latka od-
był się spęd rowerowy. Jego trasa wy-
niosła 13 km i miała swoją metę przy 
Pubie Druid. W trakcie spędu sprzeda-
wane były cegiełki na rzecz Kacperka. 

 Joanna Oreł, AL
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To była już czwarta edycja konkursu dla 5- i 6-letnich przedszkolaków 
z Rudy Śląskiej. Jego główne cele to pogłębienie wiedzy o wodzie, pro-
mowanie sposobów racjonalnego wykorzystywania wody, kształtowanie 
postaw proekologicznych oraz świadomości ekologicznej dzieci, a także 
propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej i zdrowotnej oraz 
promocja uzdolnionych przedszkolaków. – To, że dzieci uczą się, w jaki 
sposób racjonalnie należy korzystać z wodnych zasobów oraz że kształtu-
jemy w nich postawy proekologiczne, procentować będzie w przyszłości. 
Jednak już teraz widzimy, że to właśnie dzieci zwracają największą uwagę 
swoim rodzicom na temat rozsądnego korzystania z wody. W sposób bez-
pośredni i pośredni chcemy więc edukować nasze społeczeństwo – podkre-
śla Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Rudzie Śląskiej. – Namawiamy do tego, żeby z wody korzystać racjonal-
nie, bo to ma wpływ nie tylko na komfort naszego życia, ale także będzie 
miało wpływ na życie naszych kolejnych pokoleń – dodaje. 

Głównymi kryteriami wyboru nagrodzonych prac były zgodność z te-
matem, oryginalny sposób interpretacji tematu, poprawność warsztatu 
pracy, a także ogólne wrażenia estetyczne oraz wrażliwość plastyczna.  
– Konkurs powiązany był ze Światowym Dniem Mycia Rąk, który przypa-
da w październiku. Widać było, że dzieci bawiły się różnymi materiałami 
i formami, ale przede wszystkim starały się przekazać w tych pracach wie-
dzę z zakresu edukacji ekologicznej – podkreśla Małgorzata Kowalczyk-
Skrzypek z PWiK.

Ogółem do konkursu „Mój wodny świat” nadesłano 42 prace z 15 rudz-
kich przedszkoli, a komisja konkursowa PWiK postanowiła przyznać 20 
równorzędnych nagród rzeczowych i dyplomów. – Do stworzenia tych 
prac dzieci zainspirowało to, w jaki sposób można wykorzystywać wodę 
w codziennym życiu. Jedna z naszych dziewczynek narysowała dom 

Jak wygląda wodny świat według przedszkolaków? Można było przekonać się o tym podczas podsumowania konkursu organizowanego 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Finał odbył się w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowi-
cach, a w jego trakcie wyróżniono 20 przedszkolaków. Można było także zobaczyć występy artystyczne zaprzyjaźnionych przedszkoli. 
A wszystko to w ramach obchodów Światowego Dnia Mycia Rąk i pod hasłem „Mój wodny świat” oraz w celu nie tylko uświadamiania 
maluszków, jak rozsądnie korzystać z wody, ale także by dzieliły się one swoją wiedzą z dorosłymi. Konkurs PWiK patronatem objęli Po-
wiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej oraz prezydent miasta, Grażyna Dziedzic. 

7

Wodny świat przedszkolaków

Nagrody wręczyli Teresa Golda, dyrektor Państwowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej oraz Grzegorz Rybka, 
prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

i wszystkie związane z nim czynności, w których wykorzystywana jest wo-
da. Kolejne dziecko przedstawiło wodę w różnych stanach skupienia – lód 
zimą, wodę wiosną i latem, a parę wodną, tworzącą się podczas gotowa-
nia. Z kolei trzecia nasza dziewczynka wykonała pracę, w której woda jest 
wykorzystywana przede wszystkim do życia zwierząt – wylicza Justyna 
Rogosz, nauczycielka z Miejskiego Przedszkola nr 20 im. Słonecznej Do-
liny w Rudzie Śląskiej. – Dzieci bardzo chętnie zgodziły się, aby wziąć 
udział w konkursie. Udało im się stworzyć piękne prace z wykorzystywa-
niem różnych materiałów, które zostały nagrodzone – podkreśla z kolei 
Daria Krawczyk, nauczycielka z Miejskiego Przedszkola nr 37 im. Praco-
witych Pszczółek. 

O tym, że promowanie zdrowego stylu życia jest potrzebne już od naj-
młodszych lat, przekonana jest Teresa Golda, dyrektorka Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej. – Obejmujemy swoimi 
działaniami edukacyjnymi cały przekrój wiekowy społeczeństwa Rudy Ślą-
skiej – właśnie zaczynając od przedszkolaków. Ponieważ to, co wpajamy 
teraz, będzie procentować w przyszłości. Dlatego cieszy nas, że dzieci kre-
atywnie podeszły do zadania i podzieliły się swoim spojrzeniem na wodny 
świat – podsumowuje Teresa Golda. 

Dodajmy, że galę podsumowującą konkurs „Mój wodny świat” w Do-
mu Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach uświetniły występy arty-
styczne przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 38 oraz z Miejskie-
go Przedszkola nr 30. 

 Podczas finału konkursu w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach wyróżniono 20 przedszkolaków.

W ramach finałowego spotkania dzieci mogły zobaczyć przedstawienia.

Dla nagrodzonych przedszkolaków wystąpili przedszkolacy  
z zaprzyjaźnionych MP nr 30 oraz MP nr 38.

Na zakończenie finału wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Nagrodzone maluszki otrzymały dyplomy oraz upominki.

Do konkursu zgłoszono 42 prace z 15 rudzkich przedszkoli.
Prace przedszkolaków zaprezentowano 

w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.

Nagrody otrzymały dzieci z następujących placówek: MP NR 17, 
MP NR 20, MP NR 24, MP NR 25, MP NR 30, MP NR 34, MP NR 37, 

MP NR 45, MP NR 47, MP NR 36 w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOL-
NYM NR 2, MP NR 28 w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3.
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wspólnych, w tym remont kapitalny da-
chów budynków przy ul. Pileckiego 
28 i 33 – wylicza wiceprezydent Mi-
chał Pierończyk.

Jeszcze w tym roku zakończą się pra-
ce związane z boiskami przy dwóch 
szkołach w dzielnicy Ruda. Moderni-
zowane jest wielofunkcyjne boisko 
przy Szkole Podstawowej nr 30, które 
powstało pod koniec lat 90. XX wieku 
i całkowicie nie nadawało się już do 
użytku. Syntetyczna nawierzchnia zo-
stanie teraz zastąpiona nową ze sztucz-
nej trawy, wyremontowane zostaną 
bramki, pojawią się też piłkochwyty i ław-
ki. Koszt kompleksowego remontu wy-
niesie ponad 0,5 mln zł. Z kolei przy 
Szkole Podstawowej nr 3 za 2,5 mln zł 
budowany jest kompleks, obejmujący 
boisko do piłki nożnej ze sztuczną tra-
wą, poliuretanowe boiska do koszy-
kówki i siatkówki, siłownię plenerową 
typu street workout, bieżnię do skoku 
w dal oraz trzytorową bieżnię do sprin-
tu na 60 m.

Przypomnijmy, że nowy kompleks 
boisk powstał w tym roku przy Szkole 
Podstawowej nr 16. Obejmuje on trzy 
boiska o nawierzchni poliuretanowej 
– do piłki ręcznej, siatkówki i koszy-
kówki, rzutnię do pchnięcia kulą, bież-

nię do skoku w dal oraz trzytorową 
bieżnię do sprintu na 60 m. Prace obej-
mowały także zagospodarowanie dzie-
dzińca, a koszt inwestycji wyniósł 

R����� I��������� S����������
www.wiadomoscirudzkie.pl  21.11.2018

R����� I��������� S����������R����� I��������� S����������
Boisko na osiedlu Kaufh aus ma nową nawierzchnię, bramki i piłkochwyty. Inwestycja jest częścią działań rewitalizacyjnych 
na terenie tego osiedla, na które miasto pozyskało ponad 1,7 mln zł unijnego dofi nansowania. Prace związane z boiskami 
trwają jeszcze przy dwóch szkołach w dzielnicy Ruda. 

Boisko na Kaufhausie z nową nawierzchnią

– Rudzianie chętnie korzystają 
z miejsc do uprawiania sportu i rekre-
acji, dlatego staramy się, aby były to 
nowoczesne, zadbane obiekty. Równo-
legle budujemy nowe boiska i moderni-
zujemy te, po których widać już skutki 
długoletniego użytkowania – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic. Zakoń-
czyła się modernizacja boiska przy 
ul. Podgórze na osiedlu Kaufhaus. 
– Asfaltowa nawierzchnia została za-
stąpiona trawą syntetyczną. Wymienio-
ne zostały także bramki i piłkochwyty, 
ponadto pojawiły się nowe ławki 
– informuje Piotr Janik, naczelnik Wy-
działu Inwestycji UM.

Przebudowa boiska to jedno z dzia-
łań rewitalizacyjnych na osiedlu Kau-
fhaus, na które miasto pozyskało ponad 
1,7 mln zł unijnego dofi nansowania ze 
środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. – Pozostałe inwestycje to 
wykonanie dojść do budynków przy 
ul. Pileckiego 24-33 wraz z oświetle-
niem i miejscami parkingowymi, ada-
ptacja pomieszczeń budynku świetlicy 
na pralnię, rewitalizacja podwórka 
przy ul. Podgórze czy remont części 

1,1 mln zł. Od początku roku szkol-
nego z nowych boisk mogą również 
korzystać uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 13. W tym przypadku, 
oprócz boisk i bieżni podobnych 
jak przy SP nr 16, powstało pole gry 
do badmintona. Zadanie kosztowało 
900 tys. zł.

Co istotne, na inwestycje przy Szko-
łach Podstawowych nr 3, 13, 16 i 30 mia-
sto pozyskało dofi nansowanie w łącznej 
kwocie 1 381 600 zł z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej w ramach Pro-
gramu rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej „Sportowa Polska”. WG

Na boisku przy ul. Podgórze zamiast asfaltu jest teraz sztuczna trawa. 

Wykonana ścieżka jest udogodnie-
niem dla amatorów jazdy na dwóch 
kółkach. Połączyła istniejącą przy 
ul. 1 Maja drogę rowerową z ul. Gór-
nośląską. Mieszkańcy mogą już z niej 
korzystać. Ścieżka poprowadzona zo-
stała wzdłuż ul. Obrońców Wester-
platte i Katowickiej. Na odcinku od 
centrum handlowego Plaza do ronda 
Górników ulica została zawężona, od-
nowiona została też jej nawierzchnia. 
Powstały nowe przejścia dla pieszych 
razem z przejazdem dla rowerów. Wy-
remontowany został również fragment 
ul. Katowickiej, łącznie z wykona-
niem instalacji kanalizacji deszczo-
wej.

Obecnie na terenie miasta trwa bu-
dowa drogi rowerowej przy ul. 1 Maja 
w rejonie ulicy Hallera wraz z wyzna-

czeniem szlaku rowerowego. Koszt 
inwestycji to prawie 2,6 mln zł.

W Rudzie Śląskiej istnieje obecnie  
77 km infrastruktury rowerowej. Ko-
lejne 500 m ścieżki rowerowej z kostki 
betonowej powstanie przy okazji bu-
dowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wol-
ności, Magazynowej i Brańskiego.

W tegorocznym budżecie Rudy Ślą-
skiej na inwestycje zarezerwowano po-
nad 159 mln zł, w tym prawie 74 mln zł 
na zadania drogowe. Najważniejsze 
wydatki w tym zakresie związane są 
z dalszą budową trasy N-S (ponad 
44 mln zł), modernizacją dróg grunto-
wych (prawie 7,7 mln zł), budową ron-
da na skrzyżowaniu ulic Wolności, 
Brańskiego i Magazynowej (ponad 
7,1 mln zł) oraz przebudową ul. Pia-
stowskiej (prawie 6 mln zł). BP

Ścieżka rowerowa oddana do użytku

Kolejna ścieżka rowerowa oddana do użytkowania w Rudzie Śląskiej! Chodzi o odcinek o długości 1,3 km prowadzący od skrzyżowania ulicy Górnośląskiej 
i Gołębi do skrzyżowania ulic Obrońców Westerplatt e i Kupieckiej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,7 mln zł. Do jej realizacji władzom miasta udało się 
pozyskać dofi nansowanie z subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 181 tys. zł. – Z każdym rokiem w mieście przybywa ście-
żek rowerowych i ten trend chcemy utrzymać, bo rowerzyści na drodze powinni czuć się bezpiecznie – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Ścieżka rowerowa biegnie wzdłuż ulic Katowickiej i Obrońców Westerplatt e.
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Ponad 121 mln zł na inwestycje, z czego około 50 mln zł na budowę dróg, a 30 mln zł na dalszą rewitalizację miasta. Tak w skrócie przedstawia się plan przy-
szłorocznych inwestycji zawarty w projekcie budżetu miasta na 2019 r. – Będzie to trzeci rok z rzędu, kiedy na inwestycje przeznaczamy ponad 100 mln zł. 
Przede wszystkim będziemy kontynuować rozpoczęte już inwestycje, ale będą też nowe, m.in. rewitalizacja terenu po koksowni Orzegów, czy rozpoczęcie 
budowy mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej – zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic. Projekt budżetu został złożony w Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej w Katowicach. Do połowy grudnia ma ona teraz czas na zaopiniowanie dokumentu. Potem nad projektem debatować będą rudzcy radni. 

Jest projekt budżetu na 2019 r.
Tradycyjnie najwięcej środków, je-

żeli chodzi o inwestycje, przeznaczo-
nych zostanie na budowę dróg. W przy-
szłym roku miałoby to być około  
50 mln zł. W mieście kontynuowana 
będzie budowa trasy N-S w kierunku 
autostrady A4 na ostatnim już odcinku 
od ul. Kokota do autostrady. Na ten cel 
zarezerwowano ponad 8,7 mln zł. 
– Na początku przyszłego roku chcemy 
ogłosić przetarg – zapowiada prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

Niezwykle ważna dla układu komu-
nikacyjnego miasta będzie kontynu-
owana w przyszłym roku przebudowa 
ul. Piastowskiej. Na ten cel zarezerwo-
wano ponad 18,2 mln zł. Dodatkowo 
planowane jest rozpoczęcie budowy 
ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy 
ul. Narcyzów i Chryzantem, a także 
rozbudowa ul. Halembskiej i Nowy 
Świat. Te dwie inwestycje kosztować 
mają blisko 3,7 mln zł. Ponadto w pro-
jekcie budżetu założono dalszą rozbu-
dowę dróg gruntowych oraz budowę 
dróg dojazdowych do zbytych nieru-
chomości. Ogółem na te zadania prze-
znaczonych ma być ponad 9,2 mln zł.

W przyszłym roku władze miasta 
zamierzają kontynuować także kilka 
ważnych projektów rewitalizacyjnych. 
Mowa tu przede wszystkim o budowie 
Traktu Rudzkiego, czyli ścieżki rowe-
rowo-pieszej, a miejscami także rol-
karskiej, łączącej siedem dużych ob-
szarów zielonych, w tym kilka parków 
o łącznej powierzchni 35 ha. – Gotowy 
jest pierwszy odcinek od hałdy przy  
ul. 1 Maja do ul. Czarnoleśnej. Kończą 
się także prace na samej hałdzie. Z ko-

lejnymi odcinkami ruszamy w przy-
szłym roku – informuje Grażyna Dzie-
dzic. W 2019 r. inwestycja ta ma po-
chłonąć ponad 6,6 mln zł. W przyszłym 
roku kontynuowany będzie także pro-
gram rewitalizacji podwórek. Na ten 
cel zabezpieczono prawie 2,9 mln zł. 
W przyszłym roku zakończyć się ma 
też renowacja jednego z zabytkowych 
domków na dawnym osiedlu robotni-
czym Ficinus oraz rewitalizacja willi 
Florianka w centrum Nowego Byto-
mia. Na początku przyszłego roku pro-
wadzone będą jeszcze ostatnie prace 
związane z adaptacją budynku dworca 
w Chebziu pod siedzibę biblioteki.

Niewątpliwie największą inwestycją 
z zakresu rewitalizacji będzie zago-
spodarowanie i rekultywacja terenu po 
byłej koksowni Orzegów. W ramach 
przedsięwzięcia do życia przywróco-
nych zostanie prawie 5 ha terenu. Naj-
ważniejszą częścią inwestycji będzie 
zneutralizowanie niebezpiecznych 
związków, które zalegają nie tylko 
w gruncie, ale i w wodach podziem-
nych. W dalszej kolejności uporządko-
wana zostanie dzika roślinność.  
Na całym obszarze utworzone będą  
alejki z latarniami, pojawią się także  
ławki i inne obiekty małej architektury. 
– Obecnie przygotowywana jest doku-
mentacja całej inwestycji. Prace ruszą 
w przyszłym roku, a zakończą się 
w 2021 r. Tylko na przyszły rok zapla-
nowaliśmy na realizację tego zadania 
prawie 12,7 mln zł – wylicza Grażyna 
Dziedzic.

W pierwszej części roku zakończyć 
się mają prace przy budowie 50 miesz-

kań komunalnych u zbiegu ul. Stromej 
i Bytomskiej w Orzegowie. Planowa-
ne jest także rozpoczęcie budowy ko-
lejnych 50 mieszkań komunalnych, 
tym razem przy ul. Bankowej w Ru-
dzie. Inną inwestycją z zakresu miesz-
kalnictwa ma być kontynuacja termo-
modernizacji i uciepłownienia budyn-
ków przy ul. Matejki, która pochłonąć 
ma prawie 4 mln zł.

W mieście realizowane mają być 
także inwestycje oświatowe, na które 
zaplanowano ponad 6,2 mln zł. Naj-
więcej, bo 3 mln zł przeznaczonych 
ma zostać na modernizację infrastruk-

tury sportowej. Ponadto w planie bu-
dżetu na 2019 r. ujęto dwie duże inwe-
stycje o charakterze sportowo-rekre-
acyjnym. Chodzi o modernizację hali 
sportowej w Halembie, która ma kosz-
tować 5 mln zł oraz rozbudowę o nowe 
atrakcje basenu letniego w Nowym 
Bytomiu. Na ten cel zaplanowano  
1 mln zł.

Z pozostałych zaplanowanych przy-
szłorocznych inwestycji wymienić na-
leży dalszą modernizację i przebudo-
wę pomieszczeń Muzeum Miejskiego. 
Ma to kosztować ponad 5 mln zł. Mia-
sto zamierza także dokapitalizować 
szpital miejski oraz modernizować 
oświetlenie uliczne. Wymienione mają 
być też wiaty przystankowe. Ponadto 
w projekcie budżetu znalazły się środ-
ki na dofinansowanie budowy instala-
cji OZE dla budownictwa jednoro-
dzinnego.

Ponadto w przyszłym roku w Ru-
dzie Śląskiej będą wykonywane inwe-
stycje, o które wnioskowali mieszkań-
cy w ramach budżetu obywatelskiego. 
Na ten cel przeznaczono 3,72 mln zł, 
a sztandarową inwestycją ma być bu-
dowa tężni solankowej w Bykowinie. 
Ponadto miasto zamierza w przyszłym 
roku przeznaczyć 8,5 mln zł na różne-
go rodzaju remonty.

Ogółem wydatki Rudy Śląskiej 
w 2019 roku mają się zamknąć w kwo-
cie 791,7 mln zł, natomiast dochody 
prognozowane są poziomie 761,2 mln 
zł. Spośród wydatków najwięcej ma 

być przeznaczonych na oświatę i wy-
chowanie – ponad 248,8 mln zł oraz 
pomoc społeczną i rodzinę – ponad 
193,5 mln zł. W przyszłym roku mia-
sto zamierza realizować zadania 
współfinansowane z pieniędzy Unii 
Europejskiej o wartości blisko 49 mln 
zł, z czego UE pokryje ok. 66%, czyli 
32 mln zł. Łącznie z refundacją wydat-
ków z lat poprzednich do budżetu  
w przyszłym roku powinno wpłynąć 
ok. 46 mln zł z Unii Europejskiej.

Na pokrycie budżetowego deficytu 
władze miasta planują uruchomienie 
kolejnej transzy kredytu z Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 
w wysokości 40 mln zł. – Do tej pory 
wykorzystaliśmy trzy transze o łącznej 
wysokości 152,3 mln zł. M.in. dzięki 
tym środkom możemy współfinanso-
wać większość realizowanych aktual-
nie w mieście inwestycji – podkreśla 
Ewa Guziel, skarbnik miasta. – Pomi-
mo pozyskania przez nasze miasto licz-
nych dotacji unijnych, środków tych 
nie dostajemy od razu. Aby zachować 
ciągłość inwestycji, musimy je finanso-
wać właśnie z kredytu z EBI – dodaje.

Tegoroczne dochody budżetu Rudy 
Śląskiej według stanu na 15 listopada 
br. wynieść mają 760,2 mln zł, nato-
miast wydatki 816,1 mln zł. Dla po-
równania w 2011 r., czyli na początku 
pierwszej kadencji obecnych władz 
miasta, dochody budżetowe wyniosły 
507,7 mln zł, natomiast wydatki  
488,2 mln zł. TK

WYDATKI NA INWESTYCJE W 2019 R.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2019 R.
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Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, tel. 32 248-62-40, www.mckrudasl.pl
21 listopada, godz. 18.00 

Akademia Kultur i Religii Świata 
Temat wykładu: „Święta i zwyczaje w Chinach”, prowadzenie: Maria Jolanta Wolna, antropolog kultury i religii.

Bilety w cenie: 5 zł 

28 listopada, godz. 19.00 
Gang Olsena i Goście – koncert z okazji 30-lecia powstania zespołu

Wszystko zaczęło się w Rudzie Śląskiej. Klub ,,Pulsar” był miejscem prób zespołów Big Tu Tu, Dinx Band i Lean Back, 
z których w 1988 roku powstał zespół Gang Olsena. Już sama nazwa grupy sugerowała charakter 

i ,,założenia programowe” Gangu: bawić siebie i publiczność!
Bilety w cenie: 40 zł (VIP – parter, rzędy 1, 2 i 6), 30 zł (parter, pozostałe miejsca), 25 zł (balkon)

30 listopada, godz. 18.00 
Damian Holecki Akustycznie – koncert

Damian Holecki – piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, pianista, producent i prowadzący program 
„Muzyczny kącik Damiana Holeckiego” na antenie TVS (od 2014 roku) oraz Radio Silesia. 

Bilety w cenie: 40 zł (parter) i 35 zł (balkon)

2 grudnia, godz. 17.00
Anna German – Człowieczy Los – recital Alony SZOSTAK z zespołem

Bilety w cenie: 35 zł (parter), 30 zł (balkon)
,,Rudzka Karta Seniora 60+” – rabat 20 procent (rezerwacja i sprzedaż w kasie MCK)

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
25 listopada, godz. 16.00

„Przygody Kubusia i Ancymonka” – spektakl bajkowy dla dzieci
To wesoła, dynamiczna i pełna zawadiackich zwrotów akcji bajka, przenosząca dzieci w świat fantazji za sprawą baśniowej muzyki 

i barwnej scenografi i. Dzięki głównym bohaterom dzieci w zabawny sposób poznają świat matematyki, 
dowiadują się jak cenna jest nauka.

Bohaterami są dwaj chłopcy: Kubuś – rezolutny, dzielny, prawdziwy przyjaciel zwalczający wszelkie zło, wzorowy uczeń.
Ancymon – urwis jakich mało, matematyczny żółtodziób i nygus.

Mimo tak wielu różnic, między nimi jest prawdziwa przyjaźń, która zostanie wystawiona na próbę, gdy na ich drodze pojawi się 
tajemnicza postać płatająca chłopcom różne fi gle.

Czy Ancymon nauczy się liczyć? Czy dobro zwycięży? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie oglądając ten magiczny spektakl!
Bilety w cenie: 12 zł.

30 listopada, godz. 18.00 
Magdalena Bożyk z Zespołem – koncert Andrzejkowy

Bilety w cenie: 20 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28, tel. 32 243-22-20, www.mdkruda.org
21 listopada, godz. 17.00 

„Jesienna pani i jesienny pan…”
Koncert jesienny w wykonaniu wychowanków studia wokalnego MDK w Rudzie Śląskiej pod kierunkiem 

Wojciecha Sanockiego oraz zaproszonych gości (wykonawców).
Wstęp wolny.
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE  

W DZIERŻAWĘ NA OKRES 3 LAT CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W REJONIE ULICY SOLIDARNOŚCI 

Z PRZEZNACZENIEM POD OGRÓDEK REKREACYJNY NR 32. 

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę 
gruntu na okres 3 lat z przeznaczeniem pod lokalizację  ogródka rekreacyjnego nr 
32 o powierzchni 427 m², obejmującego część nieruchomości gruntowej własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Solidarności 
oznaczonej numerem geodezyjnym nr 13.1-1238/25, obręb Stara Kuźnia, k.m.1, 
KW GL1S/00019975/9, o pow. całkowitej  9166 m².  

W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Mia-
sta Ruda Śląska część nieruchomości  przeznaczona do oddania w dzierżawę ozna-
czona jest symbolem ZN1 tj. tereny trwałych użytków zielonych.

Grunt będący przedmiotem dzierżawy nie jest zabudowany, jednak od strony 
lasu jest posadowione ogrodzenie. Dodatkowo jest ogrodzony z dwóch stron pło-
tem sąsiadów.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy 1 m2 gruntu przeznaczonego  
pod ogródek rekreacyjny w stosunku rocznym wynosi (netto): 0,60 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. w sali 213  
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6  o godz. 10.00.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się 
z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl oraz w terminie 
do dnia 5.12.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł przelewem na 
konto lub w kasie tut. Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem 
wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacje na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

pok. 238, tel. 32 244-90-00 wew. 2380.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 72 ust. 6 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami)  
– zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Miasta Ruda Śląska, dnia 16.11.2018 
r. wydania została decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 728-18 o pozwoleniu 
na budowę dla inwestycji pn.: „przebudowa ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej – Etap 
I wraz z budową i przebudową dodatkowych elementów infrastruktury drogowej 
na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 707/195, 1921/100, 705/195, 
703/195, 721/315, 720/315, 690/277 i 698/298”.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępo-

wania mogą zapoznać się z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmio-
towej inwestycji oraz z dokumentacją sprawy. Strony mogą skorzystać z przysługu-
jących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie 
Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pra-
cy Urzędu, w pokoju nr 320.   



Pani Danucie Tomaszek
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

MAMY 
składają

Zarząd i Pracownicy  
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność”

Emily Dickinson

Pani Bogusławie Kotus
naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OjcA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Pani Dorocie Tobiszowskiej
wraz z Rodziną,

Radnej Rady Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia  

w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
 składają

Radni 
Rady Miasta Ruda Śląska 

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

Pani Dorocie Tobiszowskiej
Radnej Rady Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach 
po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z Zastępcami

Naszej koleżance 
Szanownej Pani Radnej Rady Miasta 

Dorocie Tobiszowskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci 

MATKI
składają 

koleżanki i koledzy 
z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość



NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
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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

 Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.
Profesjonalnie i szybko. Tel. 519-639-121.

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

USŁUGI POGRZEBOWE

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

NIERUCHOMOŚCI
 

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

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

 Halemba, trzypokojowe, 54 m2, 130 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 95 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 135 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wirek, trzypokojowe, 55 m2, 159 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

 
 Sprzedam OKAZJE: 2 pokoje, Solidarności 

37 m2, 97 tys., 2 pokoje, Sławika 44 m2, 109 
tys., Niedzieli, 38 m2, 78 tys. Tel. 793-017-323,  
www.lokator.nieruchomosci.pl.

  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.

 Sprzedam w Wirku mieszkanie bez-
czynszowe. Wynajmę lokal Wirek, ul. Kato-
wicka, tel. 668-845-818, www.posesja.rsl.
pl.

 Sprzedam mieszkanie 37 m2, parter, Ha-
lemba, cena do negocjacji 115 tys. Bez po-
średników. Tel.  661-689-503.

 Sprzedam 3-pokojowe, I p., Wirek. Tel. 
885-897-739.

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

 Mieszkania do wynajęcia Ruda i Orzegów. 
Tel. 505-147-476. 

MOTORYZACJA

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

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

USŁUGI

 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 wypłata, 
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 profesjonal-
ne remonty łazienek, panele, instalacje c.o. 
Tel. 784-699-569.

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

 GAZOWNICTWO! Piece gazowe, instalacje 
gaz c.o. Tel. 502-510-340.

Firma ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

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

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘ-
CEJ 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.

 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).

 Skup zużytych akumulatorów i felg alumi-
niowych. Tel. 32 275 05 47, 603-534-003.

 Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32 
275 05 47, 603-534-003.

PRACA

 Buduj-Remontuj zatrudni pracowników 
ogólnobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788-
266-235.

 Osobę do montażu instalacji zatrudnię. Tel. 
604-796-694 w godz. 17-18. 

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 608-793-121.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólnobu-
dowlanych. Tel. 603-975-040.

 Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera z pasją. Tel 
785-081-977.

 Zatrudnię tokarza, frezera – praca od zaraz, 
pełny etat, umowa o pracę. Tel. 698-692-023.

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.

 Sprzedam laptop ASUS w bardzo dobrym 
stanie, cena 300 zł. Tel. 668-979-521

MATRYMONIALNE

 Poznam sympatyczną panią. Adam, 34 l. 
Tel. 736-670-439.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
lokalu mieszkalnego usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Tadeusza Kościuszki nr 1/5,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
garażu usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Alojzego Jankowskiego – garaż nr 2,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Julian Jakobszy
syn Natalii i Macieja

ur. 13.11. (3380 g i 55 cm)

Matylda Sitek
córka Ewy i Sebastiana

ur. 15.11. (3700 g i 55 cm)

Julia Jałowy
córka Beaty i Andrzeja

ur. 15.11. (2900 g i 54 cm)

Zosia Bombelka
córka Danuty i Adriana

ur. 13.11. (2170 g i 47 cm)

Stanisław Syma
syn Moniki i Mateusza

ur. 13.11. (2500 g i 52 cm)
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Zdobyte medale świadczą o dobrej formie kochłowickich pływaków. 

Popłynęli po medale
Aż 20 medali zdobyli zawodnicy ko-

chłowickiej Manty podczas Zimowych 
Mistrzostw Śląska OPEN. W piątek 
i sobotę (16-17.11) najstarsi reprezen-
tanci klubu postanowili sprawdzić swo-
je siły w Gliwicach przed Zimowymi 
Mistrzostwami Polski. Jak się okazało, 
osiągnęli znakomite rezultaty, niejed-
nokrotnie bijąc rekordy życiowe.

Złote medale oraz tytuł mistrza Ślą-
ska wywalczyli: Wiktoria Cioch-Gra-
dzik (800 m stylem dowolnym) oraz 
Arkadiusz Grychtoł (50 m stylem 
grzbietowym). Srebrne medale zdobyli: 
Magdalena Sobolewska (trzykrotnie na 
200 m stylem motylkowym, 400 m sty-
lem zmiennym i 800 m stylem dowol-
nym), Wiktoria Cioch-Gradzik (pięcio-
krotnie na 200 m stylem dowolnym, 
400 m stylem zmiennym, 200 m stylem 
zmiennym, 400 m stylem dowolnym 
oraz na 800 m stylem dowolnym w ka-
tegorii OPEN), a także Arkadiusz 
Grychtoł (dwukrotnie na 100 m i 200 m 
stylem grzbietowym). Brązowe medale 
uzyskali: Wiktoria Cioch-Gradzik (na 
100 m stylem dowolnym), Nikola Nie-

wiadomska (na 200 m stylem motylko-
wym), Weronika Majewska (na 100 m 
i 200 m stylem motylkowym), Arka-
diusz Grychtoł (50 m stylem dowol-
nym, 50 m stylem motylkowym i 100 m 

KOSZYKÓWKA

Koszykarskie popisy
To był niezwykle udany weekend 

dla rudzkich koszykarek i koszyka-
rzy. Zawodnicy Pogoni po raz kolejny 
pokazali, że są w dobrej kondycji 
i mierzą wysoko. Dlatego czwarte 
z rzędu zwycięstwo w drugiej lidze 
kobiet odniosły koszykarki Pogoni, 
które w minioną sobotę (17.11) wy-
grały z zawodniczkami RKK AZS
-u Racibórz podczas meczu, który 
rozegrany został w Raciborzu i za-

kończył się wynikiem 61:31. Dzięki 
temu zwycięstwu zawodniczki znala-
zły się na drugim miejscu w tabeli na 
półmetku rundy zasadniczej. Koszy-
karze też nie odpoczywali. Wrócili
z długiej podróży i po kilku nieuda-
nych meczach, które grali w znacz-
nym osłabieniu, zdobyli dwa punkty 
na własnym parkiecie, pokonując 
w sobotę (82:64) drużynę KS Start 
Meble Dobrodzień.

PŁYWANIE

PIŁKA NOŻNA W SKRÓCIE

Strażak Mikołów
– Grunwald Ruda Śląska 0:2

0:1 Mleczko, 29 min. 
0:2 Ostrowski, 70 min.
Urania II Ruda Śląska 

– Wawel Wirek 2:1
1:0 Krzywda, 14 min. 

2:0 Nowak, 54 min.
2:1 D. Rutkowski, 83 min.

AKS II Mikołów 
– Jastrząb Bielszowice 

1:1
0:1 Pawlak, 2 min. 

1:1 Kopytko, 84 min. (karny) 

13. kolejka, Klasa A, Katowice

stylem motylkowym) oraz sztafeta 
dziewcząt z rocznika 2003 w składzie: 
Nikola Niewiadomska, Anna Poppe, 
Kinga Jarosz i Wiktoria Cioch-Gra-
dzik.

Srebro dla Karecińskiego
ZAPASY

Michał Kareciński z KS Po-
goń Ruda Śląska zdobył srebrny 
medal. Podczas Pucharu Polski 
Juniorów podopieczny Piotra 
Topolskiego pokonał swoich ry-
wali i w rezultacie zajął drugie 
miejsce na podium. 

Młody zawodnik w pierwszej 
walce zmierzył się z aktualnym 
mistrzem Polski juniorów Fili-
pem Kruszewskim i pewnie 
zwyciężył 0:5. Tym samym za-
pewnił sobie prawo walki 
w ćwierćfi nale. Rudzianin pora-
dził sobie w nim i wygrał wyni-
kiem 4:8 (na łopatki). W fi nale 
z kolei rudzianin zmierzył się 
z utytułowanych zawodnikiem 
AKS-u Piotrków Trybunalski, 
Michałem Twardowskim. I tu 
rudzki zawodnik uległ zapaśni-
kowi AKS-u, przegrywając 
walkę fi nałową na punkty tech-
niczne.

Na zdjęciu Michał z trenerem 
Piotrem Topolskim.

REKLAMY

BAR 
,,WIEŻA”

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

ul. Furgoła 2
Ruda Śl. - Nowy Bytom

Tel. 516 900 618

Czynne:
8.00-24.00 
7 dni w tygodniu!

PROMOCJA!
Przyjdź i kup 5 piw Tyskich

14-dniowych w cenie 4*

* promocja obowiązuje od poniedziałku do czwartku.



Piłka nożna, klasa a

Boks 

Bokserski mistrz
Podnoszenie ciężarów

Ciężarowcy z medalami
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reklaMa

Zawodnicy CKS-u Slavia Ruda Ślą-
ska zaliczyli udany start na XXI Turnie-
ju Niepodległości. W niedzielę (11.11) 
w Chorzowie Łukasz Gesse w kategorii 
junior do lat 15 zdobył złoto (z wyni-
kiem 50 rwanie, 60 podrzut, co w dwu-
boju dało mu 110 kg). Z kolei inny za-
wodnik rudzkiego klubu, czyli Mateusz 
Malik wywalczył srebro w kategorii do 
lat 17 (73 rwanie, 96 podrzut, co w dwu-
boju dało mu 169 kg). Brązowy medal 
wywalczył natomiast Tomasz Bądkow-
ski, który spróbował swoich sił w kate-
gorii do lat 17 (wynik: 77 rwanie, 90 
podrzut, a w dwuboju 197 kg).

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Marcel Janicki z klubu bokserskie-
go UKS Śląsk Ruda Śląska wywalczył 
złoty medal. Na Międzynarodowym 
Turnieju Bokserskim im. J. Krasnożo-
na, który odbył się w Knurowie-Strzy-
głowicach, zawodnik pokazał, na co 
go stać. W turnieju wystartowało 57 
pięściarzy z Niemiec, Ukrainy oraz 

zawodnicy z Górnego Śląska. –  Bar-
dzo dobry występ na tym turnieju od-
notował nasz zawodnik, Marcel Janic-
ki, który w walce finałowej pokonał 
zawodnika Mateusza Wuzika z klubu 
Garda Gierałtowice – podkreślił Eu-
geniusz Sarota, trener w klubie UKS 
Śląsk Ruda Śląska. 

sProsTowanie

Zapaśnicy dla Dworoka

Trzech zawodników CKS-u Slavia zdobyło złoty, srebrny i brązowy medal. 

Rudzki 
zawodnik 
stanął na 
najwyższym 
stopniu 
podium. 

Jastrząb górą
Jastrząb Bielszowice został mistrzem 

rundy jesiennej w klasie A.  
W niedzielę (18.11) zawodnicy z Biel-
szowic zremisowali w Mikołowie z re-
zerwą AKS-u II Mikołów 1:1 i dzięki 
temu pozostaną na pozycji lidera 
z przewagą dwóch punktów nad Grun-
waldem i Szopienicami, a także trzech 
punktów nad Wawelem i czterech 
punktów nad AKS-em II Mikołów. 

Mecz był emocjonujący niemalże od 
samego początku, bo już w 2. minucie 
spotkania rudzianie w pierwszej akcji 

skorzystali z błędu defensywy AKS-u. 
Strzelec Jastrzębia Bielszowice, Adam 
Pawlak wbiegł z lewej strony w pole 
karne i uderzył nad interweniującym 
bramkarzem (0:1 Pawlak, 2. minuta). 
Wzmocniona kilkoma zawodnikami  
z zespołu pierwszego rezerwa nie miała 
jednak pomysłu na dobrze grającego li-
dera. Później w polu karnym zawodni-
ków z Bielszowic zrobiło się emocjonu-
jąco, ale ich bramkarz nie dał się poko-
nać. Z kolei w drugiej części spotkania 
mogło dojść do remisu. Po rzucie roż-

nym Łukasz Kopytko trafił głową w słu-
pek, a odbita piłka wpadła w ręce bram-
karza na linii bramkowej. Z kolei w 71. 
minucie meczu Mateusz Sikora sfaulo-
wał przed polem karnym swojego prze-
ciwnika, za co ukarano go czerwoną 
kartką. W 84. minucie po faulu w polu 
karnym jedenastkę wykorzystał Łukasz 
Kopytko (1:1 Kopytko, 84. minuta, kar-
ny). Do samego końca meczu obie dru-
żyny chciały jeszcze zdobyć bramkę dla 
swojego zespołu, jednak wynik pozostał 
bez zmian (1:1).

Do ostatniego wydania „Wiadomo-
ści Rudzkich” wkradł się błąd. W hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Nowym Bytomiu odbył się 28. 

Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy 
im. Ryszarda Dworoka, a nie Dwora-
ka, jak napisane zostało w artykule. Za 
błąd przepraszamy.
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