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W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców.

Z okazji wspomnienia Świętego Józefa oraz Świętego Klemensa,
patronów rzemiosła,

składam najserdeczniejsze życzenia
wszystkim rudzkim Rzemieślnikom:

powodzenia w życiu zawodowym, realizacji ambitnych planów,
zdrowia oraz szczęścia w życiu prywatnym.

Niech Dzień Rzemieślnika
będzie okazją nie tylko do świętowania,

ale również wyrażenia szacunku dla Waszej pracy
i wkładu w rozwój Rudy Śląskiej.

Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

Ruda Śląska

AmbAsAdA Kobiecej Przedsiębiorczości
2

Przedsiębiorcze rudzianki znów się spotkały 

Ambasada Kobiecej Przedsiębiorczości 
to inicjatywa prezydent Rudy Śląskiej, Gra-
żyny Dziedzic. – Kobiety są osobami przed-
siębiorczymi, bardzo dokładnymi, a biznesy 
prowadzone przez kobiety przynoszą bardzo 
dobre zyski dla ogółu – dla samorządu, dla 
przedsiębiorstwa oraz dla mieszkańców  
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.  
– Dlatego chcę, żebyśmy się spotykały  
i wspierały w tym, co robimy – dodaje.

Dotychczas panie odwiedziły m.in. Po-
wiatowy Urząd Pracy, Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego Kuś. Muzeum PRL-u, czy Śląski 
Inkubator Przedsiębiorczości. Natomiast  
w czwartek (7.03) spotkały się w Aquadro-
mie. – Aquadrom to miejsce, w którym ma-
my sporo kobiet na kierowniczych stanowi-
skach i to się bardzo dobrze sprawdza. Ko-
biety potrafią być zdecydowane, konkretne, 

Wymiana doświadczeń, nowych pomysłów oraz sposobów na zarządzanie firmą, czy instytu-
cją – to główne cele Ambasady Kobiecej Przedsiębiorczości. spotkania te zrzeszają przedsię-
biorcze rudzianki, które odwiedzają kolejne zakłady pracy zarządzane kobiecymi rękoma.

konsekwentne oraz przedsiębiorcze w tym, 
co robią. Myślę, że to są niezwykle ważne 
cechy, umożliwiające sprawną współpracę 
z korzyścią dla spółki – zaznacza Marta 
Malik, prezes Aquadromu. 

Jak przekłada się to na funkcjonowanie 
rudzkiego parku wodnego? – Aquadrom 
ciągle się rozwija. Organizujemy liczne wy-
darzenia tematyczne w holu recepcyjnym, 
warsztaty dla dzieci, a latem planujemy po-
nownie uruchomić ogólnodostępną plażę 
przed obiektem oraz cotygodniowe seanse 
filmowe w kinie plenerowym. Jeśli chodzi  
o inwestycje na ten rok, planujemy m.in. 
budowę nowej sauny. To co, niewątpliwie 
cieszy to wysoka frekwencja, która od paru 
lat utrzymuje się na poziomie ponad  
500 tys. klientów w skali roku – podsumo-
wuje Marta Malik.  JO
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Przedsiębiorcze 
rudzianki 

spotkały się 
tym razem 

w Aquadromie.

Rozlewisko powstało na skutek zachwia-
nia stosunków wodnych w rejonie potoku 
bielszowickiego, co wynika z eksploatacji 
górniczej. By uregulować potok bielszo-
wicki i przywrócić mu prawidłowy bieg, 
konieczne jest usunięcie szkody, o co wnio-
skowała część mieszkańców oraz władze 
miasta. W ślad za tym KWK Ru-
da przygotowała projekt re-
kultywacji terenu. – My, 
jako przedsiębiorca 
górniczy jesteśmy zo-
bowiązani do tego, że-
by szkodę górniczą do-
prowadzić do stanu po-
przedniego – podkreślił 
Stanisław Szewczyk, zastępca 
głównego inżyniera działu mierniczo-
geologicznego w KWK Ruda „Ruch” Biel-
szowice i Pokój. – Ponieważ w wyniku 
zmian w górnictwie za część terenu odpo-
wiada Polska Grupa Górnicza, a za część 
Spółka Restrukturyzacji Kopalń, aby nie 
opóźniać, zaplanowaliśmy pierwszy etap 
robót, a równolegle pracujemy nad trój-
stronnym porozumieniem z SRK w sprawie 
nieodpłatnego przekazania działek miastu 
– dodał.

W ramach planowanej rekultywacji 
w miejscu rozlewiska ma zostać umieszczo-
ne kruszywo, a na to wyłożony będzie hu-
mus. Tak przygotowany teren zostanie ob-
siany. W przyszłości ma to być polder prze-
ciwpowodziowy, bo Bykowina kilka razy 
w przeszłości borykała się z problemami 

podtopień po ulewnych deszczach. Prace 
zostały jednak wstrzymane i w grudniu 
2018 roku zlecono wykonanie ekspertyzy 
przyrodniczej, ponieważ w pobliżu zbiorni-
ka osiedliły się zwierzęta i dlatego właśnie 
część mieszkańców nie chce likwidacji roz-
lewiska. Ekspertyza ma być gotowa do koń-
ca czerwca tego roku. 

Do planów rekultywacji odniósł się 
przedstawiciel administratora potoku, czyli 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wo-
dy Polskie. – Stoimy na stanowisku, aby ta-
ka rekultywacja została przeprowadzona, 
a stary ślad potoku bielszowickiego został 
przywrócony. Jest to potrzebne dla odpo-
wiedniej gospodarki wodno-ściekowej 
w tym rejonie i zabezpieczenia przeciw 
ewentualnej powodzi. Zgodnie z prawem 

sPoTKANie z mieszKAŃcAmi

Rozlewisko kością niezgody
W burzliwej atmosferze przebiegło czwartkowe (7.03) spotkanie na temat rozlewiska w bykowinie. bo też i temat jest złożony. Przygoto-
wano plan rekultywacji tego terenu. część mieszkańców jest za tym rozwiązaniem, bo liczą na to, że dzięki temu zlikwidowany zostanie 
problem uciążliwych zapachów z potoku bielszowickiego. równocześnie niektórzy mieszkańcy opowiadają się za pozostawieniem rozle-
wiska, które stało się domem dla m.in. ptaków. 
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domagamy się więc od przedsiębiorstwa 
górniczego przywrócenia stanu poprzednie-
go – mówił Andrzej Krzyżostaniak.

Równocześnie nie zabrakło głosów na 
temat tego, na ile uciążliwe dla mieszkań-
ców zapachy, mają związek właśnie z rozle-
wiskiem, a na ile ze ściekami, które dostają 
się do potoku. – Dzięki interwencjom miesz-
kańców, za które dziękuję, ustaliliśmy, skąd 
biorą się ścieki w potoku. Pochodzą z niele-
galnych podłączeń na terenie miasta, ktoś 
wykorzystuje kanalizację deszczową i tą 
drogą spuszcza swoje ścieki – tłumaczył wi-
ceprezydent Krzysztof Mejer. – Dążymy do 
ustalenia, kto to robi, ale nie będzie to ła-
twe, biorąc pod uwagę obszar, z którego 
sprowadzana tu jest woda deszczowa – do-
dał. Joanna Oreł

INFORMACJA O ZMIANACH 
GODZIN PRACY 

UrzędU miAsTA rUdA śLĄsKA
2 maja 2019 r. Urząd miasta będzie NieczYNNY

12 kwietnia 2019 r. Urząd miasta będzie czYNNY od 8.00 do 16.00
13 kwietnia 2019 r. Urząd miasta będzie czYNNY od 8.00 do 16.00

oGŁoszeNie

oGŁoszeNiA



Samoobrona na Dzień Kobiet
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NOWY BYTOM

– Było bardzo fajnie! Sposób prowadze-
nia zajęć przypadł mi do gustu, bo są luźne, 
zabawne i czuje się pozytywną energię. Po-
za tym już po pierwszym spotkaniu dowie-
działam się wielu ciekawych rzeczy, które 
być może przydadzą mi się w jakiejś sytu-
acji – powiedziała Elżbieta Gęśla,  
jedna z uczestniczek szkolenia. – Mam już 
prawie sześćdziesiątkę na karku, dlatego 
miałam wątpliwości, czy zapisać się na ten 

Niezwykły prezent otrzymały rudzianki z okazji swojego święta. Specjalnie z myślą o nich odbyło się szkolenie z samoobrony, dzięki któ-
remu panie mogły dowiedzieć się, jak skutecznie obronić się w sytuacji niespodziewanego zagrożenia. Sobotnie zajęcia (9.03) rozpoczęły 
cykl ośmiu spotkań, podczas których rudzianki pod okiem instruktorów będą uczyły się konkretnych technik samoobrony.

kurs. Jednak zdecydowałam się i jestem 
z tego powodu zadowolona. Myślę, że to 
ważne, żeby kobiety w różnym wieku sko-
rzystały z takiej możliwości – dodała.

O profesjonalizmie i przyjaznej atmosfe-
rze, która panuje na zajęciach, wspomniały 
też Katarzyna Szymańska i Sandra Jarosz. 
– Było bardzo pozytywnie i wesoło, strasz-
nie nam się podobało. Jesteśmy pewne, że 
dzięki temu szkoleniu nic złego nam się nie 

Na zakończenie pierwszego szkolenia rudzianki otrzymały kwiaty.

Spotkanie u seniorów
GODULA Comiesięczne spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów Międzyzakładowej Komisji 

NSZZ „Solidarność” Huty Pokój odbyło się w piątek (8.03) w domu katechetycz-
nym przy parafii pw. św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu. Podczas spotkania 
rudzcy seniorzy m.in. poruszali najbardziej interesujące ich kwestie oraz zadawa-
li pytania. 

– Na tych spotkaniach nasi seniorzy 
przede wszystkim integrują się. Chcą być 
aktywni i orientować się we wszystkich 
sprawach dotyczących naszego miasta.  
A dzięki temu, że zapraszamy wielu gości, 
dowiadujemy się wielu ciekawych i intere-
sujących rzeczy – powiedział Józef Belok, 
przewodniczący Sekcji Emerytów i Ren-
cistów MK NSZZ „Solidarność” Huty 
Pokój. – Z reguły spotykamy się w pierw-
szy piątek miesiąca. Rozmawiamy na 
przykład o sytuacji w naszej hucie, spra-
wach dotyczących miasta, kulturze, spo-
rcie i wielu innych rzeczach. Staramy się 
być na bieżąco ze wszystkim, a tematy do 
omówienia rodzą się pod wpływem chwili 
– dodał Joachim Kuchta, przewodniczący 
sekcji.

– Jak co miesiąc starałyśmy się, żeby 
przez te kilka godzin uczestniczki Kina dla 
Kobiet mogły się wyluzować i zapomnieć 
o codziennych obowiązkach – mówi Marta 
Glamb, organizatorka imprezy.

Piątkowe prelekcje dotyczyły m.in. aqua 
fitnessu, sposobów na dbanie o oczy oraz 
fotografii. – Mówiłam o tym, jak wyznaczać 
sobie cele i je realizować. Wspólnie opra-
cowałyśmy mapę myśli i zastanawiałyśmy 
się, czy multitasking woman (wielozadanio-
wość kobiet – przyp. red.) to modny slogan, 
czy kobieca rzeczywistość – mówi Iwona 
Łatacz, autorka bloga dla kobiet. 

W kinie nie zabrakło też nagród i kwia-
tów z okazji święta kobiet. – Kolejne spo-

stanie i będziemy umiały obronić się, kiedy 
ktoś nas zaatakuje – powiedziały uczest-
niczki.

Po pierwszych zajęciach panie potrafią 
już przyjąć pozycję walki i bezpiecznie 
upadać. Przed nimi jeszcze siedem spotkań 
w każdą sobotę aż do 27 kwietnia, podczas 
których poszerzą swoją wiedzę o kolejne 
umiejętności. – Zależy nam na tym, żeby 
uczestniczki całego szkolenia umiały sku-
tecznie obronić się przed atakiem napastni-
ka. Organizujemy to szkolenie już po raz 
szósty i co roku cieszy się ono ogromnym 
zainteresowaniem pań. To, co pokazaliśmy 
uczestniczkom to najprostsze i najłagod-
niejsze formy, które można zastosować 
w przypadku niespodziewanego zagroże-
nia, jednak są one bardzo skuteczne i do-
brze zastosowane mogą pomóc w momen-
cie, kiedy ktoś chce zagrozić bezpieczeń-
stwu – podkreślił Roman Dymek, jeden 
z instruktorów. AL

Dzień Kobiet w kinie 
NOWY BYTOM 

Trwa kolejna edycja Kina dla Kobiet. Tym razem spotkanie odbyło się 8 marca i jak zawsze 
dla pań przygotowano mnóstwo atrakcji. Tradycyjnie można było skorzystać z porad ko-
smetyczek, dietetyczek i stylistek oraz spróbować wyjątkowych potraw i ciast, a nawet 
znaleźć dodatkową pracę. Chętnie panie mogły też zrobić sobie zdjęcia i wysłuchać wielu 
ciekawych prelekcji. 
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Panie mogły liczyć m.in. na upominki.

tkanie już 12 kwietnia. Postaramy się, żeby 
i tym razem panie wyszły z Kina Patria za-
dowolone i zrelaksowane – zapewnia Pa-
trycja Pelka, organizatorka imprezy.  AW

NOWY BYTOM 
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Konkurs w SP nr 40 odbył się po raz dziewiąty.

Godali po śląsku
W miniony piątek (8.03) w Szkole Podstawowej nr 40 imienia Karola Goduli już po raz 
dziewiąty odbył się konkurs recytatorski w gwarze śląskiej. Organizowany jest on w ra-
mach obchodów „Dni Ślonski Godki”. 

W miniony piątek członkowie sekcji 
spotkali się po raz kolejny.
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W piątek gościem spotkania był wice-
prezydent Krzysztof Mejer, który udzielał 
odpowiedzi na pytania zadawane przez se-
niorów.  AL

W konkursie wystartowali uczniowie 
rudzkich szkół, a publiczność była zachwy-
cona popisami młodych wykonawców. Nie 
brakowało nagród i gratulacji. – Jest to nie-
wątpliwie zasługa opiekunów, którzy z pasją 
umacniają w młodym pokoleniu chęć posłu-
giwania się regionalnym językiem ich przod-
ków. Było mi niezmiernie miło po raz kolejny 
gościć w murach Szkoły Podstawowej nr 40 
im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej i z zain-
teresowaniem podziwiać umiejętności recy-
tatorsko-aktorskie odważnych uczestników 
konkursu – mówiła posłanka Ewa Kołodziej, 
gość wydarzenia. – Mam nadzieję, że wyróż-
nione i nagrodzone dzieci, i młodzież, będą 
nadal udoskonalać swoje artystyczne i języ-
kowe talenty – dodała. Tegoroczna edycja 
konkursu odbyła się w Dniu Kobiet, dlatego 
też podczas uroczystości wspomniano, że 
gwara śląska jest jak kobieta – niezwykła, 
pasjonująca i o wielu obliczach. AW

REKLAMA
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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

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

nie chodników wraz z małą architektu-
rą, ogrodzenie terenu oraz montaż 
oświetlenia i monitoringu. Roboty po-
wyższe planujemy zakończyć do końca 
maja 2019 r. – informuje zarząd GSM 
„Nasz Dom” Joanna Oreł

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
ORAZ NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)

RATY 
0%

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

OGŁOSZENIA

Na polanie będzie plac zabaw
HALEMBA

Tablica informacyjna ustawiona przy tzw. polanie w pobliżu ul. Gałczyńskiego w Halembie rozwiała wątpliwości mieszkań-
ców odnośnie tego, co powstanie w tym miejscu. W ubiegłym roku pojawiły się bowiem pogłoski, że wybudowane zostanie 
tam osiedle mieszkaniowe. Obecnie jednak spółdzielnia „Nasz Dom” buduje na polanie plac zabaw. Równocześnie miasto 
zawnioskowało o zmianę przeznaczenia tej działki. Nie wygląda jednak na to, że działania te będą ze sobą kolidowały.

Przypomnijmy, że działka, na której 
znajduje się kultowa polana, jest wła-
snością Nadleśnictwa Katowice, 
a Górnicza Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Nasz Dom” od lat wnioskowała 
o jej przejęcie, właśnie w celu utworze-
nia terenu sportowo-rekreacyjnego. 
Jednak w ubiegłym roku po informacji, 
że będą zmiany w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
mieszkańcy zaniepokoili się przyszło-
ścią polany. 

Teraz mogą odetchnąć z ulgą, bo 
okazuje się, że spółdzielnia już 
w 2017 r. podpisała umowę z Nadle-
śnictwem Katowice, na mocy której 
GSM „Nasz Dom” przystąpiła do utwo-
rzenia projektu planowanej inwestycji. 
Stało się to też po tym, jak okazało się, 
że miasto owszem, opracowuje projekt 
zmiany w Miejscowym Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego właśnie 
m.in. jeżeli chodzi o wspomnianą pola-
nę, ale tak by działka została przezna-
czona na tereny zieleni urządzonej. 

W lutym GSM „Nasz Dom” rozpo-
częła więc prace przy realizacji inwe-
stycji. – W pierwszym etapie zaplano-
wano budowę dwóch boisk do piłki 
nożnej i siatkówki, placu zabaw dla 
dzieci starszych i młodszych, wykona-

W lutym rozpoczęły się prace na tzw. polanie.
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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 gruntowych położonych w rejonie: 

ul. Janusza Korczaka, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem • 
pod  istniejące ogródki rekreacyjne, 
ul. Janusza Korczaka, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem • 
pod  uprawy rolne, 
ul. Wyzwolenia, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem • 
pod  istniejący ogródek przydomowy, 
ul. Wodnej, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod ist-• 
niejące  ogródki rekreacyjne, 
ul. Władysława Reymonta, które zostaną oddane w najem z przeznacze-• 
niem pod  istniejące garaże wolnostojące, 
ul. Gabora, która zostanie oddane w najem z przeznaczeniem pod istnieją-• 
cy garaż  wolnostojący, 
ul. Gabora, która zostanie oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod ist-• 
niejący  ogródek rekreacyjny, 
ul. Gabora, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod ist-• 
niejące ogródki przydomowe. 

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

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Jana Dudy
emerytowanego pracownika
Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Pani Lucynie DUDZIE
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci 
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Projekt społeczny, nagradzany wielo-
krotnie tytułem Jakość Roku, dziś stano-
wi w wielu miejscach jedyną dostępną 
formę fizykoterapii, bez zbędnych kole-
jek czy formalności. Czterdzieści dzie-
więć Poradni Vitberg wspiera rozwój 
wibroterapii polskiej, dzięki czemu 1500 
pacjentów dziennie w całej Polsce, sko-
rzysta z bezpłatnych, pilotażowych za-
biegów wibroterapii.

Dla pacjenta to same korzyści. Pomia-
ry diagnostyczne, wywiady medyczne  
i same zabiegi wibroterapii to około pół-
torej godziny, jakie pacjent spędza w Po-
radni każdego dnia.

Można śmiało napisać, że to wyjątkowe 
1,5 godziny. Będąc w Poradni od razu 
w oczy rzuca się unikatowość tego miej-
sca, a troskliwość, z jaką podchodzi się tu 
do pacjentów, jest naprawdę ponadprze-
ciętna. Testować wibroterapię mogą wszy-
scy i w każdym wieku. Jedynym ograni-
czeniem jest wysokość ciała pacjenta, 
która musi wynosić minimum 140 cm  
i jego masa, maksymalnie 160 kg.

Wibroterapia w Halembie Stworzone dla ludzi 
potrzebujących, przez 
ludzi z wielkim sercem  
– Poradnie Vitberg,  
to dziś jedyny w swoim 
rodzaju taki projekt  
w Polsce.

Dlaczego bezpłatnie?
Każdy pacjent, który zechce po za-

biegach wypełnić anonimowo ankietę 
na temat swojego samopoczucia, bę-
dzie mógł z zabiegów wibroterapii ko-
rzystać zupełnie za darmo przez 8 dni. 
Ankieta służy celom badawczym i sta-
nowi istotną informacje zwrotną, po-
trzebną w dalszych pracach nad rozwo-
jem wibroterapii polskiej.

Prawdopodobieństwo znalezienia 
skutecznej dla siebie metody, pomoc-
nej w pokonaniu konkretnych dolegli-
wości, bywa trudne. Poradnie Vitberg 
wskazują konkretne rozwiązanie – te-
rapeutyczną stymulację wibracyjną.

Badania wskazują, że wibroterapia 
skuteczna jest w znoszeniu chronicz-
nego bólu, obrzęków kończyn, popra-
wie krążenia, funkcji metabolicznych, 
wzmocnieniu układu mięśniowego, 
aparatu ruchu, niektórych zaburzeniach 
neurologicznych i wielu innych.

Dziś, coraz śmielej, odpowiednio 
dopasowane wibracje, wykorzystują 
sportowcy w regeneracji po treningu. 
Badania prowadzone w zakładzie ko-
smetologii na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie, wskazują 
także ciekawe wykorzystanie wibracji 
w poprawie wyglądu skóry, zmniejsza-
niu objawów cellulitu, a nawet odchu-
dzaniu.

Wielu pacjentów znajdzie w wibro-
terapii skuteczny sposób na swoje dole-
gliwości i uzna terapię za odpowiednią 
dla siebie. Ciekawość i powszechną ak-
ceptację budzi już sama formuła zabie-
gów, na których nikt się nie nudzi. Strate-
gia rozwojowa Poradni Vitberg w bardzo 
bliskiej przyszłości uruchamia usługę 
wizyt domowych oraz infolinię, poprzez 
którą nie tylko będzie można wizytę 
umówić, dokonać rejestracji w wybranej 
Poradni, ale przede wszystkim dopytać 
o interesujące kwestie.

Adresatami akcji są osoby chore poszukujące nowoczesnych form rehabilitacji, potrzebujące zabiegów profilaktycznych, niepeł-
nosprawni, jak i bardzo aktywni fizycznie, szczególnie narażeni na urazy i kontuzje.

Na bezpłatny pakiet rehabilitacji składa się 16 zabiegów realizowanych w systemie ośmiodniowym, od poniedziałku do piątku. 
Każda osoba po wcześniejszej rejestracji i konsultacji z masażystą jest kwalifikowana do odpowiedniej terapii. Terapie obejmują:

Zabiegi na kręgosłup (zwyrodnienia, dyskopatia, rwa kulszowa, rwa barkowa, ograniczenie ruchomości obręczy barkowej,  • 
SM, po udarach, po zawałach), 
Zabiegi metaboliczne (cukrzyca, zaparcia, otyłość, wysiłkowe nietrzymanie moczu), • 
Zabiegi na nogi (drenaż przy obrzękach kończyn dolnych, drenaż przy niewydolności układu krążenia, miażdżyca, żylaki), • 
Zabiegi na stawy (stawy kolanowe, stawy biodrowe, zabiegi przed i po endoprotezach, RZS, osteoporoza), • 
Pomiary wagą biometryczną, które obejmują wiek metaboliczny, ilość wody w organizmie, procent tkanki tłuszczowej, wagę • 
kości i mięśni.

Chętni są proszeni o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 795-538-322 w godzinach 9-13.
Zabiegi odbywają się w godzinach 9.00-14.30.
Realizujemy ogólnopolski, nagradzany i doceniany program bezpłatnych, kilkudniowych sesji terapeutycznych z wykorzystaniem 

wibroterapii dla pacjentów szukających nowoczesnych metod rehabilitacji. Są one realizowane z wykorzystaniem systemu RAM 
Vitberg+ i dostępne dla każdego, po wcześniejszej rejestracji.

Trwa Ogólnopolska Akcja Badania Wibroterapii
Trwa ogólnopolska bezpłatna akcja badania wibroterapii. Mieszkańcy Rudy Śląskiej i okolic mogą 

z niego skorzystać w Poradni na Halembie przy ulicy Makuszyńskiego 7
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Rudzki Informator Samorządowy
15 inwestycji z zakresu ochrony i konserwacji zabytków zostanie dofinansowanych z budżetu Rudy Śląskiej. Na ten cel władze miasta przeznaczyły 
830 tys. zł. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta zostały podjęte uchwały w tej sprawie. – Wśród planowanych prac są remonty budynków mieszkal-
nych oraz sakralnych – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. – W ubiegłym roku udzieliliśmy dotacji konserwatorskich na kwotę ponad 2 mln zł.  
– W sumie, od 2010 roku, z budżetu miasta udzieliliśmy 38 dotacji konserwatorskich na kwotę 7,3 mln zł – dodaje.

Dotacje konserwatorskie uchwalone

– Środki na dotacje zostały zarezer-
wowane w budżecie miejskiego kon-
serwatora zabytków. W sumie koszt 
remontów pochłonie 2,5 mln złotych. 
Najwyższe dotacje przyznano spół-
dzielniom mieszkaniowym – tłumaczy 
wiceprezydent Michał Pierończyk.  
170 tys. zł dofinansowania miasto 
przekaże wspólnotom mieszkaniowym 
nieruchomości, które przeprowadzą 
remonty w swoich obiektach – kamie-
nicy przy ul. 1 Maja 246 w Wirku,  
ul. P. Niedurnego 52 w Nowym Byto-
miu oraz ul. Jana III Sobieskiego 32 
w Rudzie. Warto przypomnieć, że dru-
gi budynek został wzniesiony około 
1890 roku i sąsiadował ze szpitalem 
hutniczym, wybudowanym przez hutę 
„Pokój” w 1885 roku. Pierwotnie na 
parterze budynku zlokalizowane było 
ambulatorium, a na piętrach mieszka-
nia lekarzy. Z kolei budynek położony 
przy ul. Jana III Sobieskiego 32 wcho-
dzi w skład zabudowań kolonii robot-
niczej „Rudahammer”, wybudowanej 
w latach 1906-1910 dla pracowników 
zakładów przemysłowych należących 
do hrabiego Ballestrema. W tym roku 
zostaną podjęte prace związane z I eta-

pem remontu obiektu, polegające na 
kapitalnym remoncie dachu.

Z kolei Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Luiza” przyznano do-
tację w wysokości 140 tys. zł. Środki 
te zostaną przeznaczone na renowację 
elewacji oraz remont dachu budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego przy 
ul. ks. Józefa Niedzieli 28 w Bielszo-
wicach. Remont, który ma kosztować 
350 tys. zł, będzie stanowił zamknięcie 
procesu rewitalizacji przedmiotowego 
osiedla, która była prowadzona w la-
tach 2016-2018. Budynek przy  
ul. ks. Józefa Niedzieli 28 należy do 
osiedla robotniczego składającego się 
z sześciu budynków usytuowanych 
wzdłuż ul. ks. Niedzieli, wybudowanego 
ok. 1905 roku dla pracowników dozoru 
technicznego kopalni „Bielschowitz”.

W blisko połowie miasto sfinansuje 
również modernizację budynku oficy-
ny, który położony jest przy ul. Wol-
ności 13 w Rudzie. – Planowane jest 
oczyszczenie elewacji, renowacja  
cegieł, całkowita wymiana stolarki 
okiennej, a także hydroizolacja bocz-
nej i tylnej ściany obiektu – wymienia 
miejski konserwator zabytków,  
dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk. Ogól-
ny koszt prac remontowych wyniesie 
ponad 80 tys. zł. Podobna kwota po-

trzebna jest na remont dachu i wymia-
nę więźby w budynku położonym przy 
ul. Oświęcimskiej 132 w Kochłowi-
cach. Miasto przekaże na ten cel dofi-
nansowanie w wysokości 21 tys. zł. 
Również w Kochłowicach, przy  
ul. Wyzwolenia 8, położony jest budy-
nek, w którym zostanie wykonana re-
nowacja elewacji frontowej wraz 
z wymianą okien. Całość prac jest wy-
ceniona na prawie 52 tys. zł, z czego 
miasto zapłaci 20 tys. zł.

Dotację w wysokości 9 tys. zł przy-
znano z kolei Wspólnocie Mieszkanio-
wej „Kolejarz”, która zarządza budyn-
kami zabytkowego osiedla robotnicze-
go wybudowanego dla pracowników 
kolei w Chebziu. Środki zostaną prze-
znaczone na kompleksową renowację 
drzwi wejściowych do klatek schodo-
wych budynków przy ul. Przedtorze 
12 i ul. Dworcowej 27. – Renowacja 
stolarki i przywrócenie jej oryginalne-
go wyglądu wpłynie na poprawę wize-
runku dotowanych obiektów – zapew-
nia dr Łukasz Urbańczyk.

Poza budynkami mieszkalnymi 
przyznano również dotacje na dofinan-
sowanie prac konserwatorskich w bu-
dynkach sakralnych. Po 100 tys. zł 
otrzymają parafia pw. św. Józefa w Ru-
dzie i parafia pw. Trójcy Przenajświęt-

szej w Kochłowicach. W rudzkim 
Sanktuarium św. Józefa zostanie do-
kończony remont wnętrza, który roz-
poczęto w ubiegłym roku. Przypomnij-
my, że świątynia została ufundowana 
przez hrabiego Franciszka Ksawerego 
von Ballestrema, projekt stworzył Au-
gust Menke, a prace nadzorował radca 
górniczy Franz Pieler i architekt Hans 
von Pöllnitz. W 1999 roku obiekt zo-
stał wpisany do rejestru zabytków. 
Ogólny koszt prac renowacyjnych za-
planowanych na ten rok wynosi ponad 
290 tys. złotych.

Z kolei w kościele pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Kochłowicach środki 
zostaną przeznaczone na zabezpiecze-
nie i naprawę ściany frontowej nawy 
głównej. – Planowane roboty będą 
stanowić pierwszy etap prac związa-
nych z renowacją frontonu kościoła 
i są niezbędne dla zapewnienia prawi-
dłowego stanu obiektu – zaznacza  
dr Łukasz Urbańczyk. – Ponadto re-
mont będzie stanowił kontynuację prac 
rozpoczętych w 2017 r. i 2018 r., kiedy 
to renowacji i zabezpieczeniu poddane 
zostały wieże świątyni – mówi. Koszt 
całości prac renowacyjnych wynosi 
ponad 200 tys. zł.

Na dofinansowanie kosztów reno-
wacji fragmentu elewacji kościoła  

pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu za-
rezerwowano 80 tys. zł. Będzie to 
ostatni etap renowacji elewacji tego 
obiektu, co przełoży się bezpośrednio 
na poprawę jego stanu technicznego 
i przywrócenie mu dawnej świetności. 
Dzięki wykonaniu prac przewidzia-
nych do realizacji na rok 2019, cała 
bryła budynku będzie posiadała 
oczyszczone ściany. Ogólny koszt 
przewidzianych prac renowacyjnych 
wyniesie 440 tys. złotych. Z miejskie-
go budżetu zostanie również dofinan-
sowany remont zabytkowego ogrodze-
nia wokół kościoła ewangelicko-augs-
burskiego w Wirku.

Na ten rok planowane jest także ma-
lowanie kościoła pw. Matki Boskiej 
Różańcowej w Rudzie, na co miasto 
przeznaczy 50 tys. złotych. Przypo-
mnijmy, że świątynia została wznie-
siona z fundacji hrabiego Karola Wol-
fganga von Ballestrema w 1869 r. Wy-
znaczała ona południowo-zachodnią 
granicę dawnej zabudowy dzielnicy 
Ruda, będąc jednocześnie pierwszym 
kościołem na terenie tej osady. Ogólny 
koszt prac wynosi 160 tys. zł.

W gminnej ewidencji zabytków figu-
ruje 2177 obiektów. Są to zarówno bu-
dynki, jak i przydrożne krzyże, wolno-
stojące rzeźby czy schrony bojowe. AS

Osiem zebrań dzielnicowych zaplanowano podczas wiosennej tury spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Inicjatywa ta odbywa się w mieście co pół roku już 
od ośmiu lat. Teraz ruszy 16. seria spotkań z mieszkańcami, a zainauguruje ją zebranie w Wirku. Podczas rozmów z władzami miasta rudzianie nie tylko dowiedzą się o tegorocznych pla-
nach i zamierzeniach samorządu, ale również będą mieli możliwość zgłoszenia swoich problemów, uwag oraz propozycji rozwiązań niektórych spraw.

Wiosenne spotkania czas zacząć
– Te spotkania to istota pracy prezy-

denta miasta, bo to mieszkańcy mają 
najlepszy ogląd na to, co w mieście 
trzeba zrobić i jak tu się żyje – podkre-
śla prezydent Grażyna Dziedzic.  
– Zdaję sobie sprawę, że ile osób, tyle 

pomysłów i nie zawsze przedstawione 
rozwiązania da się zrealizować. Takie 
wizyty w dzielnicach i wspólne rozmo-
wy pozwalają jednak wytłumaczyć ru-
dzianom to, w jakich realiach muszą 
funkcjonować samorządy i na co po-

zwala nam prawo przy realizacji po-
szczególnych zadań. Można powie-
dzieć, że spotkania te są wzajemną 
lekcją samorządności – dodaje.

Podczas wiosennej serii prezydent 
wraz ze swoimi zastępcami tradycyj-

nie chce przedstawić plan tegorocz-
nych inwestycji oraz remontów infra-
struktury. – Są to informacje, na które 
mieszkańcy czekają. Interesuje ich to, 
co się dzieje w dzielnicy. Często w su-
biektywnym odczuciu mieszkańców 
budowa nowego placyku gospodar-
czego jest ważniejsza od niejednej 
wielomilionowej inwestycji, bo bezpo-
średnio dotyczy ich komfortu życia  
– zauważa wiceprezydent Krzysztof 
Mejer.

Co warte podkreślenia, w spotka-
niach organizowanych w Rudzie Ślą-
skiej udział biorą również urzędnicy. 
– Wychodzimy z założenia, że to oni 
realizując poszczególne zadania i ma-
ją największą wiedzę na ich temat. 
Przy zgłoszeniu problemów przez 
mieszkańców mogą zapoznać się na 
miejscu z ich szczegółami i w ten spo-
sób są w stanie niemal od razu przy-
stąpić do działania. Obecność fachow-
ców z poszczególnych wydziałów ma-

gistratu pozwala także na dokładne 
objaśnienia niektórych zawiłych pro-
cedur, którymi obciążony jest samo-
rząd – informuje Grażyna Dziedzic.

Pierwsze z wiosennych spotkań od-
będzie się w czwartek, 14 marca br. 
w Szkole Podstawowej nr 8 w Wirku 
i będzie dedykowane mieszkańcom tej 
dzielnicy oraz dzielnicy Czarny Las. 
W marcu prezydent zobaczy się jesz-
cze z mieszkańcami Halemby, Biel-
szowic i Kochłowic. Pozostałe cztery 
spotkania odbędą się w kwietniu, kie-
dy kolejno odbędą się spotkania  
dla mieszkańców Nowego Bytomia  
i Chebzia, Rudy, Goduli i Orzegowa 
oraz Bykowiny.

Spotkania dzielnicowe zostały za-
początkowane przez prezydent Graży-
nę Dziedzic w 2011 roku i odbywają 
się zawsze wiosną i jesienią. Do tej 
pory odbyło się już 139 zebrań dziel-
nicowych. W sumie wzięło w nich 
udział już blisko 6,5 tys. osób. TK

HARMONOGRAM WIOSENNYCH SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:

14.03   – czwartek, godz. 17.00   – Wirek i Czarny Las – SP nr 8, ul. Główna 1• 
18.03   – poniedziałek, godz. 17.00   – Halemba – SP nr 27, ul. Zamenhofa 12• 
26.03   – wtorek, godz. 17.00   – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170• 
28.03   – czwartek, godz. 17.00   – Kochłowice – ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90• 
1.04   – poniedziałek, godz. 17.00   – Nowy Bytom i Chebzie – MCK,  • 
         ul. Niedurnego 69
4.04   – czwartek, godz. 17.00   – Ruda – MDK, ul. Janasa 28• 
8.04   – poniedziałek, godz. 17:00  – Godula i Orzegów – SP nr 36,  • 
         ul. Bytomska 45
11.04   – czwartek, godz. 17.00   – Bykowina – ROD „Sielanka”, ul. Plebiscytowa• 
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Ponadto w tym roku w mieście reali-
zowana będzie rozbudowa ul. Podlaskiej 
(obecnie drogi gruntowej). Opracowy-
wana jest także dokumentacja na kolejne 
drogi – ul. Pawła (w rejonie budynku  
nr 17) i ul. Siewnej.

Gruntowa ulica Kossaka zostanie całkowicie przebudowana. 
Powstanie m.in. nowa jezdnia z chodnikiem.

Kolejna droga gruntowa w Rudzie Śląskiej będzie zmodernizowana. Miasto rozstrzygnęło właśnie przetarg na 
przebudowę ul. Kossaka w dzielnicy Bielszowice. Powstanie tam nowa asfaltowa jezdnia z chodnikiem, a do-
datkowo wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa, a także zainstalowane będzie nowe oświe-
tlenie. Całość wszystkich prac zamknie się w kwocie 1 miliona złotych. 

Gruntowa ul. Kossaka do przebudowy
– Konsekwentnie modernizujemy dro-

gi gruntowe w Rudzie Śląskiej. Ich liczba 
znacząco się zmniejsza. Trzeba pamię-
tać, że do dróg, które taki status miały od 
wielu już lat, ciągle dochodzą nowe. To 
efekt zagospodarowania kolejnych dzia-
łek pod budownictwo mieszkaniowe i po-
wstawania do nich dróg dojazdowych  
– podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Przebudowa drogi gruntowej to 
inwestycja o szerokim zakresie – oprócz 
budowy samej jezdni i chodnika w więk-
szości przypadków trzeba także wybudo-
wać nową kanalizację, czy od podstaw 
wykonać oświetlenie. To wszystko spra-
wia, że wykonanie kilkusetmetrowego 
odcinka takiej drogi jest bardzo kosztow-
ne – dodaje.

W przypadku najnowszej rudzkiej in-
westycji przebudowane zostanie  
ok. 160 m drogi. W ramach zadania po-

wstanie nowa nawierzchnia jezdni o sze-
rokości 5 m wraz z obustronnym chodni-
kiem. Wybudowana zostanie też kanali-
zacja deszczowa i sanitarna z równocze-
sną likwidacją istniejącego odcinka ka-
nału ogólnospławnego w tej ulicy. Zain-
stalowanych zostanie także sześć nowych 
słupów z oświetleniem LED-owym uli-
cy. Wartość zadania to blisko milion zło-
tych, a wykonawca na jego realizację 
będzie miał pół roku od momentu podpi-
sania umowy.

W tegorocznym budżecie miasta na 
przebudowę dróg gruntowych zabezpie-
czono ponad 5 mln zł. Z kwoty tej czę-
ściowo sfinansowano zakończoną w tym 
roku przebudowę ul. Mazurskiej. – W za-
leżności od rozstrzygnięć przetargowych 
oraz realizacji harmonogramu przebu-
dowy sieci kanalizacyjnej będziemy za-
bierać się za kolejne inwestycje. Na pew-

no będą to drogi, dla których została już 
opracowana dokumentacja projektowa. 
Są cztery takie lokalizacje – ul. Dożynko-
wa, Dzierżonia, Piernikarczyka i Żeleń-
skiego – tłumaczy wiceprezydent Krzysz-
tof Mejer.

W tym roku w budżecie Rudy Śląskiej 
zaplanowano także blisko 5 mln zł na 
przebudowę dróg dojazdowych do zby-
tych przez miasto nieruchomości. Tu, 
podobnie jak w przypadku dróg grunto-
wych, kolejność realizacji inwestycji 
uzależniona jest od harmonogramu i re-
alizacji robót kanalizacyjnych. Miasto 
posiada już gotowe dokumentacje do 
przebudowy następujących ulic: Głogo-
wej, Kwapulińskiej, Akacjowej, Lesz-
czynowej, Pluty i Górnej. W trakcie re-
alizacji są opracowania dla przebudowy 
ul. Kaszubskiej, Rogozińskiego i Nobli-
stów Śląskich.

Realizowany przez rudzki samorząd unikatowy program renowacji podwórek wchodzi w decydującą fazę. Właśnie rozstrzygnięte zostały przetargi na renowację kolejnych czterech takich 
przestrzeni. Chodzi o podwórka przy ul. Niedurnego 28 w Nowym Bytomiu, pomiędzy ulicami Hlonda, Bytomską i Grunwaldzką w Orzegowie oraz przy ul. Dąbrowskiego 7,9,11 i Strażac-
kiej/Kałusa 18-28 w Wirku. We wszystkich tych lokalizacjach utworzone zostaną miejsca spotkań dla mieszkańców, powstaną place zabaw bądź siłownie napowietrzne. Wybudowane zo-
stanie także nowe oświetlenie LED-owe. Będzie również bardzo dużo zieleni.

Następne podwórka do naprawy
– Kompleksową renowację podwórek 

rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Do 2020 r. 
zrewitalizowanych zostanie ogółem  
11 podwórek. Na ten cel przeznaczymy po-
nad 7,4 mln zł, z czego prawie 4,1 mln zł 
zwróci nam Unia Europejska – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic.

W pierwszej kolejności rozpocznie się 
rewitalizacja podwórek przy ul. Dąbrow-
skiego oraz przy ul. Hlonda/Bytomskiej/
Grunwaldzkiej. – Z czterech nowych loka-
lizacji przeznaczonych do rewitalizacji to 
dwie największe przestrzenie. Tu zakres 
robót dodatkowo powiększony zostanie  
o przebudowę sieci i przyłączy kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej – informuje wice-
prezydent Michał Pierończyk. – Prace 
powinny się rozpocząć praktycznie od ra-
zu po podpisaniu umowy z wykonawcą i prze-
kazaniu terenu budowy – dodaje. W przy-
padku obu inwestycji roboty będą trwały 
cztery miesiące. W ramach inwestycji po-
wstaną miejsca aktywności dla mieszkań-
ców oraz nasadzone zostanie bardzo dużo 
zieleni – roślin ozdobnych i krzewów. 
Obie przestrzenie zostaną oświetlone no-
woczesnym oświetleniem LED. Przy  
ul. Dąbrowskiego powstanie plac zabaw 
oraz miejsce aktywności dla młodzieży, 
natomiast w Orzegowie wybudowana zo-
stanie siłownia plenerowa.

Kolejne dwie inwestycje – przy  
ul. Strażackiej 12/Kałusa 18-28 w dziel-

nicy Wirek oraz Niedurnego 28 w dziel-
nicy Nowy Bytom – realizowane będą 
latem. – W przypadku tych podwórek te-
ren budowy przekażemy w lipcu, a wyko-
nawca na rewitalizację tych miejsc  
będzie miał cztery miesiące – zaznacza 
Michał Pierończyk. W przypadku tych 
lokalizacji zakres robot obejmie m.in. 
wykonanie ogrodzonych placów zabaw, 
miejsc spotkań mieszkańców, instalację 
ławek, stołów, siedzisk i koszy na śmieci, 
nasadzenia zieleni ozdobnej, a także wy-
konanie dojazdów i chodników oraz 
oświetlenia i odwodnienia terenu.  

W ubiegłym roku w mieście zrewitali-
zowano trzy podwórka: dwa w Wirku  
– u zbiegu ul. Sienkiewicza/Tuwima/Od-
rodzenia oraz przy ul. Krasińskiego 20, 
22, 22a, a także w Nowym Bytomiu na 
osiedlu Kaufhaus przy ul. Podgórze 5-15. 
Obecnie trwa rewitalizacja podwórka w re-
jonie ul. Sobieskiego w dzielnicy Ruda. 
– Jest to znacznie większa przestrzeń niż 
tradycyjne podwórko, gdyż mowa tu 
o blisko hektarze terenu. Jest to obszar 
pomiędzy przedszkolem a parkiem – in-
formuje wiceprezydent Michał Pieroń-
czyk. Do 2020 r. w Rudzie Śląskiej zre-
witalizowane zostaną jeszcze trzy inne 
podwórka – jedno w Wirku przy ul. Sien-
kiewicza 11, 13, 13a oraz dwa w Rudzie 
– przy ul. Matejki 2–12 i przy ul. Matejki 
7, 9/Górniczej/Wesołej.

Rudzcy samorządowcy działania 
związane z rewitalizacją miejskich po-
dwórek rozpoczęli już w 2014 r. Wtedy 
odbył się cykl warsztatów w terenie 
z mieszkańcami, którzy zwracali uwagę 
na problemy, z jakimi borykają się w pla-
nowanych do rewitalizacji przestrze-
niach, takie jak brak odwodnienia, brak 
infrastruktury parkingowej, problemy 
z chodnikami, brak oświetlenia, zły stan 
techniczny lub brak elementów małej ar-
chitektury i infrastruktury dla dzieci.  
– Na tej podstawie opracowaliśmy 
w 2015 r. program renowacji podwórek, 
który obejmuje przestrzenie wokół bu-
dynków wielorodzinnych, głównie w sta-
rej zabudowie. W dalszej kolejności roz-
poczęliśmy starania o pozyskanie środ-
ków zewnętrznych na realizację tych 
przedsięwzięć i przystąpiliśmy do opra-
cowywania potrzebnej dokumentacji 
projektowej – wymienia wiceprezydent 
Pierończyk.

– Przy rewitalizacji podwórek chcemy 
wykorzystywać potencjał mieszkańców, 
którzy uczestniczą w tym procesie. Istnie-
je bowiem pewna prawidłowość, że im 
bliżej miejsca zamieszkania znajduje się 
dane przedsięwzięcie, tym nasze zaanga-
żowanie jest większe – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic. To właśnie akty-
wizacja i zaangażowanie samych miesz-
kańców jest wyróżnikiem rudzkiego 

programu renowacji podwórek. Projekt 
dotyczy w sposób bezpośredni ponad  
3 tys. rudzian. – Mieszkańcy nie tylko 
biorą udział w konsultacjach. Staramy 
się angażować ich także w prace rewita-
lizacyjne. Dotyczą one głównie nasadzeń 
zieleni – tłumaczy Michał Pierończyk.

Część „społeczna” działań rewitaliza-
cyjnych realizowana jest w ramach pro-
jektu „Ruda Śląska stawia na podwórka”, 
którym zajmuje się RAR Inwestor  
Sp. z o. o. Projekt „miękki” zakłada  
aktywizację społeczno-zawodową, edu-
kacyjną i kulturalną mieszkańców rewi-
talizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem terenów 
wymienionych podwórek.

Wartość projektu „Rewitalizacja wy-
branych podwórek i skwerów na terenie 

Miasta Ruda Śląska metodą partycypa-
cyjną – etap 1” to 7 473 096,05 zł. Dofi-
nansowanie ze środków unijnych w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 wynosi 4 089 123,96 zł. Na-
tomiast wartość projektu „Ruda Śląska 
stawia na podwórka” to 819 365,40 zł, 
a dofinansowanie – 778 397,13 zł.

W mieście znajduje się 1667 podwó-
rek o powierzchni blisko 370 ha. Najwię-
cej z nich znajduje się w dzielnicy Ruda 
– 380, co stanowi prawie 23 proc. ogółu. 
Tylko przy samych budynkach komunal-
nych znajduje się 650 podwórek o po-
wierzchni prawie 105 ha. 88 z nich jest 
najbardziej predysponowanych do zago-
spodarowania. To tylko część danych 
wynikających z programu renowacji po-
dwórek do 2030 roku, który opracowany 
został w 2015 r. w Rudzie Śląskiej. 

 TK

Władze Rudy Śląskiej systematycznie 
przebudowują drogi gruntowe. W ostat-
nich czterech latach przebudowano  
14 takich dróg o łącznej długości 4,5 km. 
Zmniejszono w ten sposób łączną dłu-
gość dróg gruntowych o ok. 1/4. TK

Wizualizacja renowacji podwórka przy 
ulicy Strażackiej 12/Kałusa 18-28 w Wirku.



8www.wiadomoscirudzkie.pl  WOKÓŁ NAS | 13.03.2019

NAjmŁOdSi rudziANie – WitAmy W rudzie śląSKiej

Lidia Marszałkowska
córka Barbary i Adama

ur. 23.02 (2500 g i 51 cm)

Agata Krakowiak
córka Eweliny i Marcina

ur. 24.02 (3700 g i 57 cm)

Jakub Stróżyk
syn Katarzyny i Marcina

ur. 24.02 (3380 g i 55 cm)

Nastia Śliwińska
córka Elwiry i Przemysława
ur. 22.02 (3620 g i 52 cm)

Filip Korcz
syn Anety i Rafała

ur. 22.02 (3900 g i 54 cm)

Michalina Mazur 
córka Katarzyny i Sławomira
ur. 23.02 (3040 g i 54 cm)

Adam Stanisławski 
syn Sary i Roberta

ur. 26.02 (4000 g i 56 cm)

Iga Siejwa 
córka Martyny i Łukasza

ur. 26.02 (3180 g i 55 cm)

Klara Bieniek
córka Aleksandry i Krzysztofa

ur. 25.02 (3340 g i 57 cm)

Sebastian Wróblewski
syn Sandry i Łukasza

ur. 3.03 (3335 g i 53 cm)

Aleksander Fleszar
syn Anny i Mariusza

ur. 2.03 (3640 g i 53 cm)

Dawid Gilarski
Eweliny i Arkadiusza

ur. 2.03 (3520 g i 55 cm)

Maja Czuczwara
córka Joanny i Wojciecha
ur. 5.03. (3230 g i 53 cm)

Jakub Marcinkowski
syn Anny i Marcina

ur. 6.03. (3790 g i 58 cm)

Pierwsze sygnały o tym, że dzieje się coś 
niepokojącego, pojawiły się po ubiegło-
rocznych świętach Bożego Narodzenia. Ala 
zaczęła się skarżyć na ból w łokciu. W nocy 
ból był na tyle silny, że nie pozwalał jej na 
spokojny sen. Ból zaczął promieniować aż 
do barku. – W weekend pojechaliśmy na 
SOR w rudzkim szpitalu. Po konsultacji 
stwierdzono nadwyrężenie i zlecono poda-
wanie środków przeciwbólowych. W Nowy 
Rok temperatura Ali podrosła do 40 °C  
– opowiada Elżbieta Świerk, mama Ali. 

Bez zastanowienia rodzice zabrali 
dziewczynkę na badania do prywatnego 
ośrodka. Lekarz spojrzał z niedowierza-
niem na wyniki i dziwił się, że Ala jeszcze 
stoi i ma siłę się śmiać. – Kazano nam poje-
chać do kliniki w Katowicach. To działo się 
tak szybko. Czułam, że będzie źle, ale osta-
tecznej diagnozy w życiu wszyscy byśmy się 
nie spodziewali. W izbie przyjęć było tego 
dnia mnóstwo dzieci, Ala zaczęła opadać 
z sił, robiła się blada. Znów została jej po-
brana krew. I zaczął się nasz koszmar…  
– wspomina mama Ali. 

Dziewczynka trafiła do izolatki z podej-
rzeniem posocznicy (sepsy) i choroby hi-
stopatologicznej. – Chcieli nas przetrans-
portować do Krakowa. W przedszkolu Ali 
była ospa, więc w klinice bali się ją przyjąć 

POmAGAmy

Ala potrzebuje ludzi dobrych serc
Alicja urodziła się w grudniu 2014 roku. Ciąża przebiegała bez komplikacji, a w skali Apgara dziewczynka otrzymała maksymalną liczbę punktów. Od urodzenia była bardzo energicznym  
i wesołym dzieckiem. We wrześniu 2017 roku rozpoczęła naukę w przedszkolu. Nigdy nie chorowała. Niestety, do czasu... mała rudzianka choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną  
i potrzebuje naszego wsparcia.
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Łukasz Miś
syn Agnieszki i Tomasza
ur. 1.03 (3580 g i 58 cm)

Filip Pacyna
syn Beaty i Mateusza

ur. 3.03 (3900 g i 58 cm)

na Oddział Hematologii i Onkologii – mó-
wi mama dziewczynki. 

W tym czasie trwały badania, konsulta-
cje i nawadnianie dziewczynki. – Słabo 
pamiętamy pierwszy tydzień tego roku. By-
liśmy na Oddziale Pediatrii. Ala z bardzo 
złymi wynikami walczyła o życie. Było bar-
dzo źle. Nidy nie zapomnę momentu, gdy 
Ala musiała dostać krew, a lekarz powie-
dział nam, że mała sama sobie z tym nie 
poradzi. Na szczęście sytuację udało się 
opanować i po dwóch tygodniach wróciły-
śmy do domu – mówi mama Ali.

Kolejne badania miały się odbyć trzy 
miesiące później. Jednak zamiast trzech 
miesięcy spędzonych w domu, po pięciu 
dniach Ala znów trafiła do szpitala. Ponow-
nie pojawił się ból w pachwinach i udach, 
a leki przeciwbólowe nie działały. – Trwały 
badania, czekaliśmy w izolatce. Ala była 
słaba i ciągle spała. Wyniki się polepszyły. 
Wróciliśmy do domu. Ala  była szczęśliwa, 
bo nie musiała zostać w szpitalu – wyjaśnia 
pani Ela.

Niestety następnego dnia pojawiła się 
wysypka. – Odstawiliśmy wszystkie leki, 
najprawdopodobniej któryś z leków uczulał 
Alę. Ból nie mijał. Kolejne badania, a Ala 
już strasznie cierpiała. Ból w okolicach 
bioder wręcz ją paraliżował. Mimo bólu 

i łez chciała większość czynności wykony-
wać sama. Zlecono rezonans magnetyczny 
– opowiada Elżbieta Świerk.

Wtedy pojawiła się kolejna diagnoza  
– zapalenie stawu biodrowego oraz mięśni 
pośladkowych. – Na 99 proc. nie był to no-
wotwór. Mimo poważnego stanu zdrowia 
córki, cieszyliśmy się. Pojawiła się nadzie-
ja. Wiedzieliśmy, że musimy zostać w szpi-
talu minimum trzy tygodnie ze względu na 
antybiotyk. Mijały dni, ból znikał. Ala za-
częła chodzić. Każdego dnia robiła ogrom-
ne postępy, ale po dwóch tygodniach go-
rączka znów wróciła. Lekarze zdecydowali 
się na biopsję szpiku. Ze łzami w oczach, 
zamknęliśmy za sobą drzwi na Oddziale 
Pediatrii, a otworzyliśmy na oddziale, który 
jeszcze przed chwilą był dla nas obcym 
światem. Teraz wiemy już, że Ala cierpi na 
ostrą białaczkę limfoblastyczną – wspomi-
na pani Elżbieta.

Od początku lutego, kiedy pojawiła się 
diagnoza, życie Ali i jej bliskich całkowicie 
się zmieniło. Leczenie książkowo trwa  
104 tygodnie, ale każdy przypadek jest in-
ny. Większość tego czasu Ala spędzi na 
szpitalnym łóżku. Jeśli wyzdrowieje, wróci 
do przedszkola i swojego beztroskiego ży-
cia. – Byłam zawsze zdrową, pełną radości 
i uśmiechu dziewczynką. Uwielbiałam spę-

dzać czas na ogródku. Od zawsze lubię się 
przebierać za Elsę, a w zasadzie to chciała-
bym nią zostać. Kocham zaczepiać mojego 
starszego brata, ale teraz jest tak bardzo 
ciężko. Zachorowałam i możemy się zoba-
czyć tylko przez szybę... – opowiada Ala. 

Pomóżmy małej Ali, by wygrała najważ-
niejszą w życiu walkę. Potrzeba pieniędzy 

na wszystko – leki, badania, codzienne 
funkcjonowanie. Wystarczy wpłacić nie-
wielką kwotę, która z pewnością pomoże 
czterolatce na walkę z chorobą. Wpłat moż-
na dokonać na konto 14 1750 0012 0000 
0000 2194 9302 w tytule wpisując Alicja 
Świerk. 

 Arkadiusz Wieczorek 
reKlAmA
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UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych, remonty. 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.

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

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

 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 gratis. Tel. 
605-109-517.

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

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

 Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 
503-574-985.

 CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy, 
skracamy i obszywamy), wykładzin, tapicerki 
meblowej, tel. 602-642-294.

UsłUgi POgRZEBOWE

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

NiERUChOmOśCi
 

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

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

 Halemba, trzypokojowe, 74 m2, 237 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

 Sprzedam M-4 Kanarków, 64 m2, M-3 Dwo-
raka, 33 m2, Sławika 44 m2, 115 tys., M-2 Le-
cha, 79 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 MIESZKANIE, 110 m2, ul. 
Wolności – przy DTŚ. Tel. 668-845-818, 
www.posesja.rsl.pl.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub 
udziały. Tel. 887-877-189. 

 Mieszkanie do wynajęcia długookresowo. 
Umeblowane, po remoncie, 72 m2. Ruda 
Śląska, dzielnica Orzegów, nowe budownictwo. 
Tel. 516-069-440.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy 

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

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnymi 1691/44 o powierzchni 885 m2, użytki: Bp, dr, 
obręb Nowa Wieś, k.m.2, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00018855/5; w dziale III księgi 
figuruje wpis: „Określone bliżej w umowie z dnia 15 września 1849 r. prawo do drogi dla posiadacza miejsca nr 72 Nowa Wieś – wpisano w wyniku rozporzą-
dzenia z dnia 3 listopada 1851 r. – przeniesiono tutaj dla współodpowiedzialności dnia 4 kwietnia 1905 r. – tu przeniesiono z księgi wieczystej Nowa Wieś tom 
14 wykaz 497”; dział IV wolny jest od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta 
Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701 z dnia 18.04.2018 r., działka nr 1691/44 stanowi 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 46mNi). Na działce nr 1691/44 obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy.

Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej ul. Wyzwolenia. Dojazd do działki może odbywać się bezpośrednio od strony ul. Wyzwolenia. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmio-
towy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgodnie  
z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 
m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Wyzwolenia. 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 148.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2019 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 Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 9.04.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 7.400,00 zł, z do-
piskiem „wadium – ul. Wyzwolenia” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd 
Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 
13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej 
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

 Kupię kawalerkę do 22 m2, tel. 606-
717-534.

 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI www.
fhutechnika.pl, tel. 785-720-563. Wspólnoty 
mieszkaniowe, budynki użytkowe, place, itp.

 Szukam do wynajęcia kwiecień-wrzesień 
garażu lub piwnicy na dolnej Bykowinie. Tel. 
605-041-445.

 Sprzedam M-3, 38,70 m2, po kapitalnym 
remoncie, Nowy Bytom. Tel. 535-217-309.

 Sprzedam kawalerkę, Fojkisa, II piętro, 
35,98 m2, tel. 693-141-453.

 Do wynajęcia M-2, 33 m2, Dworaka. Tel. 
506-695-580.

 Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 733-332-
531.

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.

 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 najlepiej. 
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 AKUMU-
LATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 
52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRaCa

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

 Chcesz zarabiać większe pieniądze? 
Pracuj jako opiekunka seniorów w Niem-
czech. Nie znasz języka niemieckiego? Za-
pisz się na bezpłatny kurs w Rudzie Śląskiej, 
z gwarancją zatrudnienia! Zadzwoń: 506-
288-940.

 Kucharkę,bufetową zatrudnię na stałe  
– RŚL. 1. Tel. 668-447-128.

 Fryzjerkę na dobrych warunkach zatrudnię. 
Halemba. Tel. 509-553-851.

 Przyjmę do pracy brukarstwo, ogrodzenia, 
remonty, budowa. Tel. 504-334-464.

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie z do-
świadczeniem do ciężkiej pracy fizycznej. In-
formacji udzielam po godz. 14 tel. 691-911-
683.

RóżNE

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

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

Akrobatyczne popisy

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

OGŁOSZENIA

23 marca 2019 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy Halembskie – 4,2–21 km

Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl
Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł.

 
Odbiór numerów startowych 

oraz dodatkowe zapisy w godz. 9.00–10.45 w biurze zawodów 
w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15. 

Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.

TERMINY KOLEJNYCH BIEGÓW
13.04.2019 | 18.05.2019 | 8.06.2019 | 20.07.2019

3.08.2019 | 7.09.2019 | 12.10.2019 | 9.11.2019

Akrobaci KPKS-u Halemba triumfowali i znowu 
popisali się dobrą formą. W sobotę (9.03) zawodnicz-
ki i zawodnicy akrobatycznej drużyny wzięli udział 
w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar 50-lecia Libiąża 
i zdobyli złote medale. W imprezie wzięło udział pra-
wie 250 zawodników z 15 klubów reprezentujących 
cztery województwa. Dla wielu zespołów rudzkiego 
klubu był to start nowych składów oraz przetestowa-
nie nowych układów. W każdej kategorii w której 
startowali zawodnicy KPKS, zdobyli złoty medal. 

Wyniki: dwójki kobiet kasa II: 1. miejsce – Dagma-
ra Piktas/Lilianna Szudy, 2. miejsce – Marta Szebesz-
czyk/Emilia Krawczyk; klasa III: 1. miejsce – Marty-
na Niedochodowicz/Lena Niedobiecka, 12. miejsce 
– Natalia Dziób/Hanna Poborska, 15. miejsce – Maja 
Cylok/Zuzanna Sadzewicz; trójki kobiet klasa III: 
1. miejsce – Martyna Kahl/Amelia Ksiniewicz/Nata-
lia Rudzka, 2. miejsce – Zuzanna Krawieczek/Milena 
Gabrysiak/Zuzanna Klapuch, 9. miejsce – Karolina 
Salamon/Wiktoria Szymańska/Dominika Włodarz, 
12. miejsce – Agata Kołodziej/Lena Moj/Nadia Wró-

żek, 14. miejsce – Magdalena Koper/Emilia Zboral-
ska/Angelika Pytlok, 18. miejsce – Julia Kuczera/Na-
talia Sędłak/Aleksandra Babik, 20. miejsce – Marta 
Wodyk/Emilia Dziedziejko/Magdalena Klein; dwójki 
mieszane klasa III: 1. miejsce – Lena Hudzik/David 
Biliaiev. 

Miniona sobota okazała się owocna
dla akrobatów KPKS-u.

JU-JITSU

Goryle na medal

W miniony weekend dobrze spisali się  najmłodsi za-
wodnicy Academii Gorila, którzy wywalczyli siedem 
medali w Ogólnopolskiej Lidze Dzieci i Młodzieży 
w Ju-Jitsu Sportowym. Dzieciaki swoim startem udo-
wodniły, że z turnieju na turniej nabierają coraz większe-

Najmłodsi 
zawodnicy 
Academii 
Gorila 
przywieźli 
z zawodów 
siedem 
medali. 

BIATHLON

Sukces młodej biathlonistki
Mistrzostwa Polski w Biathlonie okazały się szczę-

śliwe dla Oliwii Suchy, czyli zdobywczyni tytułu 
„Sportowe Odkrycie Roku” w Plebiscycie na Sportow-
ca i Trenera Roku 2018 organizowanego przez „Wiado-
mości Rudzkie”. Młoda rudzianka w sobotę (9.03) mi-
mo niesprzyjających warunków atmosferycznych wy-
walczyła piąte miejsce. Na tym jednak nie koniec. 
Podczas zawodów w Dusznikach-Zdroju zawodniczka 
klubu UKS Statima Biathlon Team w sztafecie z mło-
dziczkami młodszymi zdobyła złoty medal. – To były 
niezapomniane emocje i bardzo cieszę się, że udało 
nam się zdobyć złoty medal – powiedziała Oliwia Su-
chy. – Byliśmy tak podekscytowani podczas startu Oli-
wii w sztafecie, że aż wstrzymywaliśmy oddech. Oliwka 
biegła na drugiej zmianie. To były wielkie emocje – do-
dała Sylwia Suchy, mama Oliwii. 

Za występ w sztafecie Oliwia 
otrzymała złoty medal. 

go doświadczenia, ale przy tym także dobrze się bawią. 
Medale wywalczyli: Julka Mazur (złoto), Małgosia 
Baucz (złoto), Oliwier Placzkowski (złoto), Igor Stud-
niarek (złoto), Franek Musik (brąz), Laura Blicharska 
(brąz), Nikodem Duda (brąz) i Piotr Sobkowicz (brąz). 
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Ju-Jitsu 

Zdobyli 27 medali
27 medali zdobyli zawodnicy KTJ MMA Team Ruda 

Śląska. W sobotę (9.03) rudzianie wystartowali w My-
słowicach w Lidze Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Spor-
towym. Klub wystawił 20 zawodników, którzy zdobyli 
10 złotych, 12 srebrnych i 5 brązowych medali. 

Medale zdobyli: Martyna Cichosz – dwa złote, dwa 
srebrne; Martyna Pawlak – jeden złoty, dwa srebrne; 
jeden brązowy; Tomek Szlapa – jeden złoty, jeden złoty 
srebrny; Borys Dziel – jeden złoty; Marcel Mrowicki 
– jeden złoty, jeden brązowy; Oskar Skop – jeden 
srebrny; Robert Kik – jeden złoty, jeden srebrny; Oskar 
Włosowicz – jeden złoty; Marcin Kurpas – jeden srebr-
ny; Aleks Nowak – jeden brązowy; Emilia Krawczyk 
– jeden srebrny; Filip Liszewski – dwa złote; Bartek 
Liszewski – jeden brązowy; Artur Grymel – jeden brą-
zowy; Patryk Sladczyk – jeden srebrny; Vanessa Żur  
– dwa srebrne

Młodzi zawodnicy dobrze spisali się  
na zawodach w Mysłowicach.

ZaPaSy 

Złota Natalia
Natalia Strzałka mistrzynią Europy do lat 23! Za-

wodniczka Slavii pokonała reprezentantkę Rosji Kha-
num Velievą wynikiem 3:0. 21-letnia zapaśniczka 
podczas zawodów w serbskim Nowym Sadzie zdoby-
ła złoty medal zapaśniczych mistrzostw w kategorii do 
68 kilogramów.

– Jest to najpiękniejsze uczucie na całym świecie, 
kiedy stoi się na najwyższym stopniu podium. To, co 
stało się w Nowym Sadzie, jeszcze do mnie nie dotarło. 
Jestem szczęśliwa – powiedziała po zawodach Natalia 
Strzałka. 

W drodze po zwycięstwo Strzałka pokonała: Ukra-
inkę Alinę Rudnycką Lewycką wynikiem 4:2, Tur-
czynkę Kadriye Aksoy wynikiem 8:4 oraz w półfinale 
Białorusinkę Jauchenię Andrejczykawę wynikiem 9:4. 
W finałowej walce przy doskonałej obronie Polki, sę-
dziowie wskazali dwukrotnie pasywność Rosjanki, 
dzięki czemu rudzianka zdobyła dwa punkty. Na  
15 sekund przed końcem pojedynku rudzianka wy-
pchnęła rywalkę za matę, otrzymując trzeci punkt. 
Zawodniczka z Rudy Śląskiej największe sukcesy od-
nosiła w kategorii juniorek młodszych. Była medalist-

Na zdjęciu Natalia z trenerką  
Elżbietą Garmulewicz dzień przed finałem. 

ką mistrzostw świata i Europy kadetek oraz trzecią 
zawodniczką Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 
w Nankinie w 2014 roku. Przed rokiem z akademic-
kich mistrzostw świata w Brazylii przywiozła srebrny 
medal.

Podnoszenie ciężarów

Złoty medal dla ciężarowca
Adam Łaskawski triumfował podczas XVI Ogólno-

polskich Integracyjnych Zawodów w Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc w Żywcu. W sobotę (9.03) zawodnik 
UKS-u Power Kuźnik zdobył złoty medal w kategorii 
senior 120 plus oraz został najlepszym zawodnikiem 
imprezy. Był to pierwszy start rudzianina w tym sezo-
nie. – Wycisnąłem 240 kg, co pozwoliło mi ostatecznie 
wygrać zawody w mojej kategorii 120+. Nie było ła-
two. Kilka błędów popełniłem i muszę je wyelimino-
wać, żeby spokojnie podejść do Mistrzostw Polski, 
które odbędą się już za miesiąc w Kielcach. Potem  
w maju czekają mnie Mistrzostwa Świata w Tokio, 
więc mam mało czasu na doszlifowanie formy – pod-
kreśla Adam Łaskawski. 

Dobrą formą popisała się także dwójka rudzian Be-
ata Lipich i Bartek Lipich. Beata Lipich na dwunastu 
startujących zajęła szóste miejsce z wynikiem 67,5 kg, 
a Bartek Lipich w kategorii junior 105 kg wycisnął 
120 kg. To duże osiągnięcie, ponieważ to dopiero szes-
nastoletni zawodnik, który trenuje od 1,5 roku. 

Rudzianin wykazał się dobrą formą  
podczas zawodów w Żywcu. 

Biegi
24 marca, godz. 11.00  

– Bieg Wiewiórki,  
bieżnia przy Szkole Podstawowej nr 15  

Sportowej w Halembie. 

Piłka ręczna
16 marca, godz. 16.00  

– mecz Zgoda Ruda Śląska-SPR Handball  
Rzeszów, hala Zgody w Bielszowicach. 

Siatkówka 
14 marca, godz. 19.00  

 rozgrywki Rudzkiej Amatorskiej Ligi  
Siatkówki (RALS), hala sportowa MOSIR,  

ul. Hallera 16B

Modele zdalnie sterowane

Wyścigi na hali 
Eliminacje i finały Halowych Mistrzostw 

Polski Samochodów Zdalnie Sterowanych On-
Road odbyły się w weekend (9-10.03) w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ha-
lembie. W imprezie wzięło udział kilkudziesię-
ciu zawodników z całej Polski. Wyścigi zostały 
rozegrane w klasach: E-10 Formuła, E-10 GT, 
E-10 Kadet, E-10 TC Spec 13.5, E-10 TC Spec 
17.5, E-12 oraz E-14 Rally. Halowe zawody 
w Rudzie Śląskiej rozegrane zostały po raz 
pierwszy na hali. Do tej pory odbywały się na 
torze przy ul. Kolberga. Zawody na hali odbyły się po raz pierwszy. 

FIRMA POGRZEBOWA BOTOR
uprzejmie prosi 

o dokoNyWaNie opłat Zaległych grobóW
na cmentarzach komunalnych przy ulicy 1 Maja w halembie 

oraz przy ulicy porębskiej w rudzie 1.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty  

przez wiele lat, będziemy groby 
sukcesyWNie likWidoWać.

FirMa park paMiĘci
uprzejmie prosi 

o dokoNyWaNie opłat Zaległych grobóW 
na cmentarzach komunalnych przy ulicy chorzowskiej 

w Nowym bytomiu oraz przy ulicy hlonda w orzegowie.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty  

przez wiele lat, będziemy groby 
sukcesyWNie likWidoWać.

Prezydent Miasta 
ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta (ii piętro, naprzeciw poko-
ju 215) wykazu nieruchomości gruntowych 
które zostaną oddane w dzierżawę, najem, 
znajdujących się w rejonie ulic: kalinowej  
– z przeznaczeniem pod parking i pomiesz-
czenie gospodarcze, kalinowej – z przezna-
czeniem pod teren zielony, radoszowskiej, 
Poligonowej, Husarskiej – z przeznaczeniem 
pod ogródki przydomowe, długiej, Górnej, 
Tunkla - z przeznaczeniem pod ogródki re-
kreacyjne, Grobli kolejowej, Piłsudskiego  
– z przeznaczeniem pod uprawy polowe, Gór-
nej, tunkla – z przeznaczeniem pod garaże 
wolnostojące oraz pod kontenery na odzież 
używaną na terenie Miasta rudy Śląskiej.

ZaPaSy

Zapaśnicy popisali się formą
Złote medale podczas zawodów 

w Ostrawie wywalczyli zapaśnicy 
rudzkiej Pogoni. W sobotę (9.03)  
złote medale powędrowały do: 
Dawida Bończuka (39 kg), Szy-
mona Olbrysia (63 kg), Dariusza 
Dziubińskiego (48 kg), Franka Si-
kory (57 kg) oraz Doriana Bzdyry 
(69 kg). Srebrne medale zdobyli: 
Karol Wrzos (85 kg), Mateusz 
Cieślik (57 kg), Paweł Wawrzyn-
czyk (28 kg), a brązowy medal 
zdobył Piotr Rekus (31 kg).

Zapaśnicy
Pogoni 
zdobyli 
5 złotych 
medali, 
3 srebrne  
i jeden 
brązowy. 

sPortowy  
rozkład Jazdy

oGłoszenia
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